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Siauruko
muziejų papildys
istorinės
technikos
ekspozicija
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šiupinys
Siaurukas. Pernai dėl paplauto
pylimo uždarytas siauruko reisas į
Rubikius šiemet vėl bus atnaujintas. VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis skelbiamame 2019 metų
reguliariųjų reisų kalendoriuje nurodoma, kad pirmasis šių metų reisas į Rubikius vyks pirmąjį gegužės
šeštadienį. Šiemet siaurasis geležinkelis švenčia 120-ąjį gimtadienį.

Malkinės
medienos
įmanoma
pasiruošti ir
pigiau

pro rakto skylutę

Pramoga. 60 metrų aukščio buvusio Anykščių veltinių fabriko
„Spartakas“ kaminas tapo ekstremalų pamėgta vieta. Socialiniame
tinkle „Youtube“ kovo pabaigoje
įkeltas vaizdo siužetas, kaip šturmuojamas kaminas. Ekstremalai
šį kaminą yra įveikę jau ne vieną
kartą. Portalo anyksta.lt skaitytojų
įsitikinimu, tokie jaunuolių pasilinksminimai yra pavojingi ir atsakingos institucijos turėtų pasirūpinti
kamino apsauga.

Nacionalinis...

11 psl.
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Dvi savaitės
Lukiškių kalėjime
su garsiausiais
Lietuvos
nusikaltėliais...

12 psl.

Meras Sigutis Obelevičius nuo
visuomenės slėps tik retuosius augalus
Antradienį, balandžio 16- tąją, Rajono savivaldybės Tarybos
posėdyje prisieks tiesioginiuose rinkimuose Anykščių rajono
meru išrinktas gamtininkas Sigutis Obelevičius.
Konservatorius išrinktas antrajame rinkimų ture: už jį balsavus 63,8 proc. rinkėjų (pirmajame ture už S. Obelevičių balsavo 24,3 proc. rinkėjų), nurungęs nušalintąjį nuo pareigų merą
Kęstutį Tubį, kuris rinkimuose dalyvavo subūręs visuomeninį
komitetą.
Apie tai, kokių pokyčių galime tikėtis pasikeitus valdžiai, trečiąjį kartą meru išrenkamą merą Sigutį OBELEVIČIŲ kalbina
,,Anykštos“ vyriausioji redaktorė Gražina ŠMIGELSKIENĖ.

Gyvūnai. Beglobių gyvūnų gaudymu bei transportavimu Anykščių
rajone iki 2022 metų pavasario rūpinsis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“. Savivaldybė su bendrove
pasirašė 9000 Eur vertės paslaugos
sutartį.Anksčiau laikinasis UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Linas Pravilonis yra sakęs,
kad beglobiai gyvūnai yra gaudomi
tik tada, kai apie juos praneša seniūnai arba policija. Beglobiai gyvūnai
yra išvežami į Panevėžio gyvūnų
globos draugijos namus.
Saugumas. Kavarsko pagrindinė
mokykla – daugiafunkcis centras
planuoja padidinti stebėjimo kamerų skaičių mokyklos bendrojo
naudojimo erdvėse.Kaip teigiama
mokyklos pranešime, tokiu būdu
siekiama užtikrinti mokinių saugumą.Vaizdo stebėjimo kameras
mokykla ketina įsirengti už 1 – 2
proc. gyventojų pajamų mokesčio
paramą.

Rimantas Vanagas

- Kokiu meru save laikote?
Geidžiamu, kompromisiniu ar
išrinktu protesto balsais?
- Tikiuosi, kad geidžiamu.

Trečiajai kadencijai Anykščių rajono meru išrinktas Sigutis Obelevičius sako: ,,Daugelis klausia, ar apėmė euforija po laimėtų
rinkimų. Aš atsakau, kad panašiai jaučiasi Šarūnas Jasikevičius
po laimėtų krepšinio rungtynių. Bet jau kitą dieną suvoki, kad
tavęs laukia didžiulė atsakomybė ir sunkus darbas.“

- Pasirašėte plačią koalicinę
sutartį su liberalais, ,,valstiečiais“ ir socialdemokratais.
Platus pažiūrų spektras – turite 19 balsų. Ar tariatės dėl
bendro darbo su Kęstučio Tubio sąrašo nariais? Juk tarp jų
yra ir nesvetimų žmonių. Pa-

Per gaisrą Kavarske žuvo du vyrai
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Kavarske per gaisrą žuvo
du vyrai. Pranešimas apie degantį namą gautas 0 val. 50 min. Užgesinus gaisrą, name rasti apdegę namo savininko (g. 1961 m.) ir
nenustatytos tapatybės vyriškio kūnai.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Maitinimas. Lygiuodamasis į
geriausius šalies restoranus, SPA
VILNIUS Anykščiai iš esmės atnaujino restorano koncepciją, meniu
ir suteikė naują vardą – MIŠKE –
Šeimoms ir istorijoms, skelbia SPA
centrą Anykščiuose valdanti UAB
,,Raminora”.Restorano savinininkai viliasi, kad MIŠKE taps vienu iš
geriausių Lietuvos restoranų.

vyzdžiui, Jūsų partijos draugo
Sauliaus Nefo žmona Dangira
Nefienė.
- Jau prieš antrą rinkimų ratą
trys partijos buvo susivienijusios prieš komitetą ir nebebuvo
prasmės tartis su komiteto nariais, nes eiti į koaliciją su šio
komiteto nariais nebuvo jokių
galimybių.

6 psl.
asmenukė

Ginti ar neginti?

Kertinis klausimas žurnalistui. Skriaudžia, baudžia, įžeidinėja... parašykite, bet tik be
pavardės. Nes tokie dabar laikai. Ir prieš dvi dešimtis metų,
ir dabar pilna tokių, kuriems
visuomet kažko baugu. Pradedant rusais ir merais, baigiant
smalsiomis kaimynėmis.
Laikas bėga, bet laikai nesikeičia.

Po gaisro Kavarske rasti dviejų vyrų kūnai. Manoma, jog vienas žuvusiųjų – namo,
kuriame sudegė, šeimininkas. Kas antrasis žuvęs, penktadienį dar nebuvo žinoma.
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Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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Siauruko muziejų papildys istorinės
technikos ekspozicija

spektras
Nota. Dėl grasinimų ambasados
Maskvoje darbuotojams ir jų šeimos
nariams Lietuva įteikė notą Rusijai.
Pasak ministerijos, dėl gautų grasinimų nota penktadienį įteikta Rusijos
ambasados Vilniuje atstovui. „Kovo
31 dieną Lietuvos ambasados Maskvoje gautas grasinantis laiškas, raginantis ambasados darbuotojus ir
jų šeimos narius per mėnesį išvykti
iš Maskvos, siejamas su Vilniaus
apygardos teismo paskelbtu kaltinamuoju nuosprendžiu Sausio 13-osios
byloje“, – teigia URM.

Anykščiuose šių metų rudenį planuojama atidaryti istorinių
automobilių bei motociklų ekspoziciją.
Asociacija „Retromobile“ balandžio 10 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Anykščių
Antano Baranausko ir Antano
Vienuolio – Žukausko memorialiniu muziejumi dėl tokios ekspozicijos įkūrimo Siauruko muziejuje.
Sutartį Kauno istorinės technikos
muziejuje pasirašė muziejaus direktorius Antanas Verbickas ir
asociacijos vadovas Ramūnas
Kardelis.
Pasak asociacijos „Retromobile“ atstovų, Anykščiai tokiai ekspozicijai pasirinkti neatsitiktinai:
„Pirmiausia Anykščiai jau ir taip
,,techniški”. Plius statomos 500
kv.m. patalpos, kurias būtų logiška užpildyti istorine technika”.
Anykščiuose planuojama eksponuoti 1945 – 1980 metų istori-

nius automobilius bei motociklus.
Ekspoziciją papildys ir keletas
prieškario laikų technikos egzempliorių.
„Istorinis transportas bus derinamas prie Siauruko tematikos ir papildys vienas kitą.
Istorinės technikos gerbėjams bus
atvertos galimybės eksponuoti
savo transporto priemones naujai
įrengiamoje ekspozicijoje, kurią
kuruos bei prižiūrės asociacija
„Retromobile“, - skelbia asociacija ,,Retromobile”.
Šį pavasarį asociacijos ,,Retromobile” nariai Kavarsko seniūnijos Kabošių kaime, Alvydo
Kuojos kieme, aptiko pirmąjį Lietuvoje kursavusį troleibusą.
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Eksportas. Lietuva jau netrukus
tikisi gerokai padidinti žemės ūkio
ir maisto produktų eksportą. Anot
premjero Sauliaus Skvernelio, jų
eksportas į Kiniją artimiausiu metu
turėtų didėti bent penkis kartus.

Sutartį dėl istorinės technikos ekspozicijos atidarymo Anykščiuose pasirašė muziejaus direktorius Antanas Verbickas ir asociacijos ,,Retromobile” vadovas Ramūnas Kardelis.

Valdininkai Anykščiuose nenori matyti
Daiva GOŠTAUTAITĖ
gyvūnų prieglaudos
daiva.g@anyksta.lt
Norintiems paremti VšĮ „Pūkuota svajonė“, kuri rūpinasi benamiais Anykščių rajono gyvūnais, dabar tai padaryti tapo kur
kas lengviau. Atsirado aukų dėžutės, į kurias galima įmesti nors
kelis centus, o surinkti pinigai bus skirti beglobėms katėms gydyti
ir sterilizuoti.
VšĮ „Pūkuota svajonė“ įkūrėja
Deimantė Rukšėnaitė džiaugėsi,
kad jau yra trys aukų dėžutės, į
kurias žmonės gali įmesti aukas.
Viena dėžutė stovi gėlių parduotuvėlėje „Buriukas“, esančioje „Norfos“ prekybos centre (Vilniaus g.),
tose pačioje patalpose įsikūrusioje
veterinarijos vaistinėje „VET-1“
vietą rado ir antroji dėžutė. Ir visai neseniai trečia dėžutė pastatyta
Anykščių veterinarijos klinikoje
(A. Baranausko a. 16a).
D. Rukšėnaitė „Anykštai“ sakė,
kad jeigu tik atsirastų daugiau įstaigų, sutiksiančių „įsileisti“ tas
dėžutes, mielai bus jomis aprūpintos. Kol kas buvo atidaryta tik
viena dėžutė ir joje rasta 80 Eur.
„Mums, gyvenantiems tik iš aukų,
tai labai dideli pinigai. Džiugu, kad
žmonės aukoja nors ir po kelis cen-

tus“, – sakė mergina.
Beglobių gyvūnų gaudymu bei
transportavimu Anykščių rajone iki
2022 metų pavasario rūpinsis UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“. Savivaldybė su bendrove pasirašė 9
000 Eur vertės paslaugos sutartį.
Dar 5 040 Eur Anykščių rajono
savivaldybė šiais metais pasiruošusi atseikėti Panevėžio gyvūnų
globos draugijai, kur yra vežami
mūsų rajone sugauti benamiai šunys ir katės.
Paklausta, ar nesikreipė į Rajono savivaldybę, prašydama skirti
patalpas prieglaudos įrengimui, D.
Rukšėnaitė sakė: „Kreipiausi ir ne
kartą... Prašiau, gal būtų galimybė
įrengti bent minimalų kačių kambarį, kad jos turėtų bent stogą virš
galvos atsigauti po operacijų... Juk
labai sunku rasti žmonių, kurie su-

Į tokias dėžutes galima mesti pinigus, kurie bus skirti beglobėms
katėms gydyti ir sterilizuoti.
tinka katytes sveikimo laikotarpiui
priimti į savo namus... Deja, kaskart su savo prašymais atsimušu
kaip į sieną – patalpų nėra, o Savivaldybė neturi pinigų joms įrengti.
Žinau, kad yra patalpos šalia UAB
Anykščių komunalinis ūkis, bet

ten reikia įdėti lėšų, kad jos atitiktų
bent minimalius poreikius. O Savivaldybė neturi ar nenori „kišti“
pinigų į šį reikalą...“
VšĮ „Pūkuotą svajonę“ galima
paremti ir pervedant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Baseinas populiarumo nepraranda
Anykščių baseiną „Bangenis” pernai aplankė 66 581 lankytojas.VšĮ ,,Sveikatos oazė” duomenimis, lankytojų skaičius 2018
metais išaugo.
2016 metais baseine pliuškenosi 66 925, o 2017 metais – 64 856
lankytojai. VšĮ ,,Sveikatos oazė”
direktorės Sonatos Veršelienės
duomenimis, 45 proc. baseino lankytojų buvo suaugę asmenys, 28

proc. – moksleiviai bei studentai.
Labiausiai baseinas ,,Bangenis”
buvo užimtas savaitgaliais.Sekmadieniais baseine išimtinai laiką
leido tik tie lankytojai, kurie patys
susimoka už bilietus.

Temidės svarstyklės

ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

Smurtas. Balandžio 11 dieną,
apie 21.12 val., Kavarsko seniūnijos Šerių kaime, Ramiojoje g., moteris (g. 1959 m.) (nustatytas 2,43
prom. girtumas) trenkė ir sužalojo
veidą vyrui (g. 1954 m.) (nustatytas
2,40 prom. girtumas), taip sukeldama jam fizinį skausmą. Pradėtas

Konfliktas. Balandžio 11 dieną, apie 23.02 val., Anykščiuose,
Liudiškių g., vyras (g. 2000 m.)
(nustatytas 1,05 prom. girtumas)
sugriebė močiutei (g. 1938 m.) už
rankos ir pastūmė, taip sukeldamas
jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir

Įstaiga skelbia, kad į paslaugų
gerinimą 2018 metais investavo
per 22 tūkst. eurų: atliktas dušų
ir persirengimo patalpų remontas,
nupirkti nauji laukiamojo baldai,
metalinė spinta daiktams saugoti
ir kt.
Pernai baseine ,,Bangenis” vidutiniškai dirbo 24 darbuotojai.
,,Įstaiga, 2018 finansiniais me-

tais įgyvendindama savo įstatuose
numatytus tikslus ir uždavinius,
atsižvelgdama į klientų poreikius
teikė kokybiškas paslaugas ir higienos normas atitinkančias paslaugas”, - veiklos ataskaitoje užtikrino VšĮ ..Sveikatos oazė” direktorė
Sonata Veršelienė.

uždarytas į areštinę.

matavimo rulečių, darbinis peilis,
akumuliatoriaus įkroviklis. Patekus į kitą ūkinį pastatą, kuris buvo
paliktas nerakintas, buvo pagrobtas benzininis pjūklas, akumuliatorinis suktuvas, pistoletas, skirtas
naudoti tire, kartu su šoviniais,
elektrinis siaurapjūklis kartu su
pjovimo peiliukais. Padaryta žala
580 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Balandžio 8 dieną
gautas vyro (g. 1967 m.), gyvenančio Anykščiuose, Šepetiškių
g., pareiškimas, kad Skiemonių
seniūnijos Antežerio kaime iš jam
priklausančio ūkinio pastato, pasinaudojus raktu, buvo patekta į
vidų ir iš jo pagrobta du kampiniai
šlifuokliai, pavogti trys vienetai
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Nemokama. Pataisytame valstybės studijų finansavimo plane bus
numatyta daugiau nemokamų vietų
tiksliųjų mokslų studijų programose ir gydytojams rezidentams, žada
švietimo ministras Algirdas Monkevičius.
„Revolut“. Strateginių įmonių
sandorius tikrinanti vyriausybinė
komisija, jau du kartus svarsčiusi
specializuotą banką Lietuvoje kuriančio Didžiosios Britanijos finansų
startuolio „Revolut” atitiktį nacionaliniam saugumui, ketvirtadienį
nepriėmė jokio sprendimo – šį kartą
bendrovė pati prašė įvertinti, ar ji
atitinka nacionalinio saugumo interesus.
Pasas. Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovai kritiškai
vertina kaip alternatyvą dvigubai
pilietybei siūlomą kai kurių politikų
ir visuomenininkų siūlomą „lietuvio
pasą“ – jis neatstotų tikro dokumento.
Šią savaitę parlamente posėdžiavusi
Seimo ir PLB komisija priėmė „lietuvio paso“ iniciatyvą įvertinančią
rezoliuciją. „Atkreipdama dėmesį,
kad liko tik mėnuo iki referendumo
dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo,
komisija mano, kad „lietuvio pasas“
nėra tinkama teisinė ryšio su valstybe įprasminimo forma užsienyje
gyvenantiems lietuviams“, – sakė
PLB atstovas iš Punsko Tomas Marcinkevičius.
Parama. Pernai besivystančioms
šalims Lietuva skyrė beveik 50 mln.
eurų, penktadienį skelbia Užsienio
reikalų ministerija (URM). Tai rodo
pirminiai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) duomenys. Daugiausia
lėšų – 39,87 mln. – skirta daugiašaliai paramai, dvišalei – 10,06
mln. eurų. Anot URM, bendra tarptautinių donorų suteiktos paramos
apimtis sumažėjo 2,7 proc., tačiau
Europos Sąjunga (ES) su valstybėmis narėmis skyrė daugiau nei 74,4
mlrd. eurų – beveik 57 proc. visos
pasaulinės paramos.
Paviešino. Kandidatas į prezidentus premjeras Saulius Skvernelis
paviešino 1999 metais gautos tarnybinės nuobaudos dokumentus. Naujienų portalas delfi.lt penktadienį
paskelbė tuometinio policijos generalinio komisaro 1999 metų lapkričio
10 dieną (tuomet policijai vadovavo
Visvaldas Račkauskas) pasirašytą
įsakymą dėl drausminių nuobaudų
skyrimo keliems Trakų rajono policijos komisariato pareigūnams, tarp
jų – ir griežto papeikimo skyrimo S.
Skverneliui.

IŠ ARTI

???

Ar merginos
turėtų būti
šaukiamos į
privalomąją
karinę
tarnybą?

Diana BERNOTIENĖ:
- Savanoriauti taip, bet prievole
- ne. Mano manymu, vaikinai tinkamiausi.

Alma ZALATORIŪTĖ:
- Dar gražiau! Aišku, kad ne! Ir
kokia dar prievolė?! Turi būti teisė
rinktis. Kas nori - prašom.

Aistė VILKAITĖ:
- Ne ir tikrai ne. Šiuolaikinės
merginos atstoja vaikinus, nes šiais
laikais vaikinai/vyrai nė pirštelio
pajudinti nebesugeba. Tarnyboje
turi puikią galimybę pajausti, kad
ne viskas gali būti ant lėkštutės patiekta.
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Per gaisrą Kavarske žuvo
du vyrai

Pavyzdžiui, Petras Gražulis
turėjo ir savo žiniasklaidą. Daug
jam tai padėjo?
Rūta JANUTIENĖ, žurnalistė
apie žurnalistus:
,,Jie dabar žongliruoja tokiomis
kategorijom - šitą reikia, kad žinotų, o ano nereikia. Šitą mes padarysime gerą, o šitą klounu.“

(Atkelta iš 1 psl.)
Penktadienio ryte kavarskiečiai
,,Anykštai“ sakė, jog numano,
kas yra ir antrasis žuvęs vyras,
tačiau nuomonę patvirtinančių
duomenų nebuvo.
Kavarsko Gegužės 1-osios gatvės gale, praktiškai vienkiemyje, gyvenęs vyras, kurio name
kilo gaisras, buvo neįgalus, neturėjo abiejų kojų. Visgi vyras
judėjo savarankiškai, turėjo kojų
protezus. Kavarskiečių teigimu,
Gegužės 1-osios gatvės namelis
buvęs miestelio girtuoklių susibūrimo vieta.
Kavarsko seniūnė Šarūnė Kalibataitė ,,Anykštai“ sakė, jog
žuvęs vyras buvo lankomas seniūnijos socialinių darbuotojų.
,,Socialiniai darbuotojai žmones
lanko dieną, bet juk nekontroliuoja, ką globotiniai veikia naktį“, ,,Anykštai“ sakė Š.Kalibataitė.
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius
Slavinskas ,,Anykštai“ teigė, kad
teisiškai abiejų žuvusių asmenų
tapatybės nėra nustatytos, o tai,
kad vienas iš žuvusiųjų yra namo
savininkas, konstatuota remiantis
kaimynų informacija. Vieno iš
vyrų kūnas rastas iškart po to,
kai buvo užgesintas gaisras, o
antrasis nelaimėlis atrastas tik po
ilgokai trukusių nuodėgulių kasinėjimų.
Ugniagesiai gelbėtojai į nelaimės vietą atvyko per kelias minutes nuo pranešimo gavimo, nes
gaisrinė yra ir Kavarske, tačiau
namas degė atvira liepsna, jau
buvo įkritęs stogas. Apie gaisrą
ugniagesiams gelbėtojams pranešė nelaimėlio kaimynai.
Sudegęs namas glaudėsi atokiau nuo kelio. Prie kaimyninio
namo penktadienį stovėjo dviratis, kurį kavarskiečiai pastebėjo
dar išvakarėse. Į dviratį dėmesį
atkreipė ir kaimynai, ir policijos
pareigūnai. Spėjama, kad dviratis
galėjo priklausyti antrajam žuvusiam vyriškiui.
Per 2018-iuosius gaisruose
Anykščių rajone žuvo du žmonės. Žuvę kavarskiečiai - pirmosios šių metų gaisrų aukos.

savaitės citatos

Jau grįžta, jau per Vokietiją
eina...

Penktadienio rytą gaisravietę apžiūrėjo ir buvęs Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas (dešinėje).

Sigutis OBELEVIČIUS, išrinktasis Anykščių rajono meras, apie svarbiausius ateities
darbus:
,,Pirmas uždavinys būtų darbas
su emigravusiais
anykštėnais,
siekiant bent dalį jų susigrąžinti.“
Praktiškai visos žiniasklaidos
tikslas - retieji augalai!
Sigutis OBELEVIČIUS, apie
bendradarbiavimą su žiniasklaida:
,,Aš neturiu ko slėpti nuo žiniasklaidos, nebent kad neišluptų
kokio reto augalo.“
Todėl, kad gėrė ,,samagoną“

Kavarskiečiai sako, jog žuvęs vyras gyveno netvarkingai, namo
lauko durys neva buvusios tokios, jog pro jų apačią pralįsdavo
šuo.

Saulius RASALAS, Anykščių
rajono tarybos narys, apie sveiką maistą:
,,Jei mūsų protėviai nenumirė,
nors buvo neskiepyti, tai kodėl jie
išvis mirė, jei tais laikais imperialistai net nebuvo atradę ,,Cococolos“?
Tuo maršrutu turistai retai ir
tevažiuoja
Mindaugas
SARGŪNAS,
Anykščių rajono tarybos narys,
apie Anykštėno kortelę:
,,Norėtume maršrutą nuo Pirminės sveikatos priežiūros centro iki
Anykščių miesto ligoninės keleiviams su Anykštėno kortele daryti
nemokamą.“

Įvykio vietoje darbavosi ne tik ugniagesiai, bet ir policininkai.
Autoriaus nuotr.

Bet žmogus dažnai laikosi kitų
nuostatų...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių rajono tarybos narys, apie
pinigus:
,,Laikausi nuostatų, kad geriau
žmogui suteikti galimybę užsidirbti, negu visada mokėti pašalpą.“
Todėl, kad jiems svarbiausia dvasinis penas

Jūratė PADAGINSKIENĖ:
- Merginų reikalas gimdyti, o ne
lakstyti po balas, pamiškiais su 25
kg ant pečių!

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Sveta SMERTJEVA, transpersonalinės psichologijos psichologė, apie maitinimosi kultūrą:
,,Tėvai nosis sukišę į savo telefonus, o vaikui įjungta planšetė. Net valgydami jie nenustoja
spoksoti į tuos elektroninius įrenginius.“
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Malkinės medienos įmanoma pasiruošti ir pigiau
VĮ Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, malkinės medienos
kaina per pastaruosius metus augo.Kur ateinančiam kūrenimo
sezonui pigiau įsigyti malkų – iš privačių pardavėjų ar miškų
urėdijoje?
Tikimės, kad į šį klausimą „Anykštos“ skaitytojams lengviau
atsakyti padės pokalbis su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio vadove Monika Sirgėdiene.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio
vadovė Monika Sirgėdienė sakė, kad planuojamą pirkti malkinę
medieną pirkėjai gali apžiūrėti, tačiau tokia galimybe pasinaudoja retai.

rievės

Rytis KULBOKAS
Kol anykštėnai nesutaria ardyti Šventosios upės užtvanką,
ar ne, nes naujosios mados
teigia, kad užtvankos upes labai
žaloja, tikrosios gamtos žalojimo
„bombos“ nekelia beveik jokių
diskusijų.
Stulbinantis faktas, apie kurį
plačiai nekalbama – vienas didelis jūriniams konteineriams gabenti skirtas konteinerinis laivas
į aplinką išmeta tiek pat teršalų,
kiek jų išmeta 50 milijonų automobilių. Taip taip, 50 milijonų,tai ne korektūros klaida.
Kitais žodžiais tariant, jei
pasitikėtume informacija, kad
pasaulio keliais važinėja apie
760 milijonų automobilių, tai
visų jų sukeliama tarša prilygsta
15 didžiųjų konteinerinių laivų.
Vos15 laivų taršos kiekiui, kai

vien tokio tipo laivų plaukioja
apie 6 tūkstančius! O juk dar,
kaip skelbia statistika, pasaulio
jūras ir vandenynus vagoja apie
85 tūkstančiai įprastų komercinių
– krovininių laivų. Ir to dar negana – laivai degina itin toksišką
mazutą, kuriame sieros junginių
yra apie 2 tūkstančius kartų daugiau nei įprastame dyzeline.
Tačiau, kai automobiliai
apskelbiami ekologiniu baubu,
piešiami apokaliptiniai vaizdiniai, jei ir toliau žmonės naudosis naftos pagrindu pagamintu
kuru varomais automobiliais,
nesuvokiamai aplinką teršiantys
laivai vadinami mažiau teršiančiais aplinką nei automobiliai.
Neva jie išmeta mažiau teršalų,
nei tam pačiam kiekiui krovinių
išvežioti skirtas automobilių
transportas. Kaip sakoma –
svarbiausia žongliruoti skaičiais, kad būtų „įrodyta“, jog
juoda yra balta, o balta – juoda.
Akivaizdu, kad „konstitucijos
dvasia“ – ne lietuvių išradimas.
Ši informacija, kai apie ją sužinojau, apstulbino. Nestebina,
kad taip vadinamoji ekologija, kuri manipuliuoja žmonių
jausmais ir trumpa žmogiškąja atmintimi, yra ne kas kita
kaip ekologinis biznis, būdas
parduoti neefektyvius, brangius
įrengimus ir prekes,siekiant tuo
pačiu metu turėti nesustojamai besiplečiančią rinką. Juk

- Kokia šiuo metu yra malkinės medienos gyventojams
pasiūla VĮ Valstybinių miškų
urėdijos Anykščių regioniniame padalinyje?
- VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninis padalinys gyventojams gali pasiūlyti
skirtingų rūšių ir skirtingos kokybės malkinės medienos. Kaina
svyruoja nuo 28 iki 56 eurų už
kubinį metrą, priklausomai nuo
kaitrumo grupės. Malkinė mediena yra skirstoma į tris kaitrumo
grupes, priklausomai nuo medienos rūšies. Pirma kaitrumo grupė
(ML-I) – tai beržo, uosio, ąžuolo,
klevo, skroblo, guobos malkinė
mediena, kuri yra pati kaitriausia.
Antra kaitrumo grupė (ML –II) –
tai pušis ar juodalksnis, priskirtini vidutinio kaitrumo grupei.
Trečia grupė (ML-III) – eglės,
drebulės, liepos, tuopos, gluosnio, baltalksnio, ievos malkinė
mediena, kuri yra mažiausiai kaitri. Kadangi į pirmąją kaitrumo
grupę patenka brangesnė mediena, o pirkėjai yra linkę malkinę
medieną pirkti atsižvelgdami į
medžių rūšį, tai pirmoje kaitrumo grupėje malkinės medienos
kainos išskirstytos dar smulkiau
pagal medienos rūšį.
- Kaip gyventojams parduodamos malkinės medienos kainos keitėsi per paskutinius 12
mėnesių?
- Per paskutinius 12 mėnesių
malkinės medienos, kaip ir visos
kitos žaliavinės medienos, kainos
vidutiniškai augo 10-25 %, priklausomai nuo medžių rūšies ir
kaitrumo grupės. Šiuo metu malkinei medienai taikomos tokios
kainos:
ML-I (uosis) 56 eurai be PVM/
kietmetris (vienas kietmetris pri-

lygsta vienam kubiniam metrui);
ML-I (ąžuolas) 38 eurai be
PVM/kietmetris;
ML-I (beržas) 34 eurai be
PVM/kietmetris;
ML-II (pušis, juodalksnis)
32,50 eurai be PVM/kietmetris;
ML-III (eglė, drebulė, baltalksnis ir kt.) 28 eurai be PVM/kietmetris.
Primename, kad gyventojai gali
pasinaudoti PVM lengvata - malkoms ir medienos produktams,
skirtiems kūrenimui, naudojamiems asmeniniams, šeimos ar
namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, gali būti taikomas
lengvatinis 9 % PVM tarifas.
- Kokios yra pigesnės alternatyvos nei malkinė mediena?
Kokios kainos?
- Gyventojai malkinės medienos gali pasiruošti ir pigiau.
Kaip alternatyvą siūlome medienos ruošos liekanas - tai nukirstų
medžių viršūnės, stambios šakos,
antžeminės kelmų dalys, likusios
kirtavietėje po biržės eksploatavimo pabaigos. Medienos ruošos
liekanos kainuoja tik 2,95 euro
už kubinį metrą. Ir joms taip gali
būti taikomas lengvatinis 9 %
PVM tarifas. Medienos ruošos
liekanos parduodamos kirtavietėje, tai reiškia, kad pirkėjas pats
jas turi išsigabenti iš miško.
- Kokius kiekius malkinės
medienos vidutiniškai iš VĮ
Valstybinių miškų urėdijos
Anykščių regioninio padalinio
įprastai įsigyja gyventojai?
Kiek jos parduota pernai?
- Vidutiniškai gyventojai iš
VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Anykščių regioninio padalinio
per metus mažmeninėje prekybo-

žmonių pasaulyje nenumaldomai
rodo kaip kažkas išskirtinio, iki
daugėja, asmeninės ir laisvos
šiol nebuvusio. Pamirštame, kad
erdvės mažėja, žmonėms reikia
gyvename ant žemės paviršiaus,
vis daugiau resursų, o kredito
kurį suformavo ledynas, kuris
ekonomika taip sukonstruota,
susidarė, o vėliau ištirpo, kad
kad ji visą laiką turi vis daugiau
atšilimai ir ledynmečiai yra nuosukurti pajamų, kad išlaikytų
latinis ir normalus žemės raidos
bent jau esamą ekonominį, o
ciklas, o net rūšių nykimas
drauge ir socialinį lygį. Tai yra
(kurio neįmanoma sustabdyti,
ratas, iš kurio be visa griaunankai yra tiek žmonių, privalančių
čių kataklizmų išeiti neįmanomaitintis,kad išgyventų pasauma. Kas kalba, kad įmanoma
lyje) yra ne pirmas. Beje, įdomu
atsisakyti vartojimo ir taip kurti
tai, kad bent kai kurie tyrinėtotvarią gerovės visuomenę, arba
jai teigia, kad pats didžiausias
meluoja, arba nesupranta, kokia
rūšių išmirimas planetoje buvo
to kaina.
ne tada, kai į žemę prieš 66
Kaip
milijonų
kitaip pri...„vienas didelis jūriniams metų rėžėsi
versti žmokonteineriams gabenti skirtas meteoritas, o
gų jaustis
kai planetoje
konteinerinis laivas į aplinką ėmė daugėti
kaltam, jei
išmeta tiek pat teršalų, kiek jų deguonies,
ne įperšant
mintį apie
išmeta 50 milijonų automobi- anglies
asmeninę
dvideginiu
lių“...
kaltę? O jei
kvėpuojandar kaltę
ti gyvybė
pasodrini pastebėjimais apie
nesugebėjo persiorientuoti ir
kokio nors zanzibarinio šimtakoėmė nykti. O ir tas pražūtingas
jo nykimą ir kiekvienais metais
meteoritas, kuris sukėlė dinofiksuojamas rekordines tempezaurų žūtį, į žemę rėžėsi jau po
ratūras, kurios ištirpins ledynus
to, kai dinozaurų nykimas jau
ir nuo pakilusio vandens beliks
buvo prasidėjęs. Jis tik vainigelbėtis Himalajų viršukalnėse,
kavo procesą. Baisus įvykis, bet
lengvai galima priversti žmones
vargu ar be to kataklizmo būtų
atsisakyti dalies laisvių ir net
išsivystę žinduoliai, tarp jų ir
savo noru mokėti „ekologinius“
žmonės. Tad vėl gauname medamokesčius. Juk mūsų atmintis
lį, sudarytą iš dviejų pusių.
trumpa, tad kiekvienas ilgesnis
O kaip vis labiau žmogų kansausas ar lietingas periodas atkinančioje „ekologijoje“ vertinti

je įsigyja apie 500-700 kietmetrių
malkinės medienos.
- Kiek kainuoja malkinės
medienos transportavimas, jei
tokios paslaugos pageidauja gyventojai?
- Malkinę medieną, pageidaujant pirkėjui, galime pristatyti ir į
namus. Šią paslaugą teikiame tik
Anykščių regioninio padalinio
administruojamoje
teritorijoje.
Malkinės medienos transportavimo
kaina yra 5,79 Eur/ktm+ PVM.
- Ką svarbu gyventojams žinoti, nusprendus pirkti malkinę
medieną iš Valstybinių miškų
urėdijos?
- Norinčiųjų pirkti malkinę medieną iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio pirmiausia prašome kreiptis į
arčiausiai esančių girininkijų specialistus arba prekybos vadybininką.
Pirkėjai gali apžiūrėti planuojamą
įsigyti malkinę medieną medienos
sandėlyje, tačiau tokia galimybe
pasinaudoja retai. Dažniausiai tiesiog pasako, kiek ir kokių malkų
ketina pirkti. Tuomet specialistas
apskaičiuoja sumą pagal tuo metu
galiojančias mažmeninio pardavimo kainas. Pirkėjų prašome už
malkinę medieną atsiskaityti pavedimu pagal išankstinę PVM sąskaitą faktūrą. Tik po to pirkėjas
gali atsiimti pamatuotą atitinkamą
medienos kiekį.
VĮ Valstybinių miškų urėdijos
interneto svetainėje yra skelbiama
informacija (kontaktai) darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis, norint
įsigyti malkinės medienos visuose
įmonės regioniniuose padaliniuose: https://www.vivmu.lt/lt/veikla/
malkine-mediena-gyventojams/

-ANYKŠTA

aviaciją? Juk ji ozono sluoksniui
ir apskritai šiltnamio efektui
formuotis itin palanki. Ypač jei
kalba eina apie reaktyvinius
variklius, o tokie dabar aviacijoje beveik visi. Dabartinio,
ekologiniu vadinamo sąjūdžio
pradininku laikomas buvęs JAV
viceprezidentas Alas Goras. Bet
kaip tada vertinti, kad ekologiją,
atšilimo efekto stabdymą deklaruojantis asmuo pats skraido
reaktyviniu asmeniniu lėktuvu?
Tiesiog verslas. Maža to – geopolitinis. Ir pas mus, Lietuvoje,
norima apmokestinti automobilius, teigiant, kad reikia
sumažinti oro taršą, kad tai turi
padaryti visos Europos Sąjungos
valstybės. Tačiau jei iš aplinką
teršiančių laivų išmetamų dujų
kiekiai matuojami santykiniais
skaičiais, tai čia jau kalba kita
– taršą valstybės turi mažinti
nepaisydamos vienam gyventojui tenkantčio išmetimų kiekio,
o procentais. O tai jau kvepia
geopolitika, konkurencijos iš
„pigesnių“ valstybių mažinimu.
Juk aišku – be taršos nebus
gamybos, o be gamybos nebus
konkurencijos. O kaip tą pačią
gamybą plėsi, jei būsi įsipareigojęs taršą mažinti? Tiesiog
nuostabus sprendimas - prisidengiant ekologija, pašalinti
konkurentus.
O Anykščiuose ietys laužomos
dėl kažkokios užtvankos.

VIETOS IR VARDAI
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Kūrybai įkvėpė... Svėdasų ežerai
Vytautas BAGDONAS
Iš Svėdasų krašto kilęs lietuvių literatūros klasikas, kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas (18691933) savo prisiminimuose „Svėdasiškiai“ rašė: „...Aš čia gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais ir
taikių žmonių meile.Tie veiksniai sudarė mano sielą, jais ir tegaliu save išaiškinti. Mano raštų tipai,
vietų vardai, aprašymai ir padavimai iš čia semti, ne pramanyti...“
Ir tikrai – skaitant Vaižganto kūrinius, juose galima surasti daugybę Svėdasų krašto vietovardžių, upių, upelių, ežerų, kalvų, piliakalnių pavadinimų, čia nugirstų padavimų, įvairių nutikimų,
autorius visą gyvenimą liko ištikimas ir svėdasiškių šnektai.
Graži Svėdasų gamta ir nuoširdūs žmonės buvo ne tiktai Vaižganto kūrybos įkvėpėjai. Pasirodo,
poetas Pranas Raščius (1932-1987) kūrėju tapo, įkvėptas ...Svėdasų ežerų.

Tokia poeto Prano Raščiaus nuotrauka puošė 1977 metais išleistą žinyną apie Lietuvos rašytojus.
Ir eilėraštyje „suošė“ Svėdasų
ežerai
Kaip juokaudamas apie savo vaikystę pasakodavo poetas, jis šiame
pasaulyje atsirado per patį bulviakasį – 1932-ųjų metų rugsėjo 24ąją. Raščių šeimoje augo ketvertas
vaikų: trys sūnūs ir dukra. Pranas
buvo antrasis vaikas. Pradinę mokyklą baigė Užpaliuose, o paskui
tęsė mokslus Svėdasuose. Čia jis
ir pradėjo pirmuosius savo kūrybinius bandymus.
Apie savo kūrybinį kelią jis labai
vaizdžiai papasakojo 1977 metais
išleistos knygos „Tarybų Lietuvos rašytojai“ (Vilnius, „Vaga“)
259-262 puslapiuose. Pranas Raščius, gimęs Utenos apskrities Užpalių valsčiaus Linskio kaime (o
dar tiksliau – prie Linskio kaimo
prigludusiame Peldiškių vienkiemyje), 1951 metais baigė Svėdasų
vidurinę mokyklą (dabar Svėdasų
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija).
Tuomet įstojo į Lietuvos Žemės
ūkio akademijos ( dabar Vytauto

Didžiojo universiteto Žemės ūkio
akademija) Hidromelioracijos fakultetą. Šioje rašytojų antologijoje
spausdinamuose prisiminimuose
poetas rašė:
„Atvirai prisipažinsiu : nelabai
mėgau tuos inžinerinius mokslus,
niekaip nepripratau prie Kauno
aplinkos ir jaučiausi lyg pasiklydęs
vaikas nežinomoje girioje. Akyse
ir mintyse visą laiką stovėjo tėviškė, ką tik skaudžiai perkentėjusi
nirtulingas klasių kovos dienas,
sapnuose poškėdavo šūviai, blizgėdavo šlamančių nendrių apsupta
Šventoji, rypuodavo ir klykaudavo
vandens paukščiai, ošdavo Svėdasų ežerai, kuriuos buvau įsimylėjęs ne mažiau kaip Maironio
eilėraščius ar Vaižganto kūrybą.
Taigi, vieną vakarą, trenkęs į šalį
logaritminę liniuotę, parašiau eilėraštį „Svėdasų ežerai“. Parašiau ir
pajutau kažkokią šviesią, žodžiais
nenusakomą ramybę...“
Po kelių dienų studentas nunešė
pirmąjį savo eilėraštį į tuometinės
„Kauno tiesos“ (dabar „Kauno die-

Ilgamečiai svėdasiškiai pedagogai Stasė ir Jonas Beleckai visuomet tik gerais žodžiais prisimindavo buvusį savo mokinį,
pasukusį kūrybos keliu, poetą Praną Raščių, o mokytojas Jonas dažnai su pasididžiavimu cituodavo jam dedikuotą eilėraštį.
(Nuotrauka daryta Beleckų bute Svėdasuose 2011 metais. Šiuo
metu abu miedstelio šviesuoliai jau Amžinybėje...)

na“) redakciją ir nedrąsiai pasibeldė į vieno kabineto, kuriame dirbo
poetas Juozas Macevičius, duris.
Tas susitikimas redakcijoje buvo
lemtingas, ir poetas P. Raščius
prisiminimuose to fakto negalėjo
nutylėti:
„Perskaitė jis kūrinėlį ir, nė
žodžio netaręs, padavė šalia stoviniuojančiam aukštam, liesam,
gunktelėjusiam, trumpus pasišiaušusius ūsiukus kažkaip juokingai
prikandusiam vyriškiui. Šio pirštai
buvo ilgi, kaulėti, nervingai virpčiojantys ir, kaip man tada pasirodė, labai tiko tokiai kaip mano
kūrybai plėšyti. Aukštasis vyriškis,
kone smiliumi vedžiodamas kiekvieną eilutę, pusbalsiu perskaitė
eilėraštį, užsirūkė ir, geras žydras
akis primerkęs, pasakė:
– Žinai, Juozai, man atrodo, kad
ošia tie jo ežerai.
Ir po trumpos pauzės pridūrė :
– O ar tikrai ošia – patikrinsime
Kapsuke, kur poryt rengiame literatūros vakarą. Taigi nuvažiuosim,
ir pats tenai drauge su kitais rašytojais perskaitysi savo ežerus. Jei
publika pritariamai suoš, vadinasi,
būsi pataikęs...“
Taip kalbėjo studentui Pranui
Raščiui, perskaitęs jo pirmąjį eilėraštį, Rašytojų sąjungos Kauno
skyriaus sekretorius Romualdas
Lukinskas. Jo ir poeto Juozo Macevičiaus nuoširdūs žodžiai paliko jaunam literatui neblėstančius
įspūdžius, jį paskatino kūrybai. Į
bendrabutį studentas grįžo be galo
linksmas ir laimingas, vis dar sunkiai patikėdamas tuo, kad rašytojai
jį, „geltonsnapį“, taip draugiškai ir
šiltai sutiko. Paskui būta kelionės
su rašytojais į tuometinį Kapsuką
(dabar Marijampolė), kur Prano
Raščiaus skaitomi „Svėdasų ežerai“ buvo gana palankiai sutikti....

– Žinai, brolau, tau visai nesvetimas humoro jausmas. Ar nebandai
šioje srityje plunksnos? O Binkį ar
skaitei, ar mėgsti?
Tuomet satyroje plunksnos nebandžiau, bet tie poeto žodžiai,
vėliau vėl nuskambėję sąmonėje ir
širdyje, tikrai paskatino mane rimčiau paanalizuoti ir paties Teofilio
Tilvyčio, ir Kazio Binkio kūrybą,
ir apskritai satyrinę literatūrą. Ir ne
tiktai paanalizuoti, bet ir įklimpti
šiame žanre kaip uodui į smalą...“
Jaunas poetas liko „ištikimas“
visiems trims Svėdasų ežerams,
eilėraščio nesutrumpino, Beragio,
dar kitaip vadinamo Svėdasu, ežerą apdainuojančių posmų iš teksto
neišbraukė. Vėliau dar ne kartą
susitikimuose su skaitytojais, poezijos vakaruose kartu su kitais
jisai skaitė ir šį eilėraštį. O štai ar
„Svėdasų ežerai“ buvo kur nors
skelbti, šių eilučių autoriui kol kas
nepavyko išsiaiškinti. Bibliotekose
kai kurių Prano Raščiaus kūrybos
rinktinių neišliko, o gal jų net ir
nebuvo, knygynuose jo knygos jau
seniai tapo bibliografine retenybe.
Visagalis internetas tuo reikalu irgi
menkas pagalbininkas. Galėjo būti
ir taip, kad tie posmai taip ir liko
poeto užrašų knygelėje, net nebuvo
paskelbti. Taigi, eilėraščio „Svėdasų ežerai“ paieškos tęsiasi.

Netapo nei inžinieriumi, nei
ekonomistu – tiktai poetu
Inžinieriumi Pranas Raščius
taip ir nepasidarė. Pusantrų metų
„pakrimtęs“ techniškuosius mokslus Hidromelioracijos fakultete,
jis perėjo į Žemės ūkio ekonomikos ir organizacijos fakultetą, kurį
baigė 1956-aisiais metais. Tačiau
ekonomistu nedirbo. Darbavosi
spaudoje – „Tiesos“, „Literatūros
ir meno“, „Šluotos“, „Pergalės“
redakcijose. Ir intensyviai kūrė,
išleido keliolika lyrinių eilėraščių
ir satyrinių kūrinių knygų. Kas
domisi satyriniais eilėraščiais, epigramomis, be abejo, yra skaitę Pr.
Raščiaus knygas: „Slegiam sūrį“,
„Pirštai tarp durų“, „Trauklapiai“,
„Musę per pusę“, „Valio ir amen“.
Vaikams skirtos knygos „Takeliu ir
žiogeliu“, „Sakmės, peizažai ir...“
Pradėjęs savo kūrybinį kelią
Svėdasų ežerus apdainuojančiu
eilėraščiu, Pranas Raščius liko
ištikimas gimtajam kraštui, tėviškės grožiui, Lietuvos gamtai. Neatsitiktinai lyrikos rinkiniai buvo
pavadinti „Kokia dangaus spalva“,
„Gimtinė“, „Miško šulinys“, „Po
medžio ir paukščio sparnais“, „Tu,
mano žiburys“.
(Nukelta į 13 psl.)

Nepanoro „skriausti“ Beragio...
Ir čia istorija su pirmuoju Prano
Raščiaus eilėraščiu, skirtu Svėdasų
ežerams, dar nesibaigė. Toliau pavartykime poeto prisiminimus, išspausdintus toje pačioje 1977-ųjų
rašytojų antologijoje:
„Kiek vėliau R.Lukinskas ir
J.Macevičius – geri vyresni bičiuliai
ir negailestingi mano literatūrinių
bandymų trumpintojai ir ilgintojai,
vėtytojai ir mėtytojai ,– atrinkę geriausių eilėraščių pluoštelį, pasiuntė mane į III respublikinį jaunųjų
rašytojų seminarą Vilniuje. Pakliuvau į Teofilio Tilvyčio reiklias
rankas. Nagrinėdamas „Svėdasų
ežerus“, poetas pasiūlė du posmus,
skirtus Beragiui, išbraukti. Ir labai
nuoširdžiai kvatojo, kai aš eilėraštį
trumpinti atsisakiau, motyvuodamas tuo, jog Alaušui ir Vosintėliui
liksią po tris posmus, o Beragiui
– tik vienas. Juk tai būsianti didelė
skriauda mano mylimiausiam ir,
beje, didžiausiam ežerui. Taigi, nusikvatojo tada Tilvytis ir tarė:

Upė Šventoji, tekanti ir per Užpalių, ir per Svėdasų žemes, taip
pat neliko neaprašyta, neišgarsinta Prano Raščiaus poezijoje.

Šalia Svėdasų tvyliuoja Beragio (Svėdaso) ežeras. Tai šiam ežerui skirtus posmus iš savo eilėraščio, patartas poeto Teofilio Tilvyčio, jaunasis kūrėjas Pranas Raščius atsisakė išbraukti.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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Meras Sigutis Obelevičius nuo
visuomenės slėps tik retuosius augalus
(Atkelta iš 1 psl.)
- Tačiau dabar komiteto vadovas jau nebeįtakingas, o daugiau
balsų, palaikančių koalicijos
sprendimus, visuomet gerai. Ar
turi galimybę kas nors iš komiteto prisijungti prie Jūsų? Kas tie
žmonės?
– Manyčiau, turi: matyčiau tuos
žmones, kurie turi kompetencijos
ir dirbtų pozityviai. Pirmiausia aš
matyčiau dabartinius Savivaldybės
administracijos vadovus, kurie galėtų savo kompetenciją panaudoti
ne sėdėdami opozicijoje, o valdančioje koalicijoje.
- Socialdemokratiškuose Mačionyse – Donato Krikštaponio
tėvonijoje - už jus balsavo daugiau rinkėjų (85,29 proc.) nei
Jūsų gyvenamoje vietoje, Traupyje (84,98 proc.). Jaučiatės už
pergalę skolingas partneriams?
- Ne tai, kad skolingas. Jaučiuosi
dėkingas. Tikrai šį kartą partneriai
padėjo ne deklaracijomis, bet nuoširdžiu darbu.
- Galbūt dėl to iš dėkingumo
šią kadenciją ir atsiras trečiasis
mero patarėjo etatas?
- Ne. Viena vertus, trečiasis
patarėjas atsiranda ir todėl, kad
yra daug koalicijos partnerių, bet
mano prašymas partneriams, kad
bent jau vienas iš patarėjų dirbtų su
europiniais projektais ir generuotų
pinigus. Dar vienas patarėjas turėtų dirbti su investuotojų paieška ir
ryšiais su verslu.
- Papildomas patarėjas mokesčių mokėtojams per metus
kainuos apie 12 - 13 tūkstančių
eurų. Kokius darbus pavesite
jam atlikti, kad šie tūkstančiai
nenueitų vėjais?
- Savivaldybės istorijoje yra
buvę patarėjų, kaip, pavyzdžiui,
kažkada dirbęs Aidas Gilys, Neda
Leonavičiūtė, buvusi Pasaulio
aplinkos fondo Mažųjų projektų
programos koordinatorė Lietuvoje (ji patarėja dirbo, kai aš buvau
pirmą kartą išrinktas meru), kurie
rašė projektus, traukė į Anykščius
Europos Sąjungos pinigus.
- Už ką konkrečiai bus atsakingi visi trys Jūsų patarėjai? Įvardykite, kokios partijos delegavo
patarėjus?
- Kol kas dar nepatvirtintos personalijos, todėl nėra ir patvirtintų
pareigybių aprašų. Bet manau, kad
vienas iš patarėjų turėtų koordinuoti ,,Globalios Lietuvos“ projektą siekiant susigrąžinti emigrantus.
Šią vietą galėtų užimti Gabrielė
(konservatorė Gabrielė Griauzdaitė – Patumsienė, išrinkta į rajono
Tarybą, - red. pastaba). Ji galėtų
patarti ir kultūros klausimais. Tai
konservatorių deleguotas asmuo.
„Valstiečių“ deleguotas Dalis Vaiginas (buvęs Anykščių ligoninės
vadovas, kandidatavęs į Anykščių
merus, išrinktas į rajono Tarybą ,
- red. pastaba) būtų atsakingas už
ryšius su verslo struktūromis ir kuruotų sveikatos apsaugą. Norėčiau,
kad socialdemokratų deleguotas
patarėjas dirbtų prie Europos Sąjungos fondų projektų. Šio patarėjo kandidatūra dar nepatvirtinta.

- Tai dėl socialdemokratų siūlomos Karolinos Stankevičiūtės
dar nesutarta?
- Galutinio socialdemokratų partijos sprendimo dar nėra.
- Beje, ankstesnis meras Kęstutis Tubis, kurį išsivedė STT,
turėjo patarėją Donaldą Vaičiūną. Teisėsaugai uždraudus Tubiui artintis prie Savivaldybės,
Donaldas dar du mėnesius buvo
neatleistas, gavo algą. Prašom
konkretizuoti, ką per tą laiką
nuveikė šis K. Tubio politinio pasitikėjimo asmuo. Ką konkrečiai
jis Jums, kaip laikinai einančiam
mero pareigas, per tą laiką patarė?
- Pradėsiu nuo to, kad dalis, netgi
didžioji dalis, patarėjų pagal darbą
ir pareigas yra ne jokie patarėjai, o
padėjėjai. Patarėjas turėtų geriau
už merą išmanyti tam tikras sritis.
Du mėnesius Donaldas ir toliau
vykdė tam tikrus mero, šiuo atveju
mano, pavedimus.
- Anykščiams jau vadovavote
dvi kadencijas – rajono meru
buvote išrinktas 2007 - 2011 ir
2011 - 2015 metais. Prisimename Jus kaip taikų, diplomatišką,
besitariantį merą. Kęstutis Tubis
buvo dikatoriško tipo vadovas.
Kaip darbas su K. Tubiu pakeitė
Jūsų charakterį?
- Nemanau, kad šeštoje dešimtyje jau galima keisti charakterį.
- Sakoma, kad net ir iš kiekvieno žmogaus galima išmokti ko
nors gero. Ko Jūs išmokote iš K.
Tubio?
- Viena iš gerųjų buvusio mero
savybių – greitas reagavimas į problemas. Reiklumas.
- Jūsų siūloma Rajono savivaldybės administracijos direktorė
Ligita Kuliešaitė konservatorės
Janinos Kuliešienės, ilgametės Anykščių rajono rinkimų
komisijos pirmininkės, dukra,
o būsimoji patarėja Gabrielė
Griauzdaitė – Patumsienė - konservatoriaus, buvusio vicemero
Valentino Patumsio marti bei
Anykščių vargoninko, buvusio
rajono Tarybos nario nuo konservatorių partijos Rimvydo
Griauzdės dukra. Neįžvelgiate
nepotizmo?
- Ne. Tikrai ne. Tai yra politinai
postai. Jei šie žmonės būtų sukišti
į skyrių vedėjus, seniūnus, tai būtų
nepotizmas. O šiuo atveju į politinius postus aš siūlau kompetentingus savo aplinkos žmones, kuriais
aš pasitikiu.
- Ši rajono Taryba pasipildė
8 iki šiol politikoje nebuvusiais
deputatais. Kaip manote, ar pakaks šviežio kraujo naujajai Tarybai pakelti rajoną iš savivaldybių reitingų dugno?
- Aš manau, kad pakaks, tuo
labiau, kad į administracijos vadovaujančius postus ateina jauni
žmonės. Dar kai kuriems Tarybos
nariams pereinant dirbti į administraciją ar patarėjus, Taryba dar
labiau gali atsijauninti.
- Išeitų, K. Tubis savo požiūriu
į pagyvenusius žmones vis dėlto

padarė ir Jums įtaką. Jo reformų
esmė dažnai buvo „geriau nieko,
negu senas“.
- Nesutikčiau. Prisiminkime kad
ir Oną Repečkienę, kuri būdama
septyniasdešimtmetė vis tiek buvo
geriausia rajono mokyklų direktorė.
Arba buvusį Tarybos narį Algirdą
Ananką, kuris nepaisant pensinio
amžiaus išlieka vienu geriausių
šalies sunkiosios atletikos trenerių.
Kita vertus, šiuolaikiniams administracijos vadovams jau yra būtinos tokios juridinio ir kompiuterinio raštingumo kompetencijos,
kurias įvaldyti net ir mano kartos
žmogui yra nelengva.
- Kaip manote, dėl kokių priežasčių partijos, taip pat ir Jūsų
vadovaujami
konservatoriai,
vengia į rinkimų sąrašus įrašyti naujus žmones, o jeigu juos ir
įtraukia, tai dažniausiai sąrašo
gale?
- Mes tikrai nevengiame jų įrašyti
į priekį, tačiau partijoje vyksta sąrašo narių reitingavimas, partijos nariams nauji veidai būna nepažįstami
ir nereitinguojami. Lygiai tas pats
atsitinka ir per rinkimus – žmonės
labiausiai reitinguoja žinomus veidus: medikus, įstaigų vadovus. Tai
ne partijų problema, nors mūsų sąraše, jeigu patektų į Tarybą Šarūnas
Grigonis, jis būtų jauniausiu šalyje
rajono Tarybos nariu. Jis dabar yra
8 - tas, taigi, pasitraukus iš Tarybos
Griauzdaitei, Šarūnas lieka per vieną žingsnį nuo mandato.
- Šiuose rinkimuose Liberalų
sąjūdžio, K. Tubio visuomeninio
komiteto sąrašuose buvo surašytos ištisos giminės. Jūsų sūnus
Žygimantas, biologijos mokslų
doktorantas, taip pat buvo konservatorių sąraše. Kokia nauda
galėtų būti rinkėjui iš giminaičių
ėjimo į politiką paskui daugiau
pasiekusį ,,familijos“ narį?
- Manau, kad Taryboje, be buvusio profesoriaus Audriaus Bitino
ar daktarės Onos Simanavičienės,
Žygimantas būtų vienintelis akademinės visuomenės atstovas, turintis
tam tikrų kompetencijų.
- Kalbate apie mokslininkų atstovus. O kokia nauda rinkėjams
iš giminystės?
- Lietuvoje pasitikėjimas politikais devalvuotas ir žmonės, švelniai
tariant, nesiveržia į sąrašus. Todėl
politiškai angažuotų šeimų atstovus
lengviau prisikalbinti į sąrašus.
- Kokia iš to nauda žmonėms?
- Rinkėjai balsuodami atsirenka.
Išskyrus Matijošaičių šeimą (Kauno mero Visvaldo Matijošaičio sūnūs išrinkti Kauno deputatais,- red.
pastaba) į Tarybas patenka dažniausiai vienas ,,familijos“ atstovas.
- Pirmasis darbas, kurį padarysite po pirmojo Anykščių rajono

Tarybos posėdžio?
- Taip susiklostė, kad bus proga
jau balandžio 18 - tą dieną susitikti
su Kultūros paveldo departamento
direktoriumi Vidmantu Bezaru ir
Valstybinių saugomų teritorijų vadovu Albertu Stanislovaičiu ir aptarti svarbius rajono klausimus.
- Bandysite pakeisti vertingąsias Šeimyniškėlių piliakalnio savybes?
- Aptarsime ir šį klausimą. Ministerijos nuomone, tų vertybių nėra.
Tai tik Utenos regiono nuomonė.
- Nejau tikrai nuoširdžiai manote, kad Šeimyniškėlių piliakalnis, ant kurio stovėjo 13 amžiaus
medinė pilis, nėra Lietuvai svarbus kultūros ir istorijos paminklas?
- Taip, bet pastačius pilį, to piliakalnio niekas neišsineša, jis lieka.
- Tačiau panaikinus vertingąsias Šeimyniškėlių piliakalnio
kraštovaizdžio ir archeologijos
savybes, piliakalnis jau būtų nebesaugomas valstybės.
- O kas iš tos apsaugos? Valstybė
apsaugai pinigų skiria nulį.
- Tačiau yra draudimai piliakalnyje be leidimo vykdyti veiklas - arti, kasti, bet ką statyti. Tai
juk svarbu.
- Jei ten bus Savivaldybės objektas, tai Savivaldybė tą piliakalnį prižiūrės, kaip ir prižiūrėjusi. Nei ars,
nei sės.
-Vadinasi, ir Jūs statysite pilį
ant Šeimyniškėlių?
– Iš Savivaldybės biudžeto lėšų
tikrai ne, tačiau atsiradus kitiems
finansavimo šaltiniams - taip.
-Išvardykite tris svarbiausius
uždavinius, kuriuos sau keliate
šioje kadencijoje?
- Pirmas uždavinys būtų darbas
su emigravusiais anykštėnais, siekiant bent dalį jų susigrąžinti. Antras uždavinys būtų investicijų pritraukimas ir darbo vietų kūrimas.
Trečias – sveikatos apsaugos paslaugų užtikrinimas gyventojams,
išlaikant visavertę ligoninę.
- Kokią ateitį prognozuojate
Anykščių ligoninei?
- Bent jau ne tokią niūrią, kaip
piešia ministras rajonų ligoninėms.
- Kaip manote, ar normalu,
kai įstaigos vadovas dirba tik
keturias dienas per savaitę? Turiu omenyje dabartinį Anykščių
ligoninės direktorių.
- Nors Darbo kodeksas šiais
laikais leidžia dirbti ir nuotoliniu
būdu, bet manau, kad tai nėra normalu.
(Nukelta į 11 psl.)

šiupinys
Posėdis. Pirmasis 2019 – 2023
metų kadencijos Anykščių rajono
tarybos posėdis vyks balandžio
16 dieną, skelbia Anykščių rajono savivaldybė.
Bedarbystė. Anykščių rajone bedarbystė kovo mėnesį siekė 12,2 proc. ir išliko tokia pat,
kokia buvo ir prieš mėnesį, rodo
Užimtumo tarnybos duomenys.
Balandžio 1 dieną Anykščių rajone buvo įregistruota 1 tūkst.714
darbo neturinčių žmonių.
Slėptuvė. Anykščiuose, Troškūnų gatvėje, pirkėjų jau keletą
metų neranda egzotiškas statinys
– sovietinių laikų priešatominė slėptuvė. Šiuo metu už 329,1
kv.m ploto statinį prašoma 9000
eurų. Ko gero, sėkmingam slėptuvės pardavimui koją kiša tai, kad
po statiniu esanti žemė priklauso
fiziniams asmenims.Pastatas –
slėptuvė yra įgilintas į žemę. Sienos – gelžbetonio blokų. Du įėjimai – iš lauko ir iš greta esančio
administracinio pastato. Slėptuvę
parduoda VĮ Turto bankas.
Bėgimas. Gegužės 1 dieną 56ąjį kartą vyks tradicinis bėgimas
„Anykščiai - Puntuko akmuoAnykščiai“. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras skelbia,
kad į bėgimą jau užsiregistravo
per 100 dalyvių.Šiemet bėgimo
dalyviai raginami išsiskirti kūrybiškumu: taip norima sukurti
ypatingą atmosferą. Visi šventės
dalyviai sulauks kolekcinių atminimo medalių, sportininkai bus
vaišinami būtent šiam bėgimui
virta koše ir arbata.
Takas. Nors pavasariški orai
lepina, šalia Medžių lajų tako
esantys prekybininkų paviljonai
dar uždaryti. Tai, kad čia netrukus turi prasidėti prekyba maistu,
išduoda Užimtumo tarnybos tinklapyje publikuojami darbo pasiūlymai.Bent du paslaugų teikėjai šiuo metu ieško greito maisto
pardavėjų. Darbas sezoninis, tik
iki rudens. Iš kandidatų reikalaujama ir anglų bei rusų kalbų
žinių.Pernai Medžių lajų taką aplankė apie 170 tūkst. lankytojų.
Motokrosas. Šią vasarą Mickūnų motokroso trasoje motokroso
varžybos vyks dvi dienas – birželio 22 ir 23 dienomis.Informacija
apie tai paviešinta Lietuvos motociklų sporto federacijos 2019
metų motociklų kroso varžybų
kalendoriuje.Abi dienas Mickūnuose vyks Lietuvos motokroso
čempionato antrojo etapo varžybos.Motokroso trasą Debeikių
seniūnijos Mickūnų kaime, šalia
Šventosios upės, valdo Anykščių
rajono tarybos narys Lukas Pakeltis.
Gaisras. Troškūnų seniūnijos
Gurskų kaime ketvirtadienį degė
gyvenamojo namo pastogė prie
kamino. Per gaisrą išdegė medinių stogo konstrukcijų 5 kv.m
plote. Nuardyta 60 m² stogo dangos.
Rezultatai. Pernai geriausią finansinį rezultatą pagal sąnaudų ir
pajamų santykį parodė Anykščių
ir Rokiškio rajonų pirminės sveikatos priežiūros centrai, skelbia
Panevėžio teritorinė ligonių
kasa.
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
Erškėtrožė
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Išrankūs ėdesiui
12:55 Grizlių karalystė
13:50 Puaro 13 N-7
Uždanga. Paskutinė Puaro
byla
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21:30 Laisvės kaina.
Disidentai. N-7
22:35 Begalinė meilė N-14
00:20 Vertėja N-14
06:10 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
06:35 “Žvėrelių būrys”

07:00 “”Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė”
07:25 “Kung Fu Panda”
07:55 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:30 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
08:55 Flukas
10:50 Viena diena Niujorke
12:35 Kaip aš gelbėjau
Prezidentą
14:15 Valstybės galva N-7
16:10 Ne vienas kelyje.
16:50 Teleloto.
18:00 Žinios.
18:50 Sportas.
18:57 Orai.
19:00 Finalo ketvertas. N-7.
21:00 Laiko ribos N14
22:50 Pragaro vaikis N14
01:10 Būk kietas (k) N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą” (kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai”
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių
būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Kaštonas. Centrinio
parko didvyris”
13:15 “Stebuklinga žaislų
krautuvėlė”
15:05 “Nuleist periskopą!”
N-7
17:00 “Simpsonai” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”.

18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Lietuvos talentai”. N-7
22:00 “Atominė Blondinė”
N-14
00:15 “Karo dievas” N-14
(kart.)
06:30 Ultimate Strongman
Pasaulio veteranų čempionatas (k).
07:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
08:00 “Būk ekstremalas” (k)
N-7
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:30 “Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos salos”
13:30 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:45 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris
- Neptūnas.
19:30 “Žiurkių medžiotojas”
N-7
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Kriminalinė Maskva”
N14
23:30 Mirtinas žaidimas (k)
N14
01:20 Skambutis (k) N14
06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus
N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Respublikos
Prezidentus debatai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Veisenzė.
Berlyno meilės istorija 4 N-7
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2 N-14
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”

08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” N-7
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Bus visko (k).
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Oplia!. N-7.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:26 Orai.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Tai či meistras N14
00:35 “Judantis objektas”
N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Svajonių sodai”.
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7

18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kikboksininkas 3.
Karo menas” N-14
23:55 “X mutantai” N-14
00:55 “Pasitikėjimas” N-14
06:40 “Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos salos” (k)
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:40 “Reali mistika” N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Kaliniai N14
00:05 Juodasis tinklas (k)
N14
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
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N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:30 “Akloji” (k)
12:00 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:30 “Gaminame namie su
Reičele Alen”
13:00 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 “Kovos su mafija būrys. Bosas grįžta” N14
23:05 Nerūpestingas keliautojas N14
01:05 Džiaugsmingas triukšmas (k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Aurelijaus Globio jubiliejinis koncertas. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė.
Menora (kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
(kart.).
09:00 TV daktaras. Kitoks
požiūris į skausmą
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Verbų sekmadienis. Šv.
Mišių tiesioginė transliacija
iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.

13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai – viena
širdis“.
15:20 Šventadienio mintys.
(kart.).
15:50 Mokytojų kambarys.
16:20 Europos vyrų rankinio
čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Rumunija.
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:50 Trys skrybėlės. (kart.).
19:40 Dauntono abatija 3 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Legendos.
21:55 Dangus virš Dniepro.
Koncertuoja grupė „Okean
Elzy“ ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras.
23:35 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
00:20 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.).
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Terakotinė armija”
(kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”.
N-7
10:30 “Įspūdingiausios atostogų vietos”
11:00 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Nepaprasta ištvermė.
Lenktynės į ašigalį”
14:00 “Žūklė laukinėje gamtoje” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.

Išlikimas” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
17:30 “Moterų krepšinio lygos finalo rungtynės”.
19:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
20:00 “Hutenas ir ledi” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:40 “Kapitonas Amerika.
Pirmasis keršytojas” N-7
(kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“
N-7.
14.00 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pabėgėlė“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Pabėgėlė“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius Luisas.
Senieji mokyklos ryšiai“ N-7.
00.30 „Širdies plakimas“
N-7.
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šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Žmogiška silpnybė
N14
00:00 “Amžina meilė” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz
2018 (kart.).
06:50 Linija, spalva, forma.
07:10 Mokslo sriuba.
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji
Boružėlė (kart.).
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje (kart.).
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Daiktų istorijos.
(kart.).
13:55 Pasaulio lietuvių žinios. (kart.).
14:20 Dauntono abatija 3
N-7 (kart.).

15:10 Premjera. Kodėl gi
ne?! N-7
15:40 Premjera. Alvinas ir
patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji
Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo ekspresas.
19:15 Iš arti
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Nacionalinis turtas.
21:30 Rokis 3 N-14
23:10 Nekalti prisiminimai
N-14
00:45 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7

19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas 7. Pabaiga”
S
00:50 “Nuodėmių daktaras”
N-14
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Deimantų medžiotojai“ N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. Infošau.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus
N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Speciali laida dėl LR
Konstitucijos 55 straipsnio
pakeitimo.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios. Ved.
Vytautas Šerėnas.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2 N-14
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”

08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
(k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės”
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Smogiamoji jėga N14
00:20 “Judantis objektas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.

19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kietas riešutėlis.
Kerštas su kaupu” N-14
00:30 “Pasitikėjimas” N-14
06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bėgliai N14.
22:55 Kaliniai (k) N14
01:50 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
(k) N-7
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus
N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Speciali laida dėl LR
Konstitucijos 12 straipsnio
pakeitimo.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Iškyla prie Kabančios
uolos N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-

lės” (k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Kalėjimo griūtis N14
00:20 “Judantis objektas”
N-7
06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”

N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Deganti žemė N-7
22:50 Bėgliai (k) N14
00:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
(k) N-7
06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 Betsafe–LKL.
Neptūnas - Rytas.
21:00 Majamio katastrofa
N-7
22:50 Svetimas (k) N14
00:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
(k) N-7
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
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nai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys.
Mirtina baimė N14
23:00 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Sicilijos mafija” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nik Bärtsch’s Ronin.
Džiazo vakaras. (kart.).
07:00 Vilniečiai. Antanas
Dilys. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:20 Mokslo sriuba.
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
13:55 Nacionalinis turtas.
(kart.).
14:20 Iš arti. Escobaras
(kart.).
15:10 Kodėl gi ne?! N-7
15:40 Alvinas ir patrakėliai

burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo ekspresas.
19:15 Juodoji naktis
Paryžiuje
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
22:00 Komisaras ir jūra N-14
23:30 Prancūzų branduolinių
bombų aukos
00:45 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7

20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”
20:55 “Orai”
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos
rungtynės. “FC Barcelona” –
“Manchester United FC”.
23:55 Eurolygos rungtynės.
Stambulo “Fenerbahce” –
Kauno “Žalgiris”.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Deimantų medžiotojai“ N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“ N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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14:35 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim”
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys. Neištekėjusi nuotaka
N14
23:00 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Sicilijos mafija” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nik Bärtsch’s Ronin.
Džiazo vakaras. (kart.).
06:55 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.)
07:25 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:35 Šikšnosparnis Patas
07:50 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:15 Pradėk nuo savęs.
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai.
(kart.).
13:00 Kultūringai su
Nomeda. (kart.).
13:45 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.).
14:15 Juodoji naktis
Paryžiuje (kart.)
15:10 Premjera. Kodėl gi
ne?! N-7
15:40 Premjera. Alvinas ir

patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo ekspresas.
19:15 Kalnų žolelių paslaptys. Vakarų Alpės. Gardžioji
pagunda
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Vaikystė N-14
00:15 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žvejo nuotykiai”
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.

20:55 “Orai”.
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 “UEFA čempionų
lygos rungtynės. “Ajax” –
“Juventus”.
00:00 “Daktaras Hausas”
N-14
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Deimantų medžiotojai“ N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus
N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Respublikos
Prezidentus debatai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas
Berlynas N-14
23:50 Smegenų paslaptys.
Marselis Prustas.
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7

09:55 “Monikai reikia meilės”
(k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 “Monikai reikia meilės”
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Įkalinti N14
00:20 “Judantis objektas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”.
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.

22:00 “Greitojo reagavimo
būrys” N-14
23:50 “X mutantai” N-14
00:50 “Pasitikėjimas” N-14
06:10 “Mentalistas” (k) N-7
07:00 “Stoties policija” (k) N-7
08:00 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:00 “Paskutinis faras” (k)
N-7
09:55 “Kobra 11” (k) N-7
10:55 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Taikinių žymėtojas N14
22:55 Deganti žemė (k) N-7
00:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
(k) N-7
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė.
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus
N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Neužmiršti.
22:10 Kryžiaus kelias iš
Romos Koliziejaus.
23:50 Klausyk savo širdies
N-7
01:15 Trys skrybėlės.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso

reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
(k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Bornas. Palikimas N-7
23:40 Padangių riteriai N14
01:45 Žemės branduolys N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Žuviukas Nemo” N-7
21:20 “Karibų piratai:
Pasaulio pakrašty” N-7
00:55 “Dievo sūnus” N-7
06:30 “Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos salos” (k)

07:00 “Stoties policija” (k)
N-7
08:00 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:00 “Paskutinis faras” (k)
N-7
09:55 “Kobra 11” (k) N-7
10:55 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:50 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Amerikietiškos imtynės” N-7
21:30 Roninas N-7
23:55 Taikinių žymėtojas (k)
N14
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14

15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Juodosios Uolos N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:45 “Paslėptas gyvenimas”
N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2016“.
(kart.).
07:20 TV daktaras. Kitoks
požiūris į skausmą (kart.).
07:45 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
14:20 Kalnų žolelių paslaptys. Vakarų Alpės. Gardžioji
pagunda (kart.)
15:10 Premjera. Kodėl gi
ne?! N-7
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė

16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo ekspresas.
19:15 Vadimas. Misteris
Šaunusis
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Nacionalinis turtas.
21:30 Brandūs pokalbiai.
22:20 Rašytojo Romualdo
Granausko 80-osioms gimimo metinėms. Legendos.
23:10 Anapus čia ir dabar.
Ved. Algirdas Acus.
24:00 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žūklė laukinėje gamtoje” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7

20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Veidai minioje” N-14
23:05 Eurolygos rungtynės.
Stambulo “Fenerbahce” –
Kauno “Žalgiris”.
01:20 “Aukščiausia pavara”
N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Sveika ir gardu.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Deimantų medžiotojai“ N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

2019 04 19
23:05 Viskis, tango, fokstrotas N14
01:20 “Paslėptas gyvenimas”
N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2016“.
(kart.).
06:50 Mokytojų kambarys
(kart.).
07:20 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:30 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:20 Už kadro. (kart.).
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio
Lietuva. (kart.).
13:00 Skrendam (kart.).
13:15 Stop juosta (kart.).
13:45 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
14:10 Vadimas. Misteris
Šaunusis (kart.).
15:10 Kodėl gi ne?! N-7
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:15 Šimtas reginių senoviniame mieste. Tondo

– Ugnies šventės – ritualas.
Kadovakio klano rezidencija
19:41 Šimtas reginių senoviniame mieste. Kirindziši – liūto šokis. Macujės pilis
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Rašytojo Romualdo
Granausko 80-osioms gimimo metinėms. Naktinis
ekspresas.
21:40 Europos kinas. Diena
sulig gyvenimu N-7
23:10 Orkestro muzikos
koncertas. Kantata „Septyni
paskutiniai Jėzaus Kristaus
žodžiai ant kryžiaus“ chorui ir
styginių orkestrui.
24:00 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7

20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 PWR pristato
“Nepalaužiamasis” N-7
00:10 “Veidai minioje” N-14
(kart.)
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys. N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Krikšto tėvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Tiesa apie alkoholio
vartojimą“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
(kart.).
07:00 Bethovenas
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Laukiniai gyvūnai.
Paros kaleidoskopas 3.
Indijos miškų kovotojai
12:55 Misija „Galapagai“.
Ateities kontūrai
13:50 Premjera. Džesika
Flečer 7 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Velyknakčio liturgija
iš Vilniaus arkikatedros bazilikos.
23:30 Lorenco aliejus N-14
01:45 Klausyk savo širdies
(kart.).

06:15 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
06:40 “Žvėrelių būrys”
07:05 “ “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė”
07:35 “Kung Fu Panda”

08:05 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:30 Tomas ir Džeris.
Šnipų žaidimai
10:00 Broliai meškinai. Į
pagalbą!
11:55 Išprotėjęs profesorius 2: Klampų šeimynėlė
N-7
14:00 Nikis Tūzas
15:25 Nuogas ginklas 33
1/3. Paskutinis įžeidimas
N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis.
N-7.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kitokia Pelenės istorija N-7
21:20 Kartu ne savo noru
N-7
23:50 Devyni jardai N14
01:50 Savaitė be žmonų S

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Būk sveikas!”.
11:00 “Noriu šito darbo!”.
12:00 “Gražuolė ir
Sebastianas. Draugai visam
gyvenimui”
14:00 “Princas ir aš.

Karališkas medaus mėnuo”
N-7
15:50 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
17:30 “Namų idėja su
IKEA”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Turtuolis vargšas”.
N-7
21:00 “Po medžiu” N-14
22:50 “Lemiamas tyrimas”
N-14
01:10 “Karibų piratai:
Pasaulio pakrašty” N-7
(kart.)

07:00 “Vaikai šėlsta”
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Žiemos galiūnas.
2018 m.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas”
N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:35 “Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos salos”
13:05 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:50 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija
– Pieno žvaigždės.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:15 Keršto valanda.
Atlygis N14
00:10 Netark nė žodžio N14

2019 04 20
06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:35 “Būrėja” (k)
11:45 “Šviežias maistas.
Anos Olson receptai”
12:15 “Merės Berės Velykų
vaišės”
14:45 “Nekviesta meilė 4”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Linksmų
Velykų, Falke N14
22:55 Trise valtimi arba be
irklo N-7
00:55 Viskis, tango, fokstrotas (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Vilniečiai. Augis
Gucas.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas.
(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Už kadro.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Romualdas
Granauskas. Duburys.
14:10 Nuo Bacho iki mambo.
15:15 Skrendam.

15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19:00 Daiktų istorijos.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Hana ir jos seserys
N-14
22:45 Prisikėlimo belaukiant.
00:20 Dabar pasaulyje.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Nepaprasta ištvermė.
Lenktynės į ašigalį” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Keliauk išmaniai”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų
žaidynės”.
11:30 “Žaidimų balsas”. N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Nepaprasta ištvermė.
Lenktynės į ašigalį”
14:00 “Žūklė laukinėje gamtoje” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Įelektrintas ledas” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Hutenas ir ledi” N-7
21:00 “Žinios”.

21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 PWR pristato “Dingti
per 60 sekundžių” N-7
00:20 “Nepalaužiamasis”
N-7 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
07.55 „Pavojingiausios kelionės. Ladakas“. N-7.
08.30 „Pavojingiausios kelionės. Laosas“. N-7.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas.
Ir mėnulio spinduliai bučiuoja jūrą“ N-7.
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs.
Nuotykiai turguje“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Europos karatė
čempionato apžvalga iš
Vilniaus. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Nuoga tiesa. N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“ N-7.
23.05 „Mentų karai. Odesa“
N-7.
01.25 „Moterų daktaras“
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Klaipėdos dramos teatro
gastrolės Utenoje

Balandžio 20 d. 17.00 val.
Utenos Kultūros centre bus rodomas Klaipėdos dramos teatro spektaklis

„Kalės vaikai“, rež. E. Nekrošius.
Romano „Kalės vaikai“ inscenizacija, kurią spektakliui
parašė pats autorius Saulius Šaltenis, ypač aktuali dabar –
laikotarpiu, kai atkurta Lietuva įžengė į šimtmetį.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).

S. Šaltenio romanas nukelia skaitytojus į XVIII a. Mažąją
Lietuvą, pietvakarinę etnografinės Lietuvos dalį, kuri tuo
metu buvo pavaldi Prūsijai.

Bilietus galite įsigyti Utenos Kultūros centro
ir Tiketa kasose.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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Meras Sigutis Obelevičius nuo
visuomenės slėps tik retuosius augalus
(Atkelta iš 6 psl.)
- Ketinate spręsti šią problemą?
- Kai bus suformuota visa vadovų komanda, tada ir spręsime.
- Savo rinkimų programoje
įrašėte pažadą Anykščiuose pastatyti daugiabutį? Tai populizmas ar realus ketinimas?
- Aš niekada nesišvaisčiau populistiniais pažadais ir nekilnojamojo
turto vystytojų paieška bus vienas
pirmųjų mano darbų. Nes poreikis
yra.
- Ar Anykščiai pajėgūs pastatyti daugiabutį, kai 1 kv.m ploto
kainuoja apie 1300 eurų. Vadinasi, 50 kv.m butas kainuotų apie
50 tūkst. eurų, arba kone tris
kartus daugiau, nei toks pat senos statybos butas Anykščiuose.
Koks gyventojų sluoksnis būtų
tokių butų pirkėjais? Ar buvo atlikta kokia šios veiklos analizė?
Jei taip, kas ją atliko?
- Čia tokia statybų kaina yra Vilniuje, į kurią įeina ir „kosminė“
žemės kaina. Pokalbiuose su galimais investuotojais ir būtų kalba
apie kuo pigesnių būtų statybą, kurių dalį galėtų įsigyti Savivaldybė,
kaip socialinius ir municipalinius
būstus. O tokia studija nebuvo atlikta.
- Buvote ne tik dvi kadencijas
Anykščių rajono meru, o šią kadenciją konservatoriai dirbo koalicijoje su K. Tubiu. Jūs buvote
jo pavaduotojas. Kokius drauge
su K. Tubiu pradėtus projektus
tęsite?
- Šiais metais bus išasfaltuota
maždaug 11 gatvių rajono miesteliuose iš Regionų plėtros taryboje
patvirtinto finansavimo lėšų. Bus
baigta Anykščių žiedinė sankryža, diskusijas keliantis projektas
Anykščiuose, Dešiniajame Šventosios upės krante. Tikiuosi, kad
pajudės užstrigę Anykščių daugiabučių kvartalinės renovacijos ir
Tilto gatvės projektai.
- Kokias klaidas jaučiatės

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas
Nacionalinis egzaminų centras...
Nacionalinis diktantas...
Nacionalinė filharmonija,
biblioteka...
Nacionalinis dramos teatras,
muziejus...
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras...
Nacionalinis maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo
institutas...

padaręs būdamas K. Tubio pavaduotoju? Juk jį sulaikė STT.
Nejau kasdien dirbdamas su juo
nematėte, kad ne viskas rajone
vyksta skaidriai?
- Man labai pasisekė, nes apie
tuos dalykus, jeigu jų neskaidrių
buvo, meras su manimi žiniomis
nesidalijo. Galbūt todėl man ir
neteko garbė susipažinti su STT
pareigūnais, kaip liudininkui. Aš
ir dabar esu iš tų, kuriems nedraudžiama bendrauti su Tubiu. Galbūt
todėl, merui aptariant kai kuriuos
klausimus su administracijos vadovais, manęs ir patarėjų prašydavo pasitarimuose nedalyvauti.
- 2015 - 2019 – aisiais, Jūsų ir
K. Tubio valdymo metais, pasikeitė visų Anykščių savivaldybės
administracijos skyrių vedėjai.
Kaip manote, kodėl?
- Visi pasikeitė? Galbūt vieni pasikeitė natūraliai, kiti, kaip, pavyzdžiui, vyriausioji rajono architektė
Daiva Gasiūnienė, patys išėjo, neatlaikę spaudimo, dar kiti keitėsi
dėl Savivaldybės administracijos
vadovų vykdomos skyrių reorganizacijos.
- Gal kažkuris ar kažkurie iš
naujųjų vedėjų Jus džiugina?
- Šiaip administracija yra pakankamai darbinga ir bent jau aš esu
patenkintas ir Jurgitos Banienės,
ir Socialinio skyriaus vedėjos, ir
Žemės ūkio skyriaus vedėjų kompetencija.
- Gal jau žinote, kokiems statytiniams artimiausiu metu
pasakysite,,atia“?
- Aš tikrai niekam nepasakysiu
,,atia“, nes nei aš turiu teisę žmones priimti, nei atleisti. Galbūt kažkam ,,atia“ pasakys nauji administracijos ar įstaigų vadovai. Dabar
svarbiau lipdyti komandą, nes trys
svarbiausi skyriai yra be vedėjų, o
komunalinis ūkis - be direktoriaus.
- Neskuklinkite, Mere. Esate
senas politikos vilkas. Visiems
aišku, kad rajono Taryba suformuluoja užduotis administracijai. O kadrų klausimais mero

nuomonė ne paskutinėje vietoje.
- Man svarbiausia yra kompetencija, o ne partiškumas, nors neketinu rizikuoti prekyba poveikiu
ir kištis į administracijos darbuotojų skyrimo ar atleidimo reikalus,
tačiau bendromis jėgomis ieškome
aukščiausios kompetencijos specialistų, kurie galėtų dalyvauti konkursuose užimant laisvas vietas.
- Investicinių projektų varikliai yra Investicijų ir projektų
valdymo, Architektūros ir urbanistikos bei Statybos skyriai.
Visi šie skyriai per pastaruosius
ketverius metus labiausiai nukraujavo. Abu pastarieji neturi
nuolatinių vedėjų, o Investicijų ir
projektų valdymo skyriaus sudėtis pasikeitė 200 procentų. Turite
planą, kaip užpildyti trūkstamų
specialistų spragas?
- Jau minėjau, kad ieškome galimybių galbūt kažką susigrąžinti
perkėlimo būdu, galbūt kitus aukštos kvalifikacijos specialistus galėtume prisivilioti Darbo kodekse
suteikta galimybe dirbti nuotoliniu
būdu. Dar labai tikiuosi, kad specialistų paiešką palengvins pasikeitusi atmosfera Savivaldybėje.
- Ar ketinate kviesti sugrįžti
ilgametę rajono vyriausiąją architektę Daivą Gasiūnienę, kuri

buvo priversta palikti darbą
Anykščių savivaldybėje? Juk
žinote jos didžiulius nuopelnus
Anykščiuose įkuriant Menų inkubatorių, Lajų taką. Tai buvo
projektai, atvėrę galimybes
Anykščiams tapti kurortine teritorija. Dabar D. Gasiūnienė,
tapusi Panevėžio miesto vyriausiąja architekte, milijonines investicijas atveda į Panevėžį – ten
iškils Stasio Eidrigevičiaus menų
centras, bus tvarkomas senamiestis, statoma nauja autobusų
stotis.
- Pokalbiai su ja jau buvo. Ji kol
kas nėra apsisprendusi, nes turi
rimtų įsipareigojimų Panevėžio
merui Ryčiui Račkauskui ir suburtai Panevėžyje komandai, tačiau,
priėmusi teigiamą sprendimą, Gasiūnienė galėtų grįžti perkėlimo
būdu nors ir šiandien.
- Rajone mažėja gyventojų.
Kaimyninė Utena jaunus žmones vilioja sugrįžti suteikdama
kreditus gyvenamajam plotui.
Ką esate numatęs nuveikti, kad
žmonės norėtų gyventi Anykščiuose?
- Yra įvairių minčių, kartu su
Luku Pakelčiu apie tai jau diskutavome šiuo klausimu, pavyzdžiui,
ar patrauklumo suteiktų Anykštėno
kortelės įvedimas. Man labai im-

ponavo vieno Japonijos mirštančio
miestelio pavyzdys, kai miestelio,
kuriame gyventojų skaičius buvo
sumažėjęs nuo 30 iki 10 tūkstančių, meras ir taryba priėmė tokį
drastišką jaunų šeimų skatinimo
planą, kad į miestelį per maždaug
20 metų atvyko tiek jaunų šeimų,
kad gyventojų skaičius padvigubėjo.
- Tai ką ketinate daryti?
- Aišku, būtų diskusijos su koalicijos partneriais, Taryba ir mūsų
biudžeto galimybių ribose būtų galima ieškoti galimybių įvairiomis
išmokomis paremti vaikus auginančias šeimas. Matau ir teigiamą
privačios Gamtos mokyklėlės iniciatyvą.
- Ar Savivaldybė keis savo atvirumo ir skaidrumo strategiją,
bendraudama su žurnalistais?
Ar vėl vyks uždaros seniūnų sueigos ir rajono Kultūros tarybos
posėdžiai?
- Savivaldybės patvirtintos bendravimo su žiniasklaida ir visuomene strategijos keisti nereikia.
Ji gera. Reikia keisti taktiką. Aš
neturiu ko slėpti nuo žiniasklaidos, nebent kad neišluptų kokio
reto augalo. Dėl uždarų posėdžių
nemanau, kad jie tokie turėtų būti,
nebent tai visuomeninių organizacijų posėdžiai.
- Pažadėkite, ko tikrai tikrai
nepadarysite.
- Per ketverius metus tikiuosi
neišgriauti Šventosios užtvankos ir
susipažinti su STT pareigūnais.

Mieloji Mama, Močiute, Promočiute,
Dar ne jubiliejus, dar tik eilinis 99-asis gimtadienis, bet
mes žinome, kokią papildomą naštą kiekvieni metai prideda ant išvargusių Tavo pečių.
Galbūt našta susideda iš mūsų visų - vaikų, anūkų, proanūkių - mažų ir didelių klaidų ir nesėkmių. Juk dar nebuvo
nė dienos, kad negalvotum apie mus ir nesimelstum lygiai
už kiekvieną.
Prašykim Dievą, kad globotų mūsų Mamą, kaip ir Ji gyvenime globoja mus visus.

Ačiū Tau, Mama!
Oną VARANAVIČIENĘ sveikina dukra Palmyra, sūnūs Algimantas ir

Rimantas, 7 anūkai ir 10 proanūkių

Nacionalinis...
Nacionalinis kraujo centras...
Nacionalinis akreditacijos
biuras...
Nacionalinis transplantacijos
biuras...
Nacionalinis parkas...
Nacionalinis vėžio institutas...
Nacionalinė paieškų tarnyba...
Nacionalinė ekspedicija Nemunu...
Nacionalinė kultūros ir meno,
mokslo, pažangos premija...
Nacionalinis interesas...
Nacionalinė vertybė... ir t.t, ir
pan.
Kone viskas – nacionaliniu
lygmeniu!
Akivaizdu, jog mes niekuo
taip nesirūpinam, kaip savo
gentainiais, jų fizine ir dvasine sveikata, kasdiene piliečių
gerove. O kai Lietuvoje šitiek
valstybinio tautiškumo ir tautiško
valstybingumo, kai vėliavos
plaiksto šlovingą mūsų sėkmės

istoriją, ar bokalas lietuviško
alaus, net mano pagautas ešerys
nuo vaikystės pamiltam ežere –
taip pat nėra nacionaliniai? O
ką bekalbėti apie gimtąjį miestelį
ir gatvę, kuria kasdien pėdinu! Medžiai ošia Baranausko
eilėraščiais, paukščiai gieda,
suokia, ulba kaip politikai prieš
rinkimus...
O štai seniokas. Toks mielas,
paprastas gimtinės peizaže. Sėdi
vienas ant taburetės prie tilto,
kaip koks Rodeno mąstytojas
žiūri į tekantį laiko vandenį, –
tikriausiai mintija, kokia sava,
svarbi ir brangi jam Šventoji.
Viską šitas žmogus garantuotai
atsimena, supranta, įžvelgia, – tikras žynys, vaidila, patriarchas...
Nors paptelk jam į žilą barzdą!
Be galo pakiliai, pozityviai nusiteikęs, aš jam ir sakau:
– Labai norėčiau pateikti jums
nacionalinės svarbos klausimą!

Seniokas pakelia galvą,
nužvelgia mane kaip kaliausę ir
atrėžia:
– O koks tavo suš... reikalas?!
– Kodėl jūs šitaip? Aš gi nuoširdžiai, kaimyniškai...
– Jeigu nuoširdžiai, tai
pasakyk man, kam šitie marmuriniai takai, stikliniai liepteliai,
bokšteliai?
– Hm... Kodėl jūs net ant nuostabaus Šventosios kranto toks...
negatyvus? Taigi čia grožis, gerbūvis – ir viskas dykai, dovanai,
mums visiems...
– Jeigu visiems tokios dovanos,
tai kur mano dantys?!
– Ar jūs ...pametėt?
– Aš tai nepamečiau, bet tu
pasakyk man, kur dingo nacionalinės ligonių kasos kompensacija
už mano nacionalinius dantis?
Liepia man, nukaršusiam seniui,
palaukti penkerius metus, kol
sumokės – o kodėl jie patys,

ministrai ir daktarai, būdami
jauni ir sveiki, tiek metų nepalaukia algos ar premijos? Elgiasi su
manim kaip su piemeniu. Ir išvis
– kur mano nacionalinė pensija?
Ariau visą gyvenimą kaip juodas
jautis – atsidūriau dukart žemiau
skurdo ribos... Ir kad kas bent
žodeliu būtų paklausęs, kaip aš
dar gyvas...
Išmuštas iš vėžių, svarsčiau:
kokia vis dėlto žiauri ta senatvė...
O senolis – sykiu ir vaidila, ir
žynys, ir patriarchas – tęsė:
– O gal pasakysi, kur dingo nacionaliniai mano gatvės
žmonės? Pažiūrėk į langus – akli,
juodi šuliniai...
Tai pasakęs, seniokas sodriai
nusispjovė, dar sodriau nusikeikė ir išsitraukė iš kišenės skaidrų kaip ašara „Lithuanian“
butelį.
– Nori? Žentas gimtadienio
proga atvežė... Nacionalinės!
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Dvi savaitės Lukiškių kalėjime su garsiausiais
daiva.g@anyksta.lt
Lietuvos nusikaltėliais...
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Balandžio 10-ąją, ketvirtadienį, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje savo ketvirtąją
knygą „Ir saugok mus nuo piktojo...“ pristatė televizijos laidų vedėja, žurnalistė, publicistė Rūta Janutienė.
„Mano senelis, savanoris Benediktas Jocius taip pat gyveno valstybinės santvarkos lūžio laikais,
matė Lietuvos nepriklausomybės aušrą... Mums, vaikams, jis sakydavo, jog katalikų malda, kuri baigiasi žodžiais „ir saugok mus nuo pikto“, ne visai teisinga. Reikėtų sakyti „saugok mus nuo piktojo“,
nes blogis lūžio laikais įgyja žmogiškąjį pavidalą“, – apie knygos pavadinimą kalbėjo viešnia.

Žurnalistė Rūta Janutienė, parašiusi skandalingąją knygą
„Raudonoji Dalia“ apie Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę
ir surinktą medžiagą parodžiusi savo laidoje, sezono viduryje neteko darbo televizijoje. Už tai savo darbovietę ji padavė į teismą
ir ... laimėjo.
Autorės nuotr.
Nuteistieji noriai bendravo su
žurnaliste
Renginio pradžioje R. Janutienė
trumpai papasakojo knygos atsiradimo aplinkybes bei pateikė keletą
„razinų“ iš turinio.
Kol vyko tyrimas, nei Henrikas
Daktaras, nei Vladas Beleckas su
žurnalistais neturėjo galimybių
susitikti. Nepaisant to, visa Lietuva kuo puikiausiai žinojo du šiuos
herojus... „Buvo prokurorų nuomonės, buvo tyrėjų nuomonės, taip pat
kriminalinių laidų žurnalistų pasakojamos versijos, tačiau tiedu žmonės su niekuo nebuvo kalbėję... Kai
sprendimas įsiteisėjo, jau galėjau
laisvai pas juos patekti. Tereikėjo
užpildyti prašymą. Žinoma, kaliniai
turėjo sutikti kalbėti, ir viskas... O
jie, 10 metų gyvenę miniatiūrinėse
kamerose, su artimaisiais bendravę
tik per stiklą, kaip rodo filmuose,
buvo išdžiūvusiomis gerklėmis...
H. Daktaras yra pasakojęs, kad taip
pasiilgavęs įvykių, kad net nešdamas šiukšles stengdavosi „pratempti“ kuo daugiau laiko – gal
tuo metu ką nors pamatys, išgirs...
Prisiminiau vieną austrų rašytojo
Stefano Cveigo novelę apie žmogų,
kurį uždaro į visiškai baltą kambarį,
kuriame už nieko neužkliūva akis.
Tai vienas iš būdų kankinti žmogų,
nes smegenys negauna jokio peno,
jokios informacijos,“ – pasakojo R.
Janutienė.
Vienam anykštėnui paklausus,
ką tiems dviem „herojams“ turėjo
pažadėti už informaciją, žurnalistė
R. Janutienė sakė: „Mokėti už pasakojimą yra neprotinga. Niekada
nesu niekam už jokią informaciją
mokėjusi. Mūsų sutarimas buvo
toks – jie man pasakos savo istorijas, o aš tiesiog jų klausysiu – nei
teisiu, nei vertinsiu. Pirmieji mūsų
pokalbiai buvo labiau pramoginiai.
Prisimenu, ateinu vieną dieną į susitikimų kambarį – vasara tais metais karšta buvo, bet pasitaikė kelios

savaitės labai lietingos, - atveda H.
Daktarą, ir aš jam sakau :,, Šiandien
toks bjaurus oras.“ Jis manęs klausia „kodėl?“, sakau – „lietus lyja...“
Jis konstatuoja – „vagių oras“... Nesuprantu, klausiu, ką reiškia „vagių
oras“... O pasirodo, kad tokiu oru
geriausia eiti vogti – lietaus lašai
barbena į šuns būdos stogą ir jis
nieko negirdi...“
„Royal‘is“ ir ponia Viktorija
H. Daktaras papasakojo žurnalistei ir apie spirito „Royal“ kontrabandą... Pirma cisterna kontrabandinio spirito į Kauną atvyko
iš Leningrado. Ir atvežė ją Sigitas
Čiapas – KGB mokyklos auklėtinis, turėjęs gerus ryšius Leningrade, žmogus, kurį galima pavadinti
ir H. Daktaro verslo „dalininku“.
Leningrado KGB mokyklą buvo
baigęs ir Putinas... „Tai, žinoma,
nereiškia, kad jiedu buvo pažįstami.
Tačiau visiškai neabejotina, kad 10ąjį dešimtmetį jiedu, kalbant metaforomis, sėdėjo vienoje valtyje. Ir ta
valtis plukdė kontrabandinį spiritą“,
– pasakojo žurnalistė.
„Beje, ar prisimenate istoriją, kai
buvo apnuodytas Sergejus Skripalis
ir jo dukra? Tada visi klausinėjo,
kam čia kažkoks KGB kadrų veikėjas buvo įdomus... O pasirodo, tas
veikėjas davė parodymus byloje ir
aiškino, kaip iš Sovietų Sąjungos, o
paskui ir iš Rusijos bei mūsų krašto
buvo plaunami pinigai. Kalbėdamas su Ispanijos prokuratūra, jis papasakojo ir apie tai, kaip H. Daktaras prekiavo spirituku... Prisimenu,
man ir H. Daktaro žmona sakė: ir ką
čia jau bloga tas Daktaras padarė;
ot, paprekiavo spirituku, ir tiek...“ –
kalbėjo žurnalistė.
Dar viena „paslaptinga“ persona,
apie kurią pasakojo abu žurnalistės R. Janutienės „herojai“ – ponia
Viktorija. „Niekaip nesupratau, kas
ta ponia Viktorija... O man sako:
kaipgi tu nežinai ponios Viktori-

jos? Ji gi ištekėjusi už Seimo nario
Manto Adomėno...Pasirodo, ponas
M. Adomėnas į pačius aukščiausius
sluoksnius išvedė sovietinio multimilijonieriaus anūkę, tokią Viktoriją, kuri po Daktaro „stogu“ turėjo
antikvariatą. Jos senelis buvo ypač
turtingas žmogus, jis kokiais 1980
metais savo kaimynams girdavosi,
kad turi sąskaitų Šveicarijos bankuose... Visos istorijos persipina, išnarpliojus jas, išaiškėja labai daug.
Taigi, ši knyga pasakoja tikrą šito
mūsų gyvenimo laikmečio istoriją,
o ne tą, kurią įsivaizduojam... Iš kur
tokie elito santykiai, kodėl politikai
kartais elgiasi taip keistai, kas gali
priversti žmogų elgtis nelogiškai,
kas ten tampo už tų virvučių... Ir tas
lėlininkas, kaip aš sakau, pasimato
mano knygoje,“ – kalbėjo žurnalistė.
Koks buvo R. Mikutavičius?
Pokalbiai su Vl. Belecku, pasak
R. Janutienės, šiurpino kūną. „Vladas Beleckas yra ne tik smagus
pasakotojas, bet ir tokia „kūmutė“,
apie savo klientus sakydavusi – aš
juos apiprekindavau, o paskui apvogdavau. Be to, jis „siuvo“ tarp
įvairių visuomenės sluoksnių: nueidavo į patį dugną, iš ten, pavyzdžiui, atsivesdavo ką nors į prabangią vakarienę pas kunigą Ričardą
Mikutavičių. Tų vakarienių metu
būdavo kalbama apie pinigus, meno
dirbinius ir pan.“, – sakė R. Janutienė.
Kunigą R. Mikutavičių lietuviai,
anot žurnalistės, buvo įsimylėję
– norėjo, kad jis krikštytų vaikus,
tuoktų. Jo asmenybė apipinta legendų, o po tragiško nužudymo jis tapo
kone šventuoju.
Bet R. Janutienė „nupiešė“ kiek
kitokį dvasininko paveikslą: „R.
Mikutavičius buvo labai turtingas žmogus, tai, kaip apie jį buvo
kalbama viešumoje, visiškai neatspindėjo tikrojo jo veido – tai buvo
labai dvejopas žmogus: viena vertus, didis oratorius, poetas, mokėjęs
puikiai šnekėti, suburti ir užburti
minias, kita vertus, jis buvo labai
godus žmogus ir tą brangių daiktų poreikį, kolekcionavimą kėlęs
aukščiau kunigystės. Kunigystė
jam buvo būdas susirinkti pinigų,
kad galėtų gausinti savo turtus...“
„Beleckas yra prisigalvojęs visokių versijų, kas jį sugundė pagrobti
ir apiplėšti R. Mikutavičių. Pavyzdžiui, jis yra pasakojęs, kad Mikutavičiaus nužudymą jam užsakė
kunigai, kuriems labai rūpėjo KGB
dokumentai, esą saugomi kunigo
komodoje su marmuriniu viršumi...
Jis atvirai pasakojo apie paskutines kunigo gyvenimo valandas, su
smulkiausiomis detalėmis... Man
šiurpuliai per kūną lakstė klausant...
Beje, ten, kur yra kunigo R. Mikutavičiaus antkapis, nebūtinai po juo
yra tikrieji palaikai“, – kalbėjo R.
Janutienė.

Pavyko patekti į Daktarų
rezidenciją
„Beleckas, kaip melagis, man turėjo įrodinėti kiekvieną sakinį. Šioje
knygoje yra nuotraukų iš jo albumo,
nes šitas žmogus kolekcionavo ne
tik vertingus daiktus, bet ir žmonių
paslaptis. Ir kolekcionavo su įrodymais. Jis savo kalėjimo kameroje,
greta visokių tikrai gerų drabužėlių,
siuvinėtų prabangių staltiesių, laiko
keturis albumus su nuotraukomis.
Jis fiksavo žmones, savo pažįstamus labai netikėtose aplinkybėse,
labai netikėtuose interjeruose. Savo
nuotraukomis jis įrodė, kad beveik
pusė Mikutavičiaus kolekcijos yra
iš jo supirkta... Man pavyko pakankamai daug nuotraukų iš jo išgauti.
Man lygiai taip pat pavyko patekti į Daktarų namą, susidraugauti
su Daktariene, valgyti jos gamintus
cepelinus ir pamatyti tą prabangą...
Savo gyvenimo būdą jie nusirašinėjo nuo savo mylimiausios knygos
- „Krikštatėvio“. Tas namas jau pasidėvėjęs, bet tu gali vaikščioti marmurine mozaika grįstomis grindimis, kurios yra šildomos: nepaisant
to, kad Daktaras sėdi, šeima ir toliau
gyvena gerai,“ – apie savo „herojus“
pasakojo žurnalistė.
„Daug šnekėjom su Daktaru apie
pinigus. Jis man papasakojo, kur
tuos pinigus laikydavo, nes tų pinigų
buvo nesuvokiami kiekiai. Savo dalį,
atidavus visas duokles, jis dėdavo
į stiklainius ir kasdavo miškuose...
O paskui po kokių 10 metų išeina
iš kalėjimo, ieško tų pinigų... Sako,
būdavo, nueinu į mišką, žiūriu – viskas pasikeitę: dairausi dairausi – kur
kažkada augo riešutmedis, dabar tik
trūnijantis kelmas belikęs – kasu,
o po juo – trilitris su pinigais“, – iš
garsiojo nusikaltėlio girdėtas istorijas pasakojo R. Janutienė.
Šiais laikais už kampo niekas
netyko
Baigus R. Janutienei pasakoti
apie savo knygą „Ir saugok mus
nuo piktojo...“, anykštėnai jai turėjo
įvairiausių klausimų. Pavyzdžiui,
vienas iš tokių, ar ji nebijanti vaikščioti mieste?
„Aš labai komfortiškai gyvenu,
manęs niekas nepuldinėja, žmonės
tik prieina ko nors paprašyti. O
tie, kurie su manim turi santykių,
jie turi ir būdų, kaip veikti. Dabar
viskas daroma gana rafinuotai - per
teisininkus, advokatus. Kad ir mano
laida apie Austėjos Landsbergienės
darželių statybas... Televizija išleido
tą mano laidą, bet norit žinoti, kokia
to kaina? Ateina žmogus, kuris yra
viešųjų ryšių galiūnas, laiko rankoje energetikos viešinimo pinigus – o
tai dideli pinigai – ir sako: jeigu laida išeina, jūs šitų pinigų negaunat...
Tokio šantažo būdu dabar yra mėginama susidoroti“,- patirtimi dalijosi
žurnalistė.
Vienai anykštėnei iš salės pareiškus, kad visi žurnalistai Lietuvoje
yra nupirkti, R. Janutienė replikavo:
„ Nenupirkti visi žurnalistai. Tik jie
yra smarkiai pasikeitę. Žurnalistai
dabar išgyvena tą laikotarpį, kada
žurnalistika vėl kaip sovietmečiu
kartu su tam tikromis elito grupėmis
valdo valstybę. Labai daug žurnalistų pamiršo savo tikrąją pareigą –
pasakoti žmonėms istorijas, kurios

yra svarbios. Jie dabar žongliruoja
tokiom kategorijom – šitą reikia,
kad žinotų, o ano nereikia. Šitą mes
padarysim gerą, o šitą – klounu. Iš
kiekvieno gyvenimo galima ištampyti kokius nori siūlus. Tikros naujienos yra tapusios deficitu“.
Politikai pradėjo žaisti
atviromis kortomis
Renginyje nebuvo pamirštos ir
dabartinės politikos aktualijos – artėjantys prezidento rinkimai, referendumas dėl dvigubos pilietybės.
„Ką tik pasibaigę rinkimai buvo
lemiami. Daug kam valdžia pradėjo slysti iš rankų. O kai kuriems
politikams tai labai didelis praradimas... Nes pinigai, valdžia juos
tiesiog erotizuoja. Tačiau mums,
rinkėjams, tai labai palanki situacija. Mes galime pamatyti tikruosius
politikų veidus – čia jau nebelieka
rafinuotų žaidimų, gražių spektaklių – dabar jau lošiama atviromis
kortomis. Tik politikai mano, kad
žmonės yra kvailiai – stebėkit juos,
klausykit, ką jie kalba“, – kalbėjo
žurnalistė.
Paklausta, už ką balsuoti prezidento rinkimuose, R. Janutienė
sakė: „Žiūrint, ko jūs norit. Tik reikia suprasti, kad nėra devynių kandidatų. Šiuose rinkimuose iš principo yra trys kandidatai – vienas
kandidatas – tai I. Šimonytė ir G.
Nausėda, tai tos rūšies kandidatai,
kuriuos reikia rinkti, jeigu norit, kad
viskas liktų taip pat, kad būtų išlaikytas ,,status quo“. Kitas kandidatas
– S. Skvernelis ir jo kompanija. Tai
žmonės, apie kuriuos sakoma „tie
kiti“ arba „ne tuos išrinko“. Trečioji
grupė – tai asmenys, kurie į rinkimus eina susirinkti protesto balsų
– tai ir M. Puidokas, ir A. Juozaitis,
ir N. Puteikis. Situacija yra palanki
šiems minėtiems asmenims – tradicinės partijos – konservatoriai ir
socialdemokratai - skyla, jungiasi,
vyksta ,,bardakas“, atsiranda nauji
judėjimai. Labai tikėtina, kad ilgai
netruks, kol savo judėjimą ar partiją
sukurs ir A. Juozaitis, ir M. Puidokas, ir kiti.
Beje, kalbant apie V. Andriukaitį, kaip kandidatą į prezidentus,
nematau jo, kaip nugalėtojo. Manau, jo vaidmuo kitas – jeigu jam
pavyks nuo S. Skvernelio nuimti
bent 10 proc. balsų, jo užduotis
bus įvykdyta“, – mintimis dalijosi
žurnalistė.
R. Janutienė parašė knygą „Nuslėptoji „Williams“ atėjimo istorija“, už kurią buvo apdovanota
prestižine Vinco Kudirkos premija, taip pat Dalios Grybauskaitės
biografiją „Raudonoji Dalia“ bei
Landsbergių šeimos išgyvenimo
istoriją „Dinastija“.
Anykštėnai pirko ne tik naujausiąją žurnalistės knygą, bet nemažai jų įsigijo ir „Dinastiją“. Deja,
„Raudonosios Dalios“ jau nebėra
galimybių įsigyti – visas tiražas yra
išpirktas. Autorė sakė, kad galbūt ši
knyga bus leidžiama pakartotinai ir
gal net su naujomis detalėmis.
Knygą „Ir saugok mus nuo piktojo...“ išleido leidykla „Nataiva“
5000 egzempliorių tiražu.
Renginio pabaigoje R. Janutienė prisipažino, kad rašo penktąją
knygą, tačiau apie ką ji bus – neatskleidė.
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Kūrybai įkvėpė... Svėdasų ežerai

spektras
Paliko. Vilniaus tarptautinio oro
uosto keleiviai šiemet jau paliko
maisto ir higienos reikmenų už beveik 5 tūkst. eurų, jie atiteko „Maisto
bankui“. Kaip skelbia „Maisto bankas“, šiuos daiktus keleiviai paliko
dėl aviacinio saugumo reikalavimų,
neleidžiančių jų prasinešti su savimi
į oro uostą. Dažniausiai palikti daiktai – higienos priemonės, taip pat
gėrimai, daržovių, mėsos, žuvies ir
vaisių konservai, aliejus.
Pažymėjimas. Seimas kol kas
nepripažino vairuotojo pažymėjimo tinkamu dokumentu asmens
tapatybei nustatyti. Nutarta laukti
antikorupcinio vertinimo. Seimas
ketvirtadienį, kaip buvo planavęs,
nebalsavo dėl pataisų, kurios leistų
netrukus bet kurioje Europos Sąjungos (ES) šalyje išduotą vairuotojo
pažymėjimą naudoti asmens tapatybei nustatyti.
Pataisos. Seimas ketvirtadienį
priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas. Didžioji
dalis įstatymo pakeitimų – dėl grėsmės lygių naikinimo, laikinosios
priežiūros įteisinimo, teisinės pagalbos, išmokų – įsigalios nuo 2020
metų, pakeitimai dėl sąvokų apibrėžimų, bendrųjų principų įsigalios
nuo pasirašymo. Įstatymo pataisas
dar turi pasirašyti prezidentė Dalia
Grybauskaitė.
Išmokos. Kitąmet Vyriausybė
svarsto ne tik didinti vadinamuosius vaiko pinigus, bet ir skurdžiai
gyvenančioms šeimoms mokėti papildomas pašalpas, teigia premjeras
Saulius Skvernelis. „Be abejo, mes
nuosekliai didinsime, kas susiję su
vaiko pinigais. Bet svarstysime ir
diskutuosime, kad didinant universalią išmoką galėtume dar kalbėti
ir įgyvendinti tas priemones, kurios
taip pat padėtų skurdo mažinimo srityje“, – ketvirtadienį Seime svarstant
praėjusių metų Vyriausybės veiklos
ataskaitą sakė Vyriausybės vadovas.
Daugiau. Lietuvos „Swedbank“
analitikai mano, kad šie metai gali
būti pirmieji po Nepriklausomybės
atkūrimo, kai į Lietuvą gyventi atvyks daugiau žmonių nei išvyks.
„Kaip ir prognozavome metų pradžioje, šie metai gali būti pirmieji
po Nepriklausomybės atkūrimo,
kuomet atvykstančiųjų gyventi į
Lietuvą žmonių bus daugiau nei
iš jos išvykstančių“, – paskelbtoje
„Swedbank“ ekonomikos apžvalgoje sakė banko vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Svėdasų vidurinę mokyklą (dabar Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija) baigė nemažai žymių žmonių, tarp jų ir būsimasis poetas
Pranas Raščius.
(Atkelta iš 5 psl.)
Kartu su V.Grivicku Pr. Raščius
parašė libretą B. Gorbulskio satyrinei operai „Frank Kruk“ (Petro
Cvirkos to paties pavadinimo romano motyvais), 1959 m. pastatytai Kauno muzikiniame teatre,
su Č.Valadka sukūrė libretą V.
Telksnio operetei „Girnų muziejus“, 1974 metais pastatytai Lietuvos televizijoje. Kompozitoriai
V. Telksnys, T. Makačinas ir kiti
kompozitoriai sukūrė melodijas
Prano Raščiaus žodžiams.
Išbandęs sėkmę įvairiuose kūrybinio darbo baruose, poetas liko
ištikimas lyrikai – tokiai skambiai,
dainingai, paprastai, suprantamai
poezijai.
Vien eilėraščių pavadinimai,
pavyzdžiui, iš 1982 metais „Vagos“ leidyklos išleistos eilėraščių
knygos „Žemėje prie mėlyno dangaus“ daug ką pasako: „Kurgi jūs,
laukai gėlėti“, „Saulėtoj pušies
viršūnėj“, „Lopšinė paparčiui“,
„Pavasarį miške“, „Pokalbis su
medžiais“, „Beržų sodinimas“,
„Prie žydinčio kaštono“, „Gervės“, „Kai paukščiai prabyla“,
„Dangaus ir ledo šviesoje“,
„Žeme mano!“, „Ką šlamėjo miškas...“, „Vakaras vienišame vienkiemyje“, „Iš Lietuvos į Lietuvą“,
„Šventoji“, „Gimtinė“.
Šiame rinkinyje viename iš savo
kūrinių, eilėraštyje „Šventoji“, poetas rašo:
Per Aukštaitiją rangosi Šventoji
žalčiu,
kuris senovėje žiloj,
kai protėviai pagonys šventą
ugnį

kūreno,
buvo laikomas šventu...
... Ak, upe mano,
apsupta žydrynės,
meldų ir nendrių
ir pušų lieknų,
jei negaliu tavęs
atskirti nuo gimtinės,
kaip ąžuolo nuo jo tvirtų šaknų,tai kaipgi nevadint tavęs
Šventąja...
Šiuo eilėraščiu poetas atidavė
savotišką „duoklę“ gimtinei, juk
Šventoji teka ir Užpalių, ir Svėdasų žeme. O tas dvi vietoves Pranas
Raščius tiesiog garbino...
Ne viename šio poeto eilėraščių galima surasti ir užpalietiškų,
ir svėdasietiškų motyvų – Pranas
Raščius visą laiką žavėjosi gimtine ir skyrė jai pačius skambiausius
savo posmus iki paskutiniojo atodūsio.
Nors poetas Pranas Raščius
savo lyrika, taip pat ir satyriniais
posmais buvo gerokai išgarsėjęs,
tačiau Vilniaus „Vagos“ leidyklos
1980 metais išleistoje solidžioje,
beveik pusšešto šimto puslapių
knygoje „Interviu su rašytojais“
vietos jam neatsirado. O tos pačios
leidyklos 1984 metais išleistame
bibliografijos žodyne „Tarybų
Lietuvos rašytojai“ duomenų apie
Praną Raščių jau yra pakankamai.
Eilėraštis dedikuotas svėdasiškiui mokytojui
Vieną eilėraščių rinkinyje „Žemėje prie mėlyno dangaus“ poetas
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Svėdasiškis pedagogas, literatūros mylėtojas, šio krašto šviesuolis
Jonas Beleckas, prieš keletą metų
iškeliavęs į Amžinybę, visuomet su pasididžiavimu cituodavo
jam dedikuotą eilėraštį, pačiais
geriausiais žodžiais atsiliepdavo
apie savo buvusio mokinio, poeto Prano Raščiaus kūrybą. Beje,
skirdamas eilėraštį apie gamtą
mokytojui J. Beleckui, pataikė į
„dešimtuką“. Juk mokytojas buvo
tikras „gamtos vaikas“: mėgdavo
laisvalaikiu vaikštinėti Alaušo ar
Beragio pakrantėmis, dažnai atvažiuodavo čia ir dviračiu, žiemos
metą svėdasiškiai jį nuolat regėdavo šliuožiantį slidėmis. Mėgo
žvejoti, grybauti ar ir šiaip būti
gamtoje, mėgautis saulėtekių ar
saulėlydžių varsomis. Iki pat garbaus amžiaus jis išliko sportiškos
išvaizdos, kupinas energijos, nepasiduodavo ligoms, senatvei.
O Pranas Raščius savo lyrikoje
ir toliau garbino Tėviškės grožį,
emocionaliai išreiškė patriotiškus
jausmus.
Eilėraštyje „Iš Lietuvos – į Lietuvą“ autorius tiesiog išsakė viso
savo gyvenimo ir savo kūrybos
credo - meilę Tėvynei Lietuvai,
meilę gimtajam kraštui :
...Taip kas pavasarį, kas vasarą,
kas žiemą
Prie ežerų ir girių mėlynų
Lankydamas kiekvieną jaukų
kiemą –
Iš Lietuvos
į Lietuvą einu...
Ir net tada, kai į kalnelį vėsų
Lydės bičiuliai neramių dienų –
Linksmom pušų viršūnėm sušnabždėsiu:
„Iš Lietuvos –
į Lietuvą einu.“

Drebėjimas. Prie rytinės Indonezijos pakrantės penktadienį užfiksuotas galingas 6,8 balo požeminis
smūgis, dėl jo paskelbtas cunamio
pavojus, pranešė JAV Geologijos
tarnyba (USGS). Drebėjimo epicentras buvo 17 km gylyje, netoli rytinės Sulavesio salos pakrantės, nurodė USGS. Pernai rugsėjį per žemės
drebėjimą ir cunamį Sulavesio salos
Palu mieste žuvo per 4 300 žmonių.
Restauruos. Nuo Paryžiaus Dievo Motinos katedros nuimta šešiolika varinių pastato fasadą puošusių
skulptūrų, kurios netrukus bus išvežtos restauruoti. Praeiviai ir turistai
ketvirtadienį apstulbę žiūrėjo, kaip
milžiniškas kranas vieną po kitos nuo
pastato špilio nukelia 12 apaštalų ir
keturis Naujojo Testamento evangelistus vaizduojančios statulas.

skyrė savo mokytojui, dėsčiusiam
lietuvių kalbą ir literatūrą Svėdasų
vidurinėje mokykloje ir, be abejo,
skatinusiam jaunuolius kurti, bandyti savo jėgas poezijoje, prozoje,
Jonui Beleckui. Šiame mokytojui
skirtame eilėraštyje, pavadintame „Šviesią naktį“, vėlgi neapsieinama be gamtos motyvų, taip
brangių autoriui ežero, dangaus
įvaizdžių:
Žiūri žiūri ežeras į dangų,
o dangus – į ežero gelmes.
Laukia ežeras,
kol spindulėlį brangų
pailsėjus saulė jam numes.
O dangus nekantriai irgi laukia,
kol rytai užsiplėvos žara,
kad atbėgus per rasotą lauką
išsiprautų saulė ežere.
Draiko vėjas debesėlį vangų,
gąsdindamas epušes šlamias.
...Žiūri žiūri ežeras į dangų,
o dangus – į ežero gelmes.

Anykščių L.ir S. Didžiulių
viešojoje bibliotekoje, kaip
ir kitose bibliotekose, dar
galima surasti 1982 metais
išleistą Prano Raščiaus lyrikos rinkinį „Žemėje prie
mėlyno dangaus“.

Šio rinkinio 128 psl. spausdinamas eilėraštis „Šviesią
naktį,“ dedikuotas svėdasiškiui mokytojui Jonui Beleckui.

Ne mažiau įspūdingas, iki sielos gelmių jaudinantis ir eilėraštis
„Gimtinė“:
Genio gimtinė – miškas.
Laumžirgio – upė rami.
Klevo gimtinė – žemė.
O debesėlio – dangus.
Nendrės – ežero krantas.
Smilgos – pilka pakelė.
Bitės kamanės – pieva.
Grūdo gimtinė – dirva.
Mano gimtinė – miškas,
upė, dangus ir dirva,
ežero krantas...–
viskas,
o viskas – tai Lietuva!

55 nugyventiems metams – 55
ąžuolai
Jau daugiau kaip trisdešimt
metų, kai poetas Pranas Raščius
ilsisi Amžinybėje. (Mirė Vilniuje
1987 metų liepos 21-ąją). Įsigijęs
vasarnamį Varėnos rajone, Puvočiuose, poetas čia praleisdavo
daug laiko, mielai bendraudavo
su vietiniais gyventojais, prisimindavo seną savo pomėgį –
žvejybą, kartais prie Merkio su
meškere galėdavo išsėdėti valandų valandas. Kol dar jėgos
neapleido, kol visai nepakirto
sunki liga, vis rašė, kūrė. Gimtajame Užpalių krašte apsilankydavo retokai, tačiau važiuodamas
pakeliui visuomet užsukdavo ir
į Svėdasus, čia pasivaikščiodavo, pravažiuodavo pro savąją
mokyklą, pamėgtuosius ežerus.
Būdavo laimingas, jei sutikdavo
buvusių mokytojų ar klasės draugų. Ne vienas garbaus amžiaus
svėdasiškis dar prisimena Praną
Raščių iš mokyklinių laikų: koks
jis buvo draugiškas, kaip gerbė
mokytojus ir tėvus, kaip mėgo literatūrą, gamtos mokslus, sportą.
O kai susitikdavo, tai džiaugdavosi, kad garsus poetas nė kiek
neišpuiko, liko toks pat paprastas, linksmas, kuklus, gebantis
bendrauti žmogus...
Dar pačiame kūrybinių jėgų ir
gyvenimo žydėjime 1982 metais
išleistoje poezijos knygoje „Žemėje prie mėlyno dangaus“, eilėraštyje „Kai padangė nebešvies“,
poetas taip nuotaikingai, be jokios
blogos nuojautos, įsivaizdavo
savo kelio baigtį:
Kopsiu aš į aukštą kalvą,
kai padangė nebešvies,
ir padėsiu sunkią galvą
ant puriausio debesies.
Ir užmigsiu palaimingu –
kaip vaikystėje – miegu.
Ir nuplauksiu – lingu lingu
virš garuojančių vagų.
Kai pasieksiu gimtą Linskį –
pasiversiu lietumi
ir nudulksiu ten, kur linksi
mano gluosniai mylimi.
O pagirdęs juos lig soties,
aš pavirsiu vėl Pranu,
ir – lankom, laukais rasotais
aplankyt draugų senų.
Spaus artojai ir sėjėjai
Mano dešinę tvirtai
–Tai netikėjom!
–Iš dangaus gal nukritai?
Aš patenkintas klausysiu
šito šurmulio brangaus
ir visiems,
visiems sakysiu:
–Taip, bičiuliai,
Iš dangaus!
Po ankstyvos Prano Raščiaus
mirties geraširdžiai dzūkai, Puvočių gyventojai, prie įvažiavimo į
miestelį aukštaičio poeto atminimui pasodino 55 ąžuolų alėją – po
ąžuoliuką kiekvieniems jo nugyventiems metams.
Poeto nebėra. O jo poezija tebeskaitoma. Ir tebeošia Svėdasų
ežerai, tebedžiugina visų širdis,
suteikdami įkvėpimą naujiems
poetams. Beje, nuostabi Svėdasų
krašto gamta įkvepia kūrybai ir
vietinius literatus, kurių čia net
kelios dešimtys. Juos vienija prie
Svėdasų bibliotekos veikiantis literatų klubas „Sietuva“. Svėdasiškiai literatai jau išleido tris savo
kūrybos rinktines, pavieniai autoriai nuolat pradžiugina kūrybos
knygomis...

SKELBIMAI

MOZAIKA

Mokslininkai teigia, kad ši
juodosios skylės nuotrauka
dar kartą patvirtina Alberto
Einsteino bendrąją reliatyvumo teoriją.
REUTERS-Scanpix nuotr.
Astronomai paskelbė pirmąją
juodosios skylės nuotrauką
Astronomai trečiadienį pademonstravo pirmąją juodosios skylės
nuotrauką.
Trečiadienį astronomai iš viso
pasaulio vienu metu surengė šešias
spaudos konferencijas Briuselyje,

Šanchajuje, Tokijuje, Vašingtone,
Santjage ir Taibėjuje ir paskelbė
tyrimų Įvykių horizonto teleskopų
tinklu, skirtu būtent šių dangaus
objektų paieškai, pirmuosius rezultatus.
Ryškiai oranžinės dujų ir plazmos
aureolės apsupto juodo branduolio
nuotraukoje matyti juodoji skylė,
esanti galaktikoje M87, nuo kurios
Žemė nutolusi maždaug 50 mln.
šviesmečių atstumu.
„Tai yra atstumas, kurį vargu ar
galėjome įsivaizduoti“, – naujienų
agentūrai AFP sakė Prancūzijos Nacionalinio mokslinių tyrimų centro
(CNRS) astronomas ir darbų, kuriuose aprašomi atradimai, bendraautoris Fredericas Guethas.
Daugelis spėliojo, kad EHT šią savaitę pristatys kitą kandidatę – juodąją skylę, esančią mūsiškės Paukščių tako elipsinės galaktikos centre.
Palyginus, Sagittarius A* yra daug
mažiau nutolusi nuo mūsų planetos
– maždaug 26 tūkst. šviesmečių.
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Leisdamasis ant Mėnulio
paviršiaus sudužo Izraelio
mėnuleigis
Privatus Izraelio erdvėlaivis
„Beresheet“ ketvirtadienį vakare
besiruošdamas nusileisti ant Mėnulio paviršiaus sudužo dėl variklio gedimo, pranešė misijos organizatoriai.
„Mums nepavyko, bet mes tikrai
mėginome“, – per tiesioginę transliaciją iš misijos kontrolės centro
šalia Tel Avivo sakė projekto sumanytojas ir pagrindinis mecenatas Morrisas Kahnas.
„Erdvėlaiviui „Beresheet“ nepavyko sėkmingai užbaigti nusileidimo ant Mėnulio“, – sakoma misijos organizatorių žinutėje.
Erdvėlaivis turėjo leistis Giedros
jūroje, esančioje matomoje Mėnulio pusėje. Toje vietoje kadaise nusileido Sovietų Sąjungos automatinė tarpplanetinė stotis „Luna 21“,
nugabenusi ant mūsų planetos palydovo paviršių mėnuleigį, taip pat
amerikiečių pilotuojami erdvėlaiviai „Apollo 15“ ir „Apollo 17“.
Buvo planuota, kad nusileidęs
pirmasis izraeliečių mėnuleigis
kelis kartus šoktelės maždaug 500

Išsinuomos žemės paskirties
žemę
Viešintų, Andrioniškio,
Troškūnų, Kavarsko seniūnijose.
Tel. (8-624) 77507
Išnuomojamas 3 kambarių butas
su baldais ir buitine įranga.
Tel.: (8-611) 42920,
(8-610) 00524, skambinti po 17 val.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 51561,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, nuotekų surinkimo talpyklas, rezervuarus srutoms nedideliems ūkiams (6 - 45
kub. m). Kasa vandens šulinius
(iki 8 rentinių), jungia hidroforus. Parduoda rentinius. Atveža.
Konsultuoja.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt, Linas (8-616)
08020, Rolandas (8-686) 83265.
Vidaus
apdailos
darbai.
Glaistymas, dažymas, tinkavimas
įvairiais tinkais, mozaikinis dėjimas, skystų tapetų dėjimas, tapetavimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-685) 86677.
Šiltina oro tarpus, stogus, rąstinius ir karkasinius namus Exovata.
Sertifikuotos medžiagos.
Tel. (8-699) 18885.
Stogų dengimas, terasos, įvairūs
statybos darbai.
Tel. (8-678) 53169.
Statybos ir remonto darbai, stogų dengimas, skardinimas, fasadų
dažymas ir t.t.
Tel. (8-685) 68182.

Popiežius pabučiavo kojas
Pietų Sudano lyderiams, siekdamas
paskatinti taikos procesą
Popiežius Pranciškus ketvirtadienį atsiklaupė ir pabučiavo kojas
besivaržantiems Pietų Sudano lyderiams, parodydamas beprecedentį
kuklumą ir taip siekdamas paskatinti juos sutvirtinti trapų taikos
procesą šioje Afrikos šalyje.
Per dvi dienas trukusias Pietų Sudano prezidento ir opozicijos lyderio rekolekcijas Vatikane popiežius
paprašė jų nepaisant didėjančių

sunkumų vykdyti pasiektą taikos
susitarimą. Paskui jis atsiklaupė
ir vienam po kito pabučiavo lyderiams kojas.
Popiežius kasmet per Didįjį ketvirtadienį tradiciškai numazgodavo
kojas grupei kalinių, bet anksčiau
niekada nėra pademonstravęs tokios
pagarbos politiniams lyderiams.
„Reiškiu nuoširdžią viltį, kad karo
veiksmai pagaliau nutrūks, kad bus
laikomasi paliaubų, kad bus įveiktas etninis ir politinis susiskaldymas
ir kad visų piliečių, svajojančių apie
prasidėsiantį valstybės stiprinimą,
labui įsivyraus tvari taika“, – apie
Pietų Sudaną savo baigiamajame
pareiškime kalbėjo pontifikas.
Per Vatikano organizuotas rekolekcijas susitiko prezidentas Salva
Kiiras ir opozicijos lyderis Riekas
Macharas. Ceremonijoje taip pat
dalyvavo trys S. Kiiro viceprezidentai – visiems jiems Pranciškus
taip pat pabučiavo kojas.
Pietų Sudano viceprezidentė Rebecca Nyandeng Garang (Rebeka
Njandeng Garang) pareiškė, kad
popiežiaus veiksmai ją labai sujaudino.
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parduoda

įvairūs
Nuoma

m atstumu nuo nusileidimo vietos.
Paskui jis turėjo padaryti nuotraukų, atlikti grunto analizę ir kitų
mokslinių tyrimų.
Orbitinio skrydžio metu aparatas
nufotografavo nematomą Mėnulio
pusę.
Maždaug 95 mln. JAV dolerių
(84,2 mln. eurų) kainavusį ir nuo
2012 metų kurtą bendrovės „SpaceIL“ erdvėlaivis „Beresheet“
vasario 22 dieną iškėlė į orbitą
amerikiečių privačios bendrovės
„SpaceX“ raketa nešėja „Falcon
9“, paleista iš kosmodromo Floridos Kanaveralo kyšulyje.

Mūrija įvairias krosnis, remontuoja,
stato židinius, atveža medžiagas.
Tel. (8-699) 63730.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI
Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA
vaismedžius, vaiskrūmius,
dekoratyvinius augalus.
Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio
Anykščiai - Troškūnai).
Prieš atvykdami paskambinkite.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

UAB „Transporto centras“

Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pristato visas medžiagas.
Ilgalaikė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.

autobusus, mikroautobusus
keleivių -pervežimui.
Tel. (8-686) 95708.

Dengia stogus prilydoma bitumine danga. Dirba greitai, kokybiškai.
Tel. (8-682) 44541.
Atlieka geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus, dugnus. Senjorams
nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.
Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. (8-683) 99233,
greblysirbebras@gmail.com
Mini ekskavatoriaus nuoma.
Tel. (8-684) 29023.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. Vandentiekio, kanalizacijos,
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų
kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Gali atvežti kompostinės žemės,
įvairaus žvyro po 2,5 tonos.
Tel. (8-621) 30354.

IŠKALAME RAIDES.
LIEJAME PAMATUS.
GAMINAME
PAMINKLUS.
Tel. (8-648) 81663.
Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
Kondicionierių, šilumos siurblių
oras/vanduo, kieto kuro katilinių,
kaminų, įdėklų montavimas.
Vandentiekis, kanalizacija.
Prekyba išsimokėtinai.
„Vilpra“ salonas,
J. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442,
(8-381) 5-43-74.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BALANDŽIO 14 d. (sekmadienį) prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais
mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti. Priimami isankstiniai
užsakymai tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, Čekonys
15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40,
Burbiškis 15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus,
Kurkliai 16:15, Staškuniškis 16:25.
JAUNOS VIŠTAITĖS!
Balandžio 18 d. (ketvirtadienį) prekiausime
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis,
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis
vištaitėmis ir pradedančiomis kiaušinius dėti
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių
(tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose
7.05, Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose
7.25, Surdegyje 7.35, Viešintose 10.15,
Didžiuliškėse 10.25, Padvarninkuose 10.30,
Andrioniškyje 10.35, Piktagalyje 10.45,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15, Elmininkuose
11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose 11.40,
Aknystose 11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose
(prie turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20,Auleliuose
12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00,
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse
14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00,
Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30,
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40, Janušavoje
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

siūlo darbą
Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

MB Vytauto paminklai
gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.

Reikalingi
gėlių
skynėjai
Olandijoje. 10 Eur/h. Autobuso
kaina 100 Eur.
Tel. (8-685) 66818.

dovanoja
8 mėnesių šuniuką.
Tel. (8-605) 07142.

Vištos, Vištaitės!
Balandžio 16 d. (antradienį)
prekiausime Kaišiadorių raj.
paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis vištomis ir
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime
lesalais.

Svirnai - 8.00; Kavarskas
- 8.10; Janušava - 8.20;
Anykščiai
(miesto
turguje) - 8.40; Skiemonys - 9.10;
Mačionys - 9.25; Burbiškis 9.40; Rubikiai - 9.50; Debeikiai
- 10.00; Leliūnai - 10.10;
Svėdasai - 10.25; Viešintos
- 15.25; Troškūnai - 15.45;
Laukagaliai - 16.00; Traupis 16.10; Levaniškiai - 16.20;

Tel. (8-699) 12631.

Didieji mėsiniai kalakutai!
Balandžio 16 d. (antradienį)
prekiausime paaugintais, anglų veislės
Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais,
Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukštynas“ paaugintais 2-3-4 savaičių COBB500 vakcinuotais mėsiniais broileriais
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir
dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais
ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių
spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais. Priimami išankstiniai užsakymai .
Svirnai - 8.00; Kavarskas - 8.10;
Janušava - 8.20; Anykščiai (miesto turguje) - 8.40; Skiemonys - 9.10; Mačionys
- 9.25; Burbiškis - 9.40; Rubikiai - 9.50;
Debeikiai - 10.00; Leliūnai - 10.10;
Svėdasai - 10.25; Viešintos - 15.25;
Troškūnai - 15.45; Laukagaliai - 16.00;
Traupis - 16.10; Levaniškiai - 16.20;
Tel. (8-699) 12631.

Reikalingas fermos darbuotojasšėrikas, apgyvendina. Gali būti
šeima.
Tel. (8-650) 86625.

Reikalingas
ekskavatorininkas.
Darbas su ratiniu
ekskavatoriumi.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Jei norite ką nors padovanoti,
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums
nieko nekainuos.
Skelbimai priimami „Anykštos“
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Moku geriausią kainą už mišką
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.
Žemę visoje Lietuvoje, gali būti
nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Padeda sutvarkyti dokumentus. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-671) 08059.
Visoje Lietuvoje brangiai - įvairaus brandumo mišką ir žemę apaugusią medžiais.
Tel. (8-625) 44123.
Namą Anykščiuose. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-613) 47572.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Kita
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
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Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Traktoriaus priekabą vienos
ašies, savivartę.
Tel.: (8-677) 06447,
(8-698) 13147. Rokiškis.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

PERKAME

BRANGIAI
PERKAME MIŠKĄ.

Avansinis atsiskaitymas,
konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

arba nuomojame žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių, Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
Tel. (8-687) 76191.

Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Sodybą ar namą, mieste ar kaime.
Siūlyti įvairius variantus. Gali būti su
mišku ir didesniu žemės sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Aknystos socialinės globos namai pirktų Anykščių
mieste namą, grupinio gyvenimo namų žmonėms su
negalia įkūrimui.

Namas privalo būti ne mažiau kaip 200 kv. m naudingo ploto.
Pasiūlymus prašome teikti el. paštu aknysta.sekretore@gmail.com
arba tel. (8-687) 20117.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Namą prie upės. Miesto centras,
yra visi patogumai.
Tel. (8-600) 69646.
2 kambarių butą Kavarske. Butas
daugiabučio antrame aukšte, be
komunalinių patogumų, šildomas
krosnimis, plastikiniai langai.
Tel. (8-600) 88896.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Lapuočių malkas. Veža kaladėmis, skaldytas iki 9 erdm.
Tel. (8-604) 12810.

16 a sodo sklypą prie pušyno,
miesto ribose.
Tel. (8-687) 76233.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

12 a žemės sklypą su nedideliu
mediniu nameliu Liudiškių soduose (12 000 Eur).
Tel. (8-698) 58235.

Pigūs ir kokybiški medžio briketai
ir granulės. Pristato. Veža įvairius
krovinius iki 10 t su kranu.
Tel. (8-612) 93386.

Garažą.
Tel. (8-659) 37382.
Kuras
Beržines, juodalksnio, drebulės
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladėlėmis.
Tel. (8-610) 66077.
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, pristatymo kiekis 30 - 60 erdm.
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7
erdm.
Tel. (8-656) 01913.
Malkas. Kaladėlėmis ir skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Kita
Dadano tipo 16 rėmų su dvejomis meduvėmis - naujus avilius.
Gali atvežti į vietą.
Tel. (8-612) 19001.
Laisveje auginamų laimingų vištų ekologiškus kiaušinius.
Tel. (8-614) 48440.
Įvairių veislių braškių daigus,
išaugintus D. Lingienės ūkyje
Anykščių r.
Tel. (8-687) 45219.

Tujas, Anykščių raj. Viešintos.
Tel. (8-659) 06302.
Ūkininkas - svilintą kiaulių skerdieną. Perkant 2 puseles, visą
kiaulę, kaina 2,35 Eur. Motininių
kiaulių skerdiena 1,87 Eur.
Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
GAZ 52. Gera būklė, buvęs kolūkio, be dokumentų. 850 Eur.
Tel. (8-618) 58097.
Tralą (rėmas GAZ 51), arklinį
grėblį, nedidelę priekabėlę.
Tel. (8-600) 06015.
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Martynas, Mingaudas, Algaudė,
Ida.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė ieško vyro eiti į turgelį

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

balandžio 14 d.
Paskelbė štai daktarai,
Kad dvi draugės negerai.
Ypač jei valdžioj jos dirbs Lesbijietėmis pavirs.

Liudvika, Liuda, Valerijonas,
Vaišvydė, Visvaldas,
Justinas, Luiza.
balandžio 15 d.
Gema, Vilnius, Vaidotė,
Modestas, Anastazijus,
Liudvina.

Ims kutentis ir kikenti,
Bus dėl to sunku gyventi.
Vyrai krimsis ir liūdės Sąstingis net prasidės.

mėnulis

Tubio sunkūs grįš laikai,
Žmonės elgsis kaip vilkai.
Pyksis, riesis, skųsti ims...
Nervus STT gadins.

Balandžio 13 - 15 d. priešpilnis.

anekdotas
- Aš savąją švelniai vadinu taip:
„zuiki mano, žuvyte mano, paukšteli mano“… O ką ji? - O ji ausis
pastato, akis išsprogdina ir keistai
snapu traškina…

Jeigu sako daktarai Paklausyti reik tikrai.
Amiliutė nedvejoja,
Kroksus aunas ir dūmoja :
Ar į turgų, ar į Norfą
Eit su Marce jau baisoka.
Teks alučio įsigti,
Petrą palydėt samdyti.

***
Žurnalistas, atvykęs į Rusiją,
klausia ruso:
- Girdėjau, pas jus problemos su
alkoholiu?
- Problemos su alkoholiu...?!
Nemanau. Be alkoholio - tai jau
problemos.
***
Mums, kompiuteristams, darbe
labai padeda priklijuojami lapukai.
Užsirašai neatidėliotinus darbus ir
priklijuoji prie monitoriaus. Bet jie
turi vieną trūkumą – po pusės metų
nukrenta.
***
Sėdi senelis ir kalbasi su žmogumi:
- Na tas jaunimas dabar ir rengiasi. Nesuprasi, kas šis vaikas - ar
mergaitė, ar berniukas?
O tas žmogus ir atsako:
- Tai mano duktė!
- Aaa, nežinojau, kad jūs jos tėvas.
- Ne, aš jos motina.

NNN redaktorei nežinant

Leonas Alesionka - seksualinės
orientacijos ekspertas
Buvęs Anykščių rajono meras
Leonas Alesionka laikraštyje ,,Šilelis“, dalydamasis savo įžvalgomis
apie būsimąją Anykščių rajono valdančiąją koaliciją, kelia klausimą
apie pretendenčių į Savivaldybės
administracijos vadoves seksualinę
orientaciją.
,,Viena persona mergautine pavarde, kandidatė į administracijos
direktores, neis dirbti ir netaps ta
nepakeičiama direktore, jei į pavaduotojas negaus kitos mergautinės
pavardės! Gal, spėju, čia koks nors
saldžios mergelių porelės lesbietiškas solidarumas? Ne? O ką? Ogi
nieko stebėtino šiais laikais“, - ,,Šilelio“ straipsnyje ,,Praskrendant angelu virš Anykščių“ rašo L.Alesionka.

L.Alesionka neilgai, bet šlovingai dirbo Anykščių rajono meru. Jo
komanda buvo išskirtinai vyriška:
ir vicemeras tuo metu buvo vyras,
ir administracijos direktorius, ir
pastarojo pavaduotojas. Beje, vyrų
valdžioje klausimu L.Alesionka
nebuvo išskirtinis - per visą nepriklausomybės laikotarpį vienintelė
Veneta Veršulytė, pusantrų metų
vadovavusi Anykščių savivaldybės
administracijai, buvo dailiosios lyties atstovė kuriame nors iš keturių
svarbiausių (mero, vicemero, administracijos direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo) rajono valdžios
postų. Ką tokia monogamija reiškia?
Gal, L.Alesionkos žodžiais, ,,O ką?
Ogi nieko stebėtino šiais laikais.“

***
- Kaip tavo reikalai su Petru?klausia draugė.
- Puikūs. Mes nesutariame tik
dėl vienos smulkmenos. Reikalas
tas, kad aš noriu tuoktis balta suknele…
- O jis?
- O jis visai nenori tuoktis.

oras
+7

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn.
EUR
45 (48)

9 mėn.
EUR
61 (64)

7,00

21,00

40,00

54

4,00

12,00

24,00

32

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
49
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
42
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
28
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458; (8-686) 33036.
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Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

