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šiupinys
Arbata. Vasario 14 d. Angelų
muziejuje - Angelų arbatos diena!
Ateikite apžiūrėti ekspoziciją ir išgerti Angelų arbatos. Bilietas - širdelės formos skanėstas!

Seimo
rinkimuose 15 kandidatų

Anykštėnai meta
iššūkį
pripažintai
istorijai

3 psl.

laiko mašina

Gyvenimas išmokė
ieškoti alternatyvų
2016 m. Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatė Renata Miškinienė turi visai
kitus savo gyvenimo matus: šokis,
kultūra, knygos, projektai.
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Mindaugo nuoskaudos Europai
vidmantas.s@anyksta.lt
nerūpi...
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Žirgai. Sporto klubo „Vilartas“
žirgai pastarųjų dienų šalčio nepaiso, savininkai juos „aprengė“, tad
užuot stovėję tvartuose jie „spaciruoja“ aptvare.

Kaip karalius Mindaugas
ieškojo Europos paramos, taip
jos ieško ir Anykščių rajono
valdžia. Tačiau kol kas nesėkmingai.
Europos Sąjungos finansuojamai Lietuvos-Latvijos
Interreg V-A 2014–2020 programai pateiktas bendras
Anykščių ir Agluonos (Latvija) savivaldybių projektas
„King Mindaugas way“ nebuvo finansuotas.
Šiuo projektu tikėtasi gauti
242 tūkst.264 eurus europinės
paramos, iš kurių 168 tūkst.
558 eurai turėjo būti investuoti
į medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybas.

Avys. Kavarsko seniūnijos Pienonių kaime pirmadienį ant tvenkinio
ledo rastos dvi negyvos avys. Gali
būti, kad gyvulius iki tvenkinio atvijo
ir papjovė šunys ar vilkai. Ugniagesiai praneša, kad iš tvenkinio ištraukė ir dar dvi gyvas įšalusias avis.
Perspektyvos.
Pirmadienį
Anykščių rajono savivaldybėje
svečiavosi Panevėžio vyskupas
ordinaras Linas Vodopjanovas. Susitikimo metu kalbėta apie tai, kokios perspektyvos laukia Anykščių
šv. Mato bažnyčios bokšte esančios apžvalgos aikštelės, taip pat
apie numatomą bažnyčios pastato,
kuriame yra Angelų muziejus, rekonstrukciją.
Darbas. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija pritrūko pedagogų. Progimnazijos direktorė
Jurgita Banienė „Anykštai“ sakė,
kad buvusi pradinių klasių mokytoja pereina mokykloje į kitas pareigas, todėl liko laisva darbo vieta.
Lūšys. Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojai Šimonių
girioje ir Taujėnų–Užulėnio miškuose skaičiavo lūšis. Šimonių
girioje specialistai užfiksavo trijų
lūšių pėdsakus, Taujėnų–Užulėnio
miškuose – dviejų lūšių pėdsakus.

13 psl.

Europos Sąjunga lėšų medinės pilies statyboms ant Šeimyniškėlių piliakalnio neskyrė.

Startuoja „Anykšta“ TV

asmenukė

Portale anyksta.lt šį savaitgalį startuoja nauja vaizdo turiniui skirta platforma „Anykšta“
TV. Nuo šiol čia skaitytojai galės stebėti nuolat atnaujinamus filmuotus interviu aktualiomis
Anykščių rajono gyvenimo temomis.
Kiekvieną savaitę vis naujus pašnekovus politikos, socialinio gyvenimo, kultūros ir kitomis temomis kalbins buvęs Anykščių radijo „balsas“, portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Susitikimas. Antradienį meras
Kęstutis Tubis susitiko su „Maxima LT“ generaline direktore Kristina Meide. Susitikime aptarta,
kaip spręsti automobilų statymo
problemą prie Anykščių „Maxima“
parduotuvės, kalbėta apie tai, kaip
„Maxima LT“, kaip viena Anykščiuose investavusių bendrovių, galėtų prisidėti prie miestelio gerovės
kūrimo. K. Meidė informavo, jog
konkretesni bendrovės planai dar
nėra patvirtinti.

Pirmasis „Anykšta“ TV pašnekovas – Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas
Rimantas Čepulis.

„Anykšta“ TV pašnekovus kalbins portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.
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Regionų liesti
nereikia

Viskas pas mus gerai. Netiesa, kad gyvenam blogiau už didmiesčius. Buvau Vilniuje, tai
žinot ką pastebėjau – parduotuvėse malkas dėžėse supakuotas
pardavinėja. Galvojau, čia gal
kokia spec. mediena drožybai.
Vieną dėžę prasilupau - ne,
malkos. Tik pagalvokit, kaip
ten žmonės nusigyveno, kad
net malkas reikia parduotuvėje
pirkti.
Gerbiami politikai, tik nieko
su regionais nedarykit, mums
čia visko per akis.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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spektras
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje skelbiama, jog rajono meras Kęstutis Tubis 2016 metų IV-ąjį
ketvirtį vidutiniškai per mėnesį uždirbo 2 772 eurus, vicemeras
Sigutis Obelevičius - 2 427 eurus.
Anykščių rajono strateginiame
plane pateikiama, jog vidutinė
„popierinė“ anykštėnų alga 2016
metų paskutinį ketvirtį buvo
632,1 euro („į rankas“ - 501,7
euro). Anykštėnai pagal atlyginimų vidurkį užimą 47-ąją vietą iš
60-ies Lietuvos savivaldybių. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių
Lietuvoje buvo 793,3 euro.
Iš Anykščių savivaldybės
administracijos darbuotojų tik
darbininkai (alga „iki mokesčių“
- 380 eurų), socialinio darbo organizatoriai (628), bei specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis

(591), uždirba mažiau nei rajono
gyventojų atlyginimų vidurkis.
Kitų savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimai
gerokai solidesni už vidutinį užmokestį.
Savivaldybės administracijos
vadovo alga 2016 metų IV ketvirtį vidutiniškai siekė 1 342,
jo pavaduotojo - 1 272, skyriaus
vedėjo - 1 399, skyriaus vedėjo
pavaduotojo – 1 230, vyriausiojo specialisto – 957, vyresniojo
specialisto – 820, mero patarėjo
– 986, seniūno – 878, seniūno
pavaduotojo - 721 eurą.

Pernai metų paskutinį ketvirtį Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis per mėnesį vidutiniškai uždirbo 2 772 eurus, vicemeras
Sigutis Obelevičius – 2 427 eurus.

NATO Oro policija treniruojasi Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
Anykščių rajono padangėje
Skaitytojai praneša, kad trečiadienį įvairiose Anykščių rajono
vietovėse matė du manevruojančius lėktuvus, kurie skleidė ypatingai didelį garsą. Lietuvos kariuomenės specialistai „Anykštą“
informavo, kad tądien virš Anykščių rajono skraidė NATO Oro
policijos lėktuvai.

„Malonu, kad Anykščių rajono gyventojai budrūs ir pastabūs.
Nerimauti nėra reikalo, skaitytojai
matė NATO Oro policijos lėktuvus.
NATO Oro policijos misija yra vykdoma nenutraukiamai 27/7, taip pat
kaip ir misijos treniruočių skrydžiai.
Misijos atsakomybė - visų trijų Baltijos šalių oro erdvė. Lietuvos teritorijoje naikintuvus galima išvysti
skirtingame aukštyje ir vietovėse,
priklausomai nuo rezervuotos oro
erdvės, skirtos jų treniruotėms. Oro
erdvė virš Anykščių yra ne išimtis.
Visi skrydžiai vykdomi vadovaujan-

tis patvirtintomis taisyklėmis“, - sakė
Lietuvos kariuomenės Strateginės
komunikacijos departamento Visuomenės informavimo poskyrio vyr.
leitenantė Eglė Trataitė-Žebelienė.
NATO Oro policijos lėktuvus virš
Debeikių seniūnijos Leliūnų kaimo
pastebėję gyventojai pasakojo, kad
du lėktuvai, padangėje darydami
įvairias kilpas, praskrido ypač greitai. Jų skleidžiamas garsas esą buvo
toks kurtinantis, kad žmonės net išbėgo į lauką pasižiūrėti, kas vyksta.
Jei lėktuvai būtų skridę žemiau, anot
gyventojų, nuo didžiulio skleidžia-

Tokie Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F-16 „Fighting Falcon“ Baltijos šalių oro erdvę saugo nuo šių metų sausio pradžios.
mo garso galėjo išbyrėti net namų
langų stiklai. Penktadienį panašūs
lėktuvų skleidžiami garsai buvo girdimi ir Anykščiuose.
Šiuo metu NATO Oro policijos

misiją Baltijos šalyse atlieka keturi
Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F–16 „Fighting Falcon“,
kurie yra dislokuoti aviacijos bazėje
Šiauliuose.

Drama Rokiškyje
Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
nesibaigia
Rokiškio rajonas įdėmiai stebi dramą su buvusiu Anykščių
A.Vienuolio progimnazijos režisieriumi, dabartiniu Rokiškio kultūros centro direktoriumi Eriku Druskinu, kuris paskelbė, kad
išeina iš darbo, o vėliau persigalvojo. Toks demaršas nepatiko
Rokiškio merui Antanui Vagoniui, kuris įrašė vaizdo medžiagą
ir išreiškė E. Druskinui nepasitikėjimą. E. Druskinas nušalintas
nuo festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ organizavimo ir jam pasiūlyta pereiti į kitas pareigas.

Rokiškio rajono meras Antanas
Vagonis teigė, jog matydamas, jog
miesto bendruomenės skyla ir nebėra vieningumo dėl E. Druskino,
nusprendė padėti tašką šioje istorijoje. Mero teigimu, E. Druskinui
pasiūlyta išeiti iš darbo arba pereiti į kitas pareigas. Pasak mero, E.
Druskinas nušalintas nuo „Vaidiname žemdirbiams“ organizavimo.
Matyt, socialdemokratas A. Vagonis tokį sprendimą priėmė po
to, kai rinkosi beveik dvidešimties
Rokiškio rajono nevyriausybinių

Temidės svarstyklės
Ginklas. 2017-02-06 apie 11.30
val. Anykščių seniūnijos Rubikių
kaime, Pušyno gatvėje, mirusio

organizacijų atstovai, kurie išreiškė nepasitikėjimą E.Druskinu, kuris, beje, yra mero bendrapartietis.
„Gerbiami Rokiškio rajono gyventojai, atėjo laikas padėti tašką
istorijoje apie Druskiną. Aš atsakingai pareiškiu, kad E. Druskinas
toliau nebeturėtų dirbti Rokiškio
rajono Kultūros centro direktoriumi. Jam bus įteiktas pasiūlymas,
kad jis paliktų šias pareigas arba
išeitų visiškai, arba pereitų dirbti į
kitas pareigas, kitame amplua. Taip
pat festivalis „Vaidiname žemdirvyro (g. 1963 m.) buvusi žmona
pateikė dujinį pistoletą „EKOL
Major“ su dėtuve, kurioje buvo
trys 9 mm kalibro šoviniai. Pagal
duomenų bazę pistoletas „EKOL

biams“ bus perduotas P. Blaževičiui. Kodėl taip elgiuosi? Kuo tolyn,
tuo daugyn aš matau, kad Rokiškio
rajono bendruomenė ir visuomenė
yra skaldoma, ieškoma priežasčių,
kad mes galėtumėm gyventi nedraugiškai. Todėl, jei „dingsta“ tas
pats objektas, aš nuoširdžiai tikiu,
kad mes susivienysime ir visi dirbsime Rokiškio rajono labui.... Jis
(E.Druskinas) nesugebėjo prisitaikyti prie mūsų visuomenės, nesugebėjo surasti dialogo su dalimi darbuotojų ir nesugebėjo bendrauti su
mūsų verslo pasauliu. Vadovo yra
viena iš pagrindinių funkcijų – vienyti. Todėl, gerbiamas Erikai, šiai
dienai aš tau reiškiu nepasitikėjimą,
tu turi galimybę keistis“, - teigė įraše A. Vagonis.
Pasak vietinės žiniasklaidos,
Rokiškio kultūros centro direktorius E. Druskinas pasinaudos rajono mero Antano Vagonio siūlymu
Major“ nepriklausė mirusiajam.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis. 2017-02-07, apie 6.00
val., savo namuose Kavarsko se-

Vėliava. Pasitinkant Vasario 16ąją, Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Joniškyje nuspręsta išrinkti pačią
patriotiškiausią miesto gatvę. Ja taps
gatvė, kurioje visi gyventojai Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną iškels
po Trispalvę prie savo namų. Tokių
gatvių gali būti ir ne viena.
Nepaleidžia. Paklaustas apie santykį su Lietuva, Paryžiuje gyvenantis,
iš anglų ir prancūzų kalbų literatūrą
verčiantis, pripažintas lietuvių rašytojas - apsakymų, apysakų ir romanų
autorius - Valdas Papievis, šiemet
įvertintas Nacionaline kultūros ir
meno premija, atsakė: “Gali gyventi
savo šalyje ir iš tiesų būti iš jos seniai
emigravęs. Gali gyventi kitur ir savo
šalyje būti labiau, nei joje iš tikrųjų
gyvendamas”. “Manęs vis paklausia: o kada grįši į Lietuvą? Grįžčiau
į Lietuvą, gal būtų geriau - palėpėje
po stogais negyvenčiau. Galiu atsakyti, kaip jau ne sykį sakiau: Paryžius
kol kas manęs nepaleidžia”, - sakė V.
Papievis.
Viltis. Santariškių klinikų Širdies
ir krūtinės chirurgijos centre dviejų
vaikų mamos pasijuto it laimėjusios
loterijoje - 13 metų berniukui ir 15
metų mergaitei, kuriems vos gimus
buvo diagnozuota širdies yda, klinikų
medikai atliko tokias širdies operacijas, kokių iki šiol Europoje vaikams
atlikta vos 30. Yra vilties, kad vaikams nebereikės nei vaistų, nei širdies operacijų ateityje.
Smurtas. Dėl smurto šeimoje teisėjo pareigų netekęs ir baudžiamosios
atsakomybės išvengti bandantis kretingiškis Petras Kontrimas pats kitus
bausdavo net už nesamus nusižengimus. Jis nuosprendį mokslininkui
buvo paskelbęs už sprigtą uošvei.
Faktai. Bendrojo pagalbos centro
112 duomenimis, pernai dėl smurto
artimoje aplinkoje buvo gauti 66 433
pranešimai, o tai - 182 skambučiai
per dieną. Iniciatyvos organizatorė
Andželika Rusteikienė sako, kad
institucijos, tiesiogiai atsakingos už
vaikų saugumą, nespėja reaguoti į
krizines situacijas.
Darbas. Vyriausybė leido lengviau
įdarbinti kai kurių sričių specialistus
iš užsienio, siekdama pagerinti verslo
aplinką. Kai kurie kritikai perspėja,
kad taip gali būti atveriamas kelias
pigesnei darbo jėgai, kuri stabdys
lietuvių atlyginimų augimą.Ūkio ministerija Ministrų kabinetui pateikė,
jos teigimu, Lietuvoje trūkstamų 27
profesijų sąrašą. Šių specialybių žmones būtų lengviau įdarbinti - jiems paprasčiau būtų išduodami leidimai, o
darbdaviams nebeliktų prievolės mokėti tris kartus didesnį nei vidutinis
darbo užmokestį - pakaktų pusantro
karto didesnės algos.

Erikui Druskinui nepasitikėjimą viešai išreiškė Rokiškio
rajono meras Antanas Vagonis. Meras pasiūlė dvi išeitis:
išeiti iš darbo arba pereiti į
kitas pareigas.
trauktis iš vadovo pareigų, bet liks
dirbti Kultūros centre kitose pareigose.
niūnijos Šovenių kaime, Beržyno
gatvėje, rastas vyro (g. 1975 m.)
kūnas be smurto žymių. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Veteranas. JAV kariuomenė trečiadienį pranešė per bombardavimo
reidą Sirijoje nukovusi 11 „al Qaeda“
narių, tarp kurių buvo ir šios grupuotės veteranas lyderis, mirtininkų
sprogdintojų praktikos pradininkas.
Pentagonas nurodė, kad tarp nukautų
kovotojų buvo „al Qaeda“ veteranas
Abu Hani al Masri. A.H.al Masri
buvo vienas ankstyvųjų grupuotės
pareigūnų, prižiūrėjęs jos pratybų
stovyklas Afganistane 9-ame ir 10ame dešimtmečiais. Ten „jis verbavo,
diegė pažiūras, apmokė ir apginklavo
tūkstančius teroristų, kurie galiausiai
pasklido po regioną ir pasaulį“, – sakoma Pentagono pranešime.

Parengta pagal
BNS informaciją

IŠ ARTI
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Ką manote apie
vaistų kainas?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Seimo rinkimuose –
vidmantas.s@anyksta.lt
15 kandidatų
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Naujo Seimo nario rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje,
kurie vyks balandžio 23-ąją, greičiausiai turėsime rekordinį kandidatų skaičių. Savo kandidatus kelia dešimt partijų, penki asmenys
registravosi kaip savarankiški pretendentai į kandidatus.

Danutė GEČYTĖ, Stakių kaimo (Anykščių sen.) gyventoja:
- Vaistų neperku, tad nieko negaliu pasakyti apie jų kainas. Mano
nuomone, geriausiai gydo grynas
oras, vanduo ir judėjimas bet kokiu oru. Na, peršalus man padeda
žolelių arbatos su medumi. Juk
didžiąja dalimi žmogaus sveikata
priklauso nuo gyvenimo būdo.

„Valstietė“ Greta Kildišienė, įsivėlusi į skandalą ir atsisakiusi
Seimo nario mandato, suteikė dar vieną šansą politikos aksakalams ir naujokams pabandyti valdyti Lietuvą.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Valdas PETRONIS, Gečionių
kaimo (Skiemonių sen.) gyventojas:
- Vaistų tenka pirkti. Jų kainos
beprotiškai didelės. Čia turėtų įsikišti Sveikatos ministras, tačiau
manau, kad pažaboti vaistines bus
sunku. Prieš kelis metus citramono
nebuvo galima gaut nusipirkt, o
dabar turguose jau pasirodė kontrabandinio. Vaistų kainų problemą
privalėtų spręsti Sveikatos apsaugos ministerija.

Rinkiminės kampanijos dalyvių registravimo terminas baigėsi
ketvirtadienį, tačiau ne visų kandidatų pavardės dar yra žinomos.
Partijos iki ketvirtadienio privalėjo
registruotis rinkimų kampanijos
dalyvėmis, o konkretų savo kandidatą jos galės įvardinti vėliau.
Kandidatų skaičius gali sumažėti,
jei kažkam iš pretendentų nepavyks surinkti 1000 jį remiančių
rinkėjų parašų. Parašus teks rinkti
ir partijų kandidatams.
Kandidatus Anykščių-Panevėžio
apygardoje kelia Darbo partija, partija „Drąsos kelias“, Lietuvos centro partija, Lietuvos lenkų rinkimų
akciją – Krikščionių šeimų sąjunga, Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų
partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija,
partija „Tvarka ir teisingumas“ bei
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Nepartiniais
pretendentais į kandidatus registravosi Loreta Graužinienė, Ričardas

Krūminis, Mindaugas Pauliukas,
Ilona Stasiūnė bei Valentinas Šapalas.
Iš partinių kandidatų Vyriausioji
rinkimų komisija kol kas skelbia
tik „darbiečio“ Ričardo Sargūno,
centristo Kristupo Krivicko, socialdemokratės Auksės Kontrimienės bei konservatoriaus Valentino
Stundžio pavardes. Tiesa, yra žinoma, kad liberalų kandidatu bus Lukas Pakeltis, o „valstiečių“ – Antanas Baura. Nežinomomis lieka tik
Lietuvos žaliųjų partijos, „Drąsos
kelio“ bei Lenkų rinkimų akcijos
kandidatų pavardės.
Iš nepartinių kandidatų įspūdingiausias rinkimų dalyvis – buvusi
Seimo pirmininkė, buvusi viena iš
Darbo partijos lyderių ukmergiškė L.Graužinienė. Jos dalyvavimas rinkimuose neturėtų džiuginti
Darbo partijos kandidatu iškelto
anykštėno R.Sargūno.
M. Pauliukas – 2000-aisiais
pusmetį buvo Anykščių mero Leono Alesionkos patarėju. 39 metų

Startuoja „Anykšta“ TV
Danutė PYRAGIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Tenka vaistus pirkti, kai kuriuos
man kompensuoja. Deja, nors vaistinių daug, vaistai brangsta. Tie patys vaistai skirtingose vaistinėse
kainuoja skirtingai, tad vaikštau ir
ieškau, kur nusipirkti pigiau. Sovietmečiu Anykščiuose buvo viena
vaistinė ir jos užteko, vaistai nebuvo tokie brangūs, o dabar mieste
per dešimtį vaistinių, tačiau vaistai
vis tiek brangūs ir dar brangsta.

(Atkelta iš 1 p.)
„Anykštos“ redakcijoje jau
įrengta speciali reklaminė sienelė, kurios fone ir vyks pokalbių
su pašnekovais filmavimas.
Pirmasis „Anykšta“ TV kalbintas pašnekovas – Anykščių rajono
policijos komisariato viršininkas
Rimantas Čepulis. Pašnekovas
portalo anyksta.lt skaitytojams
pristatys 2016 metų Anykščių
rajono policijos komisariato vei-

klos ataskaitą bei papasakos apie
prioritetines policijos veiklos
kryptis 2017 metais.
„Įvairių šalies žiniasklaidos
rinkos tyrimo bendrovių duomenimis, Lietuvos portalų vaizdo
turinį žiūri daugiau nei pusė milijono internautų. Žengti žingsnį į
vaizdo transliacijų sritį mus skatina noras tobulinti portalą anyksta.lt, pateikti įdomesnį ir įvairesnį turinį. Tikimės, kad „Anykšta“

vyras vėliau pasiekė pakankamai
įspūdingą karjerą – dirbo diplomatinėje tarnyboje, yra buvęs Lietuvos konsulu Kazachstane. Dabar
jis - Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos direktorius.
64-erių V. Šapalas yra Inkūniečių bendrijos pirmininkas, pedagogas, buvęs Vilniaus miesto tarybos
pirmininkas. Jis buvo Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų partijos narys, o 2016
metų Seimo rinkimuose dalyvavo
kaip centristas.
Apie R. Krūminį ir I. Stasiūnę
išsamesnės informacijos aptikti internete nepavyko.
Trys iš partinių kandidatų: L. Pakeltis, A. Kontrimienė ir R. Sargūnas - antrą kartą brenda į tą pačią
upę. Visi trys dalyvavo 2016 metų
Seimo rinkimuose Anykščių – Panevėžio apygardoje ir užėmė 3-5
vietas. Liberalas L. Pakeltis 2016
metų rudenį surinko 17,29 proc.
balsų (nuo dalyvavusių rinkimuose), socialdemokratė A. Kontrimienė - 12,29 proc., „darbietis“ R.
Sargūnas – 8,81 proc. Priminsime,
jog tada į antrąjį turą pateko „valstietė“ Greta Kildišienė, vietoj kurios dabar ir rinksime naują narį. Ji
pirmajame ture surinko 24,29 proc.
balsų. Konservatorius Sergejus Jovaiša praėjusį rudenį liko antras,
surinkęs 23,62 proc. balsų. Kaip
minėjau, „valstiečiai“ šį kartą kandidatu kelia dviejų kadencijų Seimo narį A. Baurą, o konservatoriai
taip pat buvusį Seimo narį, buvusį
Molėtų merą Valentiną Stundį.
2016 metų rudenį Anykščių-Panevėžio apygardoje varžėsi 7 kandidatai, pirmajame rinkimų ture
balsavo 16 tūkst. 441 rinkėjas arba
50,44 proc. apygardoje gyvenančių rinkėjų.
V. Stundys 2016 metų Seimo
rinkimuose Molėtų-Širvintų apygardoje antrajame ture pralaimėjo
„darbiečiui“ Petrui Čimbarui. Garsus televizijos žurnalistas Kristupas Krivickas per 2016 metų Seimo rinkimus Vilniaus Justiniškių
apygardoje pralaimėjo tik konservatoriui Pauliui Saudargui ir Lenkų
rinkimų akcijos kandidatei Danutai Narbut ir užėmė garbingą trečiąją vietą. Į Seimą pagal partijos
sąrašą K. Krivickas nepateko tik
todėl, kad kartu su Nagliu Puteikiu
suformavo Antikorupcinę koaliciją
iš centristų ir pensininkų, kuriai
buvo taikytas 7 proc. barjeras. Antikorupcinė koalicija surinko 6,06
proc. balsų ir liko už Seimo tvoros,
kai „Tvarka ir teisingumas“, surinkusi 0,7 proc. balsų mažiau, gavo
5 mandatus.

TV projektas sulauks internautų
dėmesio. Beje, tai puiki galimybė reklamuoti savo veiklą ir
paslaugų teikėjams“, - sakė UAB
„Anykštos redakcija“ direktorė,
„Anykštos“ vyriausioji redaktorė
Gražina Šmigelskienė.
Portalas anyksta.lt įkurtas
1995 metais. Tai pirmasis naujienų portalas Utenos aspkrityje.
Kiekvieną dieną portalą anyksta.
lt aplanko iki 6000 unikalių vartotojų, portalas atverčiamas daugiau nei 15 000 kartų.
-ANYKŠTA

savaitės citatos
Būtų prasmingas darbas,
kaip naminių slibinų
registracija
Algimantas JURKUS, Kurklių seniūnas, apie seniūnijos
demografiją:
„24 žmones pernai palaidojome. Gaila, kad mes neišduodame gimimo liudijimų, bet jei ir
išduotume, pernai nė vieno nebūtume išdavę.“
Panašu, jog tai kokainas
Algimantas JURKUS, apie
kiaulidžių kvapus mažinančias
priemones:
„Yra kažkokie milteliai, kurių
kilogramas kainuoja 900 eurų
– sakė įpils jų, ir kvapas sumažės“
Pažadėkite, kad pažadėsite

Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, kalbėjo kurkliečiams:
„Negaliu pažadėti, kad išspręsime visas problemas, bet spręsti
bandysime.“
Kryžiuočių provokacija!

Mantas VAIČIULEVIČIUS,
laikinasis Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, svarstė, kodėl neskirta europinė parama medinės pilies
Anykščiuose statyboms:
„Kaip vieną iš reikšmingų aspektų vertintojai paprastai nurodo, kaip projektas vertinamas
viešojoje erdvėje. Jie stebi viešąją erdvę. O apie pilies statybas
viešojoje erdvėje esančios nuomonės yra dviprasmiškos.”
Su patirtim? Didelė
tikimybė, kad jau išmirę...
Kęstutis TUBIS, meras, kaip
sieks, kad kitas rangovas pastatytų medinę pilį:
„Konkurso sąlygose bus daugiau saugiklių. Reikalausime,
kad rangovas turėtų panašaus
pobūdžio darbų patirtį.“
Ypač po pašalpų
mokėjimo…
Rimantas ČEPULIS, Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas, apie darbą:
„Gyventojai juk yra mūsų pagrindinis darbdavys.”
O priedo dar ir sniego nėra
Vytautas MORKŪNAS, UAB
„Ukmergės versmė” Anykščių
filialo direktorius, apie kelių
priežiūrą:
„Mes visų rajono kaimų kelių
nuvalyti ir negalime, nes tiek pinigų savivaldybė ir neturės.”

iš arti

2017 m. vasario 11 d.

Anykštėnai meta iššūkį
pripažintai istorijai rytis.k@anyksta.lt
Rytis KULBOKAS

Istorikai anykštėnai dr. Gintautas Zabiela ir Tomas Baranauskas
iškėlė versiją, kad vienas reikšmingiausių viduramžių Lietuvos Saulės mūšis 1236 metais vyko visai ne toje vietoje, kurioje manoma.

nebeatsigavo ir buvo priverstas prisijungti prie Kryžiuočių ordino.
Istorikai T.Baranauskas ir G.Zabiela
pabandė dar kartą pažvelgti į šį mūšį.
Išleido knygą

„Viena hipotezė, nors ne iš pagrindinių, yra susijusi su Anykščių kraštu ir net įamžinta grožinės literatūros kūrinyje, Antano
Vienuolio „Šventavartėje“. Anykščiai šį mūšį taip pat prisimena, prieš kelis metus buvo pastatyta opera „Šventavartė“, - kad
anykštėnai nėra abejingi Saulės mūšio istorijai, kalbėjo istorikas Tomas Baranauskas.
Mūšis ordinui buvo lemiamas
Pagal labiausiai pripažintą hipotezę, Saulės mūšis 1236 metų rugsėjo
22 dieną įvyko ties Jauniūnų kaimu
Joniškio rajone. Mūšiui atminti rugsėjo 22 dieną Lietuvos ir Latvijos
Seimai 2000 metais paskelbė Baltų
vienybės diena. Mūšyje žemaičiai ir
lietuviai sumušė po popiežiaus Grigalijaus IX paskelbto kryžiaus žygio
prieš Lietuvą plūstelėjusią Kalavijuočių ordino kariuomenę, kurią be
kalavijuočių karių sudarė Pskovo

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Kai myli – turi jėgos... Kai myli –
esi stiprus... Kai myli – nori saugoti... Turi jėgos sušildyti sužvarbusias
rankas, esi pasiruošęs mylimą rožę
atitverti širma ir nurankioti nuo jos
vikšrus, esu toks stiprus, kad net
išmoksti mylimąjį paleisti – nesvarbu, kad tau skaudės, bet gal jo veide
atsiras šypsena...
Ateinančios savaitės antradienį
mylėsim visi... Jeigu kalendorius
„sako“, kad vasario 14–oji – Meilės diena, vadinasi, reikės mylėti...

kariai, iš Vokietijos atvykę kryžininkai ir keletas didikų riterių su savomis
kariuomenėmis. Kariuomenę vedė
pats Kalavijuočių ordino magistras
Folkvinas.
Istoriniai šaltiniai nurodo, kad mūšis įvyko kalavijuočiams grįžtant nuo
Soule.
Saulės mūšis – vienintelis iš didžiųjų viduramžių Lietuvos mūšių,
kuris įvyko dabartinės Lietuvos teritorijoje. Po šio mūšio, kuriame žuvo
ordino magistras ir kariuomenės elitu
laikyti riteriai, Kalavijuočių ordinas
Aš naiviai tikiu, kad kasmet atsiras
vis mažiau mylinčių, kurie savo
jausmus išreikš už mašinos valytuvų
palikdami apšalusią rožę (o taip,
tikrai yra taip darančių), pirks
sveriamus širdelės formos saldainius arba dar blogiau - širdutėm
dekoruotus puodelius, kuriuose
įtupdytas pliušinis žaislas... Gerai,
jeigu tai pirma šv. Valentino diena
kartu, dar atsiras vietos ir puodeliui, ir meškučiui, bet jeigu jau
kokių dvidešimt metų kalendorius
primena, kad reikia užsukti į „prekybcentrį“ puodelio su meškučiu...
Tai kokios tada reikia spintos vien
tokiems puodeliams suslėpti, ir kuo
kalti meškučiai, kad jie pasmerkti
ne saugoti vaikų miegą, o nugyventi
gyvenimą sandėliuke esančioje
dėžėje..?
Dar mūsų tauta labai mėgsta
lipdukus... Užsiklijuoji širdelę ant
skruosto – aišku, kad myli, praėjus
dienai po šv. Valentino širdelę pakeiti trispalve ir visi žino, kad šventi
Lietuvos gimtadienį....
Vasario 16-ąją švęsime 27–ajį
nepriklausomos Lietuvos gimtadienį. Istorikai teigia, kad kartos

Anykštėnai išleido knygą „Saulės
mūšio pėdsakų paieškos“. „Pirmą
kartą Lietuvoje mūšio vietos ieškota
archeologiniais metodais. Knyga atsirado kaip archeologinės ekspedicijos
rezultatas, kurios metu buvo žvalgomos įvirios istoriografijoje su Saulės
mūšiu siejamos vietos. Daug dėmesio skyrėme mūšio vietos nustatymui, žvalgėme beveik visas su mūšiu
siejamas vietas, gal tik nežiūrėjom to,
kas įdomiausia anykštėnams – Šiaulių prie Rubikių ežero, nes yra argumentai, kad vis tik nuo viduramžių
žinoma Šiaulių žemė, kuri siejama
su dabartiniais Šiauliais ir Šiaulėnais.
Žinoma, knyga ne tik apie tai, ji ir
apie patį mūšį ir jo istorinį kontekstą“, - „Anykštai“ sakė vienas knygos
bendraautorių T. Baranauskas.
Istorikai meta iššūkį populiariausiai hipotezei, kad 1236 metais
Saulės mūšis įvyko dabartiniame
Joniškio rajone, Jauniūnuose. Mokslininkai iškėlė versiją, kad iš tiesų
mūšis galėjo įvykti prie Radviliškio
esančiuose Ilguočiuose. „Apžiūrėdami vietas ieškojome istoriniuose
šaltiniuose minimų upelio, pelkės ir
turėjusio būti senkelio (nes kariuomenės žygiuodavo keliais). Atrodytų tai
paprasti objektai, bet taip, kad viskas
būtų vienoje vietoje kartu, ne taip jau
daug tokių vietų yra“, - „pėdsakus“,
kuriais tenka sekti ieškant mūšio vietos, atskleidė istorikas.

Knyga „Saulės mūšio pėdsakų paieškos“ - bendras anykštėnų
istorikų Tomo Baranausko ir Gintauto Zabielos darbas.

„Ten, kur lokalizuojama dabar, Joniškio rajone Jauniūnų kaime, kaip tik
ir nėra vieno iš šių požymių – rimtos
pelkės. Ten galėjo būti šlapios pievos,
nes yra molingas nelaidus vandeniui
gruntas, bet pagal parašymus turėjo būti tokia pelkė, kuri užblokavo
kariuomenės judėjimą. Šlapia vieta
nebūtų sudariusi rimtos kliūties. Be

Istorikai mūšio vietos pabandė ieškoti remdamiesi istoriniu kalavijuočių žygio aprašymu ir analizuodami
gamtines sąlygas. Darant prielaidą,
kad aprašymą reikia sieti su Šiaulėnais, o ne Šiauliais, žvilgsnis, kaip į
galimą mūšio vietą, nukrypo į Ilguo-

čius. T.Baranauskas pasakojo, kad
toje vietoje buvo pelkė, kuri dabar
numelioruota. „Ta vieta galėtų būti
labai panaši į aprašomą, bet, žinoma,
galėjo būti ir kitos perkėlos per upelį,
reikėtų patyrinėti plačiau“, - vis dėlto
kategoriškai teigti, kad tai tikrai Saulės mūšio vieta, nedrįso istorikas.
Mūšio vietos ieškotojai į pagalbą pasitelkė technologijas. Mūšio
pėdsakų jiems padėjo ieškoti metalo ieškiklių naudotojų klubas.
Taip buvo galima ištirti didelius
plotus jų nekasinėjant. Klubas Jauniūnuose ištyrė 40 hektarų plotą, o
Ilguočiuose – apie 20 hektarų. Su
metalo ieškikliais skanuodami šio
kaimo laukus, klubo nariai rado
du kovos kirvius. Beje, tame lauke
rasta jau daug vėlesnio – 1919 metais vykusio svarbaus Radviliškio
mūšio prieš bermontininkus pėdsakų. „Net teko kviesti išminuotojus,
nes radome vieną nesprogusį sviedinį“, - įspūdžiais iš archeologinės
ekspedicijos dalinosi istorikas.
T. Baranauskas pastebėjo, jog
metalo ieškiklių naudotojų klubą
archeologai pasitelkia nebe pirmą
kartą, klubo nariai padėjo archeologui G.Zabielai tyrinėti Šeimyniškėlių piliakalnį ir rado keletą
radinių. „Mūšio vietos neįmanoma
ištirti klasikiniais archeologiniais
metodais, kadangi pataikyti į tą
atskirą daiktelį dideliame lauke beveik nerealu. Laimė, kad yra toks
metalo ieškiklių naudotojų klubas“, - džiaugėsi istorikas.
Knyga „Saulės mūšio pėdsakų
paieškos“ pristatyta Vilniuje, Šiauliuose, Radviliškyje ir Joniškyje.
Anykščiuose ją pristatyti neplanuojama, bet, pasak T.Baranausko, jei
anykštėnai susidomėtų, pristatymą
būtų galima surengti ir Anykščiuose.

keičiasi kas 25 metus, vadinasi,
nepriklausomoje Lietuvoje jau ne
tik užaugo, baigė mokslus, bet ir
šeimas sukūrė Nepriklausomybės
vaikai. Jiems nereikėjo kęsti bado,
tremčių, karų siaubo, jiems nereikėjo sėdėti šaltose, krosnimis šildomose klasėse, ir labai labai stengtis,
kad, kaip sako seneliai, „išeitų į
žmones“. Tačiau labai baisu, kad
didelė dalis tų Nepriklausomybės
vaikų užaugo be meilės...
Vos prieš porą savaičių visą
Lietuvą sukrėtė Kėdainių istorija, kai vos ketverių metų mažylis
angelu turėjo išskrisi iš šios žemės,
nes jį, kaip įtariama, užmušė mama
ir patėvis. Apie pastarojo moralę,
vertybes aš net nesvarstau, teismas,
labai tikiuosi, jam bus dosnus...
Iš televizorių ekranų ar naujienų
portalų žvelgia jauna besišypsanti
moteris... Vos 23-ejų... Sūnelį,
vadinasi, pagimdė vos 19–os... Po
šios baisios tragedijos neįgalumu
mes kaltinam Seimą, kitas įvairias
institucijas, kaimynus – sutinku,
jeigu laiku būtų priimami protingi
įstatymai, jeigu atsakingų institucijų pareigūnai dirbtų savo darbą,

jeigu kaimynai būtų sureagavę, gal
šios baisios nelaimės būtų pavykę
išvengti... Kas būtų, jeigu būtų –
beprasmis klausimas, jis visada
užduodamas per vėlai...
Galima mane smerkti ir apmėtyti
akmenimis už tokius svarstymus,
bet aš keliu ir kitus klausimus... Kas
turi dėtis 19-metės galvoje, kad ji
sąmoningai norėtų pradėti naują
gyvybę? Ne šuniuką ar kačiuką
įsigyti, o pradėti kūdikį? Ar ji buvo
išprievartauta? Lyg ir ne... O gal
vaikelis buvo „netyčiukas“? Gal
pagaliau baikim XXI a. kalbėti apie
tai, kaip vaikas „ups“ ir atsirado...
Sapalionėmis vadinu vos mokyklą
pabaigusių merginų kalbas, kaip jos
norėjo, kaip planavo kūdikį, kaip
iki „pilnos laimės“ jos mažylio tik
ir tetrūko... Ne prie kūdikio lopšio
naktis reikėtų leisti, o bibliotekose
palinkus prie vadovėlių, taip, apie
studijas kalbu... Tokių metų iki
„pilnos laimės“ tik ir gali trūkti
studentiško gyvenimo...
Jokiu būdu nesu nusistačiusi
prieš vaikus, moterys, būtinai
gimdykit. Bet gal įmanoma išlaukti
to laiko, kai savo mažyliui galėsit

pasiūlyti ne tik meilę, apie kurią
dažna 18-metė tik ir kalba, bet ir
jaukius tvarkingus namus, vakare
sekamą pasaką, o ne rietenas su
vėl girtu namo grįžusiu „kadru“,
lentynas, pilnas knygelių ir spalvotų
meškiukų, o ne maišus tarsi interjero detalę, prikrautus „bambalių“...
Gal iš gaunamų pašalpų ir užteks
eurų nupirkti vaikui jogurto, bet čia,
manau, jau egoizmas... Esu įsitikinusi, kad atsakingoms ir subrendusioms mamoms savo atžaloms
norisi ne tik jogurto nupirkti, bet,
kaip dainuoja Andrius Mamontovas, parodyti ir Marso kanjonus...
Dabar kiekvienas turim
nuomonę, kokią bausmę reikėtų
skirti egzekuciją prieš savo vaiką
surengusiai motinai... Kalėjimas
iki gyvos galvos, mirties bausmė,
nors Lietuvoje ji draudžiama, linčo
teismas ir pan. Aš galvoju, kad geriausia bausmė – atėjęs suvokimas
apie savo įvykdytą nusikaltimą
ir gyvenimas su tuo suvokimu...
Gyvenimas – labai uolus teisėjas,
palikim jam šią užduotį, o Meilės
dienos proga uždekim žvakelę už
tuos, kurie meilės, deja, nepatyrė.

Pasirinko kitą atskaitos tašką

to tai buvo žiemgalių teritorija. Išnagrinėjus versijas kilo mintis, jog nė
viena iš vietų netenkina aprašomų
sąlygų. Tada kilo mintis ieškoti vietos, kuri tenkintų.“, - kodėl suabejojo
labiausiai pripažinta versija, pasakojo
T.Baranauskas.
Istoriko žvilgsnis nukrypo į Radviliškio rajone esančius Šiaulėnus ir
Šiaulės piliakalnį. Pasak T. Baranausko, iš aprašymo neįmanoma tiksliai
pasakyti ką istorinės kronikos sudarytojai turėjo omenyje:„Ar Šiauliai,
ar Šiaulė būtų tas pats užrašymas. Pačiuose Šiauliuose tokio ryškaus piliakalnio net nėra. Prie Šiaulių yra Salduvės piliakalnis. Ten nebuvo tikrasis
istorinis Šiaulių centras. Piliakalnis
buvo tarp žemaičių ir žiemgalių žemių, kaip žemės centrui, manyčiau,
jis buvo per daug paribyje, o Šiaulėnai buvo labiau krašto gilumoje. Jau
seniau formulavau mintį, kad XIII
amžiuje žemės centras greičiausiai
buvo ne dabartiniai Šiauliai, o Šiaulėnai arba Šiaulės piliakalnis. Ne tik
aš, bet ir kraštotyrininkai jau kėlė
mintį, kad Saulės mūšį reikia sieti su
Šiaulėnais“, - apie prielaidas versijai
pasakojo anykštėnas.
Istorikas „Anykštai“ pasakojo, kad
tikslios žinios tiek apie Šiaulius, tiek
apie Šiaulėnus istorijoje pasirodo
beveik vienu metu – Šiaulėnai paminimi 1440 metais, o Šiauliai - 1445
metais.
Tyrė dešimtis hektarų

laiko mašina
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Gyvenimas išmokė ieškoti alternatyvų
Nors paaugliškai smulkaus sudėjimo, tačiau Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininkė, 2016 m. Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatė Renata MIŠKINIENĖ į
„Laiko mašiną“ tilpo sunkiai. Dešimtmečiais laiko neskaičiuojanti Uršulės, Jokūbo, Motiejaus ir Marijono mama turi visai kitus
savo gyvenimo matus: šokis, kultūra, knygos, projektai.
Apie juos su „Anykštos“ skaitytojais ir dalinosi R. Miškinienė.

2016 metais Renata Miškinienė apdovanota Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
1969-1979.
Jauniausia šeimoje
„Esu pojūčių žmogus, todėl pasaulį
priimu per pojūčius, o ne per laiką“,kalbėjo R.Miškinienė. 1969 metais
gimusi ir augusi Kauno centre, prisipažįsta esantis visiškas asfalto sovietinis vaikas, kuris likimo kažkokiu
būdu buvo atgabentas į Kavarską,
kur nuo 1992 metų gyvena Miškinių šeima. „Mama iš manęs juokėsi,
kad važiuoju į kaimą, bet net ir vištos
nepažįstu. Taip ir buvo. Tačiau šoko
nepatyriau.“,- pasakojo R.Miškinienė
Apie vaikystę ji pasakojo šiek tiek
nostalgiškai „Augau paprastų Kauno
darbininkų šeimoje. Tėvelis Juozas ir
mama Danutė Vaigeltai augino tris
vaikus, aš buvau jauniausia, turiu dar
sesę Robertą, kuri yra grafikė, ir brolį Virgį, kuris yra inžinierius. Mano
tėveliai buvo labai paprasti žmonės.
Sakykim, tėvelis Juozas buvo darbininkas „Pieno centre“. Visą gyvenimą dirbo vienoje įmonėje. Jis buvo
mechanikas, padaręs pirmąją Lietuvoje glaistytų sūrelių liniją. Ir kaip
jis augino savo dukrą – kiekvieną
dieną parnešdavo 6 glaistytus sūrelius. O mano klasiokai sakydavo,
kaip jie man pavydi, o aš valgydavau
sūrelius, susuktus į foliją su dobilėlių
piešiniu“, - apie tai, kaip tėtis ją lepindavo, prisiminė R.Miškinienė.
R.Miškinienė teigė, kad jau vaikystėje patyrė tolerancijos pamokas,
kurias gavo iš tėvų.
„Mano mama labai buvo „nesunkiasvorė“, labai laki. Kartais ji „pabėdavodavo“, kad „kitų vaikai tai kaip
visi, o jūs (t.y. mes su sese)“... Tėčiui
tai buvo labai didelis iššūkis. Mama
eidavo į visus koncertus, o tėtis sakydavo: „Aš tokių nežiūriu, gerai, kad
ne nuogos“. Jį trikdydavo. Nei savo
jaunystėj, nei vaikystėj aš prievartos
nepatyriau. Aš augau tokioj aplinkoj,
kur buvo kreipiamas dėmesys į tai, ką
aš jaučiu, ką aš galvoju, kas man svarbu“, - pasakojo R.Miškinienė.
1979–1989.
Mokykla ir šokis
R.Miškinienė 1976–1987 m. mokėsi Kauno 27-oje vidurinėje mo-

kykloje. Tuo metu ji susidomėjo ir
išraiškos šokiu. 1980–1990 m. lankė
Kauno profsąjungų rūmų išraiškos
šokių kolektyvą „Sonata“, kuriam
vadovavo Kira Daujotaitė. Buvimą
šiame kolektyve, pažintį su išskirtine
asmenybe K. Daujotaite R. Miškinienė įvardina kaip esminę jos asmenybės formavimo sąlygą. „Šokio
aplinka, kūrybiškumas, savitumo,
pagarbos žmogui momentai yra patys svarbiausi. Išraiškos šokis remiasi
tuo, kad jame tu esi labai savitas, individualus, tai ne niveliuotas judesys,
kurį turi atkartoti. Šio šokio grožis
tame, kad atsiskleidžia tavo unikalumas. Galvoju, kad tai ir šiais laikais
turėtų būti puoselėjama visuomenėje,
kad tu, kaip asmenybė, esi įdomus.
Tuo metu susiformavęs mąstymas
mane lydi ir tolesniuose mano darbuose“,- pasakojo R.Miškinienė.
R.Miškinienė buvo pagrindinės šio
kolektyvo trupės šokėja. 1989 m. ji
buvo šio kolektyvo vaikų grupės vadovė. „Atvirai pasakius, aš turėjau iš
K. Daujotaitės ir perimti kolektyvą,
jai buvo didelis šokas, kai pasakiau,
kad išvažiuoju“, - pasakojo R. Miškinienė.
Dar vienas svarbus momentas vaikystėje, kiek netikėtai vėliau susiejęs
jos likimą su būsima profesija, buvo
apsilankymas muziejuje. „Žaliakalnyje yra rašytojo Balio Sruogos muziejus-biblioteka, aš ten lankydavausi, tokia jauki bibliotekėlė. Prisimenu,
kaip ten dirbusios moterys mane, gal
penktokę, užvedė į to namo antrą
aukštą pažiūrėti. Man tai padarė didelį įspūdį“,- sakė R. Miškinienė.
1989-1999.
Pasirinkimai
Ko gero, pats intensyviausias dešimtmetis – į jį sutelpa ir mokslai, ir
šeimos sukūrimas, vaikų gimimas
ir persikėlimas gyventi į Kavarską,
dalyvavimas ekologiniame judėjime
„Atgaja“.
1990–1996 m. R. Miškinienė
Vilniaus universitete įgijo bibliotekininkės išsilavinimą. Tačiau ši
profesija buvo ne visai tai, ką ji planavo. R.Miškinienė sako, kad savo
gyvenimą visų pirma siejo su šokiu.

Tačiau, kai pradėjo ieškoti, pasirodė,
kad studijuoti išraiškos šokio ji negali, nes tokių studijų tiesiog nėra.
„Tada pradėjau domėtis, ką daro kiti,
ką dirba kitos šokėjos, pasirodė, kad
viena iš vadovių yra bibliotekininkė.
Pagalvojau, kad ten kažko ypatingo
nereikia, turėsiu knygas, bet aš toliau
šoksiu. Suprantat, mokytis norėjosi,
man, beje, ir dabar tas pats yra, galėčiau mokytis ir mokytis“,- juokėsi
R.Miškinienė, pasakodama, kaip pasirinko bibliotekininko specialybę.
Pasak jos, negalima nutylėti ir vieno svarbaus momento, kai ji labai
norėjo studijuoti menotyrą Dailės
akademijoje. „Aplink buvo kūrybinė
terpė, pažinojau daug žmonių, besimokančių Dailės akademijoje, mano
sesuo taip pat ten mokėsi. Menas labai rūpėjo, bet mano išraiškos būdas
buvo kūnas – girdžiu garsą ir jį piešiu kūnu, nuotaika, būsena. Galėčiau
šokti ir pagal radijo žinias. Beje, mes
taip ir darydavom su draugais“,- juokiasi R. Miškinienė.
„Stojau į menotyrą dvejus metus.
Vienais metais buvau visai nepasiruošusi ir netikėjau, kad į mane kas
nors kreips dėmesį, tiesiog norėjau
pažiūrėti, o štai antrais metais aš stojau labai pasiruošusi. Tačiau buvo labai „gražūs“ tarybiniai laikai. Priima
septynis studentus į specialybę. Rašai
darbą, laikai piešimo egzaminą, tave
įvertina „kaip reikia“ ir pagal rezultatą aš buvau aštunta. Sakykim, vyksta
piešimo egzaminas 3 dienas po 4 valandas. Panos prie palangės rūko dvi
dienas, darbas tuščias, o štai per kitą
sesiją ateinam ryte ir vienai merginai
viskas nupaišyta. Kai tu jaunas būdamas matai, kaip tai vyksta, pasakai:
„Nebenoriu“.
Mane pasikvietė katedros vedėja ir sakė: „Kitais metais ateisi, būsi
pirma, žiūrėk, štai ta mergina stoja
dešimtą kartą, o tu – tik antrą.“ Bet
pagalvojau, kad man niekas ir taip
netrukdo domėtis menu ir be mokslo, ir tikrai niekas netrukdo – kas gali
trukdyti stebėti meno reiškinius, imti
jų esmę? Per tuos dvejus metus puikiai pasiruošiau ir įsigilinau į meno
istoriją ir tas niekur nedingo. Kas eina
į drugelių muziejų, o aš – į tapybos.
Aplankiau visus muziejus, kur tik buvau“,- pasakojo R. Miškinienė.
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Renata Vaigeltaitė – Miškinienė (centre) net ir vaikystėje į žaidimus žiūrėjo rimtai. Čia jai maždaug 6 metai.

1987 metai. Renata Vaigeltaitė - Kauno profsąjungų rūmų išraiškos šokių kolektyvo „Sonata“ šokėja.

1989-1999.
Šeima ir Kavarskas
Trečiajame dešimtmetyje ji sukūrė
šeimą su dailininku Šarūnu Miškiniu,
tačiau į Kavarską, kur dabar ir gyvena,
atvažiavo vėliau. „Šarūnas išvažiavo
pirmas, gal trejus metus vienas pagyveno, nes aš tuo metu dar šokau ir
nežadėjau į jokį kaimą važiuoti. Bet tu
niekur nepabėgsi nuo to, kas tau lemta.
Ir nieko nepakeisi – taip skirta. Nuo
1992 m. R. Miškinienė yra Kavarsko gyventoja. Kaip ji sako, kultūrinio
šoko nepatyrė, bet patirčių buvo visokių. „Kavarske man buvo atradimas
pati aplinka. Mano prigimtis yra kūrybiška ir atvira, todėl labai sužavėjo
pati aplinka, gamta. Kai tu esi mieste,
tu jautiesi stebimas, kontroliuojamas.
O čia turi savo erdvę, laisvę. Man labai patinka pažinti kitus žmones, jų
mąstymą. Aš iš karto susidraugavau
su kaimyne, ji turėjo duonkepį, mes
kepdavom duoną, tai buvo kažkas
nuostabaus. Įdomu, kad mūsų kaimynas laikė kumelę, vardu Balerina. Paradoksalu, labai juokdavausi. Ta pati
geroji kaimynė sakydavo – o kodėl pas
jus taip ilgai dega šviesos? Močiute, aš
skaičiau. „Ką darei?“, - nustebdavo.
(Nukelta į 12 p.)

1991 metai. Šarūnas ir Renata - jau Miškiniai. Vakarėlis po
vestuvių.

iš pirmų lūpų

2017 m. vasario 11 d.

Policininkus matysime dažniau
Po Naujųjų metų pertvarkius šalies policijos komisariatų
struktūrą, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Anykščių rajono policijos komisariate įkurti Veiklos ir Reagavimo skyriai. Mūsų komisariate, kaip ir visoje Lietuvoje, nebeliko atskirų kriminalinės policijos padalinių, seniūnijose nebėra
apylinkės inspektorių. Tačiau, pasak Anykščių rajono policijos
komisariato viršininko Rimanto Čepulio, pasikeitus struktūrai,
gyventojai pareigūnus matys dažniau, o seniūnams jų teritorijose
tvarką palaikyti padės visa policininkų komanda.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis mano,
jog reformos policijos struktūroje tęsis nuolat, nes nuolat keičiasi politinė ir socialinė aplinka.
Rajonas padalintas į
tris teritorijas
Veiklos skyriui vadovauja Aušra Staškevičienė, anksčiau buvusi rajono Kriminalinės policijos
viršininke, o Reagavimo skyriui buvęs Viešosios policijos skyriaus
viršininkas Valdas Palionis.
Atrodytų, pagrindiniai rajono policijos viršininkai liko savo
vietose, pakeisti tik padalinių pavadinimai, bet, pasak R. Čepulio,
komisariato struktūra pakeista iš
esmės – panaikinti poskyriai, perskirstytos pareigūnų veiklos sritys,
rajonas padalintas į teritorijas.
Trys Veiklos skyriaus vyriausieji
tyrėjai: Rimvydas Versinskas, Saulius Pakėnas ir Nerijus Urbonas vadovauja 6-7 pareigūnų grupėms,
kurios dirba jiems paskirtose teritorijose. R. Versinsko grupei priklauso Kavarsko, Kurklių, Troškūnų,
Traupio, Viešintų ir Andrioniškio
seniūnijos, S. Pakėno grupei –
Anykščių, Svėdasų, Debeikių ir
Skiemonių seniūnijos, o N. Urbono grupei – Anykščių miestas.
Šiose grupėse yra buvę apylinkių
inspektoriai, kurie geriausiai žino
teritorijos specifiką, bei kriminalinės policijos pareigūnai.
„Visuomenė keičiasi, keičiasi
socialiniai reiškiniai, keičiasi nusikalstamų veikų pobūdis ir struktūra. Vienų nusikalstamų veikų
daugėja, kitų mažėja. Prieš trejus
metus negalėjome žinoti nei apie
„breksitą“, nei apie pabėgėlius, nei
apie kitus politinius ar socialinius
reiškinius. Daug
nusikalstamų
veikų „keliasi“ į elektroninę erdvę. Dabar jie yra, o kas bus dar
po kelių metų – sunku prognozuoti. Todėl ir policija negali dirbti
taip, kaip dirbusi. Struktūriniai
pokyčiai prasidėjo 2011-2012 m.
kai operatyvaus valdymo skyriai
buvo panaikinti, o visos pajėgos
valdomos iš apskrities vyriausiojo
policijos komisariato. Dalis statutinių pareigybių, kurios nebuvo susijusios su tiesioginėmis policijos

funkcijomis, buvo „išstatutintos“.
Taip pat įvyko ir daugiau reorganizacijų, po kurių Migracijos, logistikos, kanceliarijos darbuotojų
pareigybės buvo perkeltos ir tapo
tiesiogiai pavaldžios Apskrities
vyriausiajam komisariatui. 2015
m. buvo įkurti ir pradėjo veikti
apskrityje specializuoti padaliniai,
tiriantys organizuotus, ekonominius, sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, vykdantys kriminalinę
žvalgybą ir dalis pareigūnų perėjo
dirbti į šiuos specializuotus padalinius. Šie padaliniai įkurti apskrityse, jie turi siauresnes funkcijas, yra
labai specializuoti“, – „Anykštai“
sakė Anykščių rajono policijos viršininkas R. Čepulis.
R. Versinsko, S. Pakėno ir R. Versinsko grupės bus lyg ir savotiškos
apylinkės inspektorių komandos.
Vyriausieji tyrėjai, paskirstydami
savo komandų nariams užduotis,
išlygins jų darbo krūvius, manoma, kad nusikaltimų tyrimai vyks
greičiau ir sklandžiau.

žmogaus gyvybės jau nėra. Aišku,
ne visais atvejais, bet kartais greičiau sureagavus gyvybė ar sveikata būtų išgelbėta. Greičiau sureagavus yra ir tikimybė, kad bus
sulaikytas nusikaltėlis dar karštais
pėdsakais. Greitas reagavimas veikia ir prevenciškai. Atgarsiai, kad
buvo greitai, operatyviai sulaikytas nusikaltėlis, atlieka prevencinį
darbą, planuojantys nusikaltimus
gal pamąstys, kad tikimybė būti
pagautam yra labai didelė. Trečias
gyventojų lūkestis – greitas nusikaltimo tyrimas.
Juk dažnai būna, jog nukentėjusius ar liudytojus užtampome
atlikdami apklausa ir patikslinimus. Siekiamybė - kuo daugiau
bylų baigti kiek įmanoma greičiau.
2016 metais per 48 valandas užbaigti 37 ikiteisminiai tyrimai, tai
jau „turboprocesas“, kai įtariamasis sulaikomas 48 valandoms ir per
tą laiką baigiamas tyrimas. Aišku,
tokiam darbui vieno tyrėjo neužtenka, čia jau turi būti komandinis
darbas. Tenka važiuoti pas specialistus išvadų, apklausti liudytojus,
bet tai duoda efektą. Siekiama
supaprastinti procesus, kai kurie
dokumentai perkeliami į elektroninę erdvę – tyrėjas apklausė, įkėlė
į duomenų bazę ir prokuroras jau
gali iš karto skaityti liudytojų apklausą, gali skaityti įtariamojo apklausą“, - ko gyventojai nori iš
policijos, pasakojo rajono policijos
viršininkas.
Tyrimai vyks dar greičiau
R. Čepulis aiškino, jog patrulinės tarnybos pareigūnai mokomi
atlikti nesudėtingus tyrimus.
„Anksčiau būdavo važiuoja patruliai, jų darbas - apsaugoti įvykio
vietą ir, jei yra įtariamasis, jį sulaikyti, nustatyti liudininkus ir laukti,
kol atvažiuos kiti pareigūnai. Paskaičiuota, kad vienas ikiteisminis
tyrimas gali kainuoti nuo 400 iki
600 eurų. Dabar, jei patrulis aiškiai
mato situaciją, gali pats pradėti ikiteisminį tyrimą - ir žmogui greičiau, ir lėšos taupomos. Žinoma,
jei situacija sudėtingesnė, galima
kviestis ir pagalbą“, – dėstė rajono
policijos viršininkas.
Pasak komisaro, anksčiau vienu
metu dirbo vienas patrulių ekipažas ir vienas į įvykius reaguojantis

pareigūnų ekipažas. Prie jų kartais
prisidėdavo ekipažas iš Utenos vyriausiojo policijos komisariato.
„Kadangi žmonės įsivaizduoja, kad kuo daugiau policijos, tuo
saugiau – organizuojam taip darbą, kad vienu metu dabar dirba
keturi, penki ar net šeši ekipažai.
Visas rajonas padalintas į tris teritorijas, darbas organizuojamas
dviem pamainomis. Vieni pareigūnai dirba pirmoje dienos pusėje, kiti - antroje. Taigi papildomai
į rajoną išvažiuoja trys ekipažai.
Toks ekipažų skaičius ne tik didina
saugumo jausmą žmonėms, bet ir
padeda greičiau reaguoti į įvykius.
Jeigu ekipažas dirba Kavarsko pusėje, tai tikrai greičiau sureaguos į
iškvietimą Janušavoje negu kitas
ekipažas važiuotų iš Svėdasų ar iš
Anykščių miesto. Naktimis dirbti
lieka 2 arba 3 ekipažai“, - kalbėjo
R. Čepulis.
Rajono, apskrities ir visos Lietuvos policijos patrulių automobilių
judėjimas stebimas per vieningą
kompiuterinę sistemą - dispečeriai
monitoriuje mato, kurioje vietoje
yra kiekvienas patrulių automobilis, todėl visuomet yra galimybė į
iškvietimą siųsti tą ekipažą, kuris
yra arčiausiai įvykio vietos, neužrėžiant rajonų ar apskričių ribų.
„Buvo atvejų ir kai Panevėžys
pas mus važiuoja ar mes pas juos
važiuojam. Filmuose rodo, kad į
įvykį sulekia keli ekipažai iš skirtingų pusių – dabar tai realus dalykas ir pas mus”,- dėstė komisaras
R. Čepulis.
„Dar vienas faktorius, pagreitinsiantis sprendimų priėmimą,
daug ką galima padaryti vietoje,
nevežant žmogaus ar nekviečiant į
policijos komisariatą, nes visi ekipažai bus aprūpinti kompiuteriais,
spausdinimo technika, reikalingais
prietaisais ir priemonėmis. Planuojama, kad netolimoje ateityje, bus
dar bus mažiau dokumentų - pvz.
Švedijoje per apklausą daromas
garso įrašas, jei reikia ir vaizdo
įrašas, ir tie įrašai pridedami prie
ikiteisminio tyrimo medžiagos, juk
kam visa tai dar atkartoti ant popieriaus. Dirbantys mūsų ekipažai
ne tik užtikrina reagavimą, jie tuo
pačiu ir užtikrina ir viešąją tvarką,
eismo saugumą, surašo protokolus,
patruliuoja, atlieka įvairius kitus
pavedimus, apklausia reikiamus
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asmenis pagal kitas medžiagas.
Intensyviai dirbama prevenciškai,
vieni bei su socialiniais darbuotojais, vaikų teisių specialistais
pareigūnai lanko rizikos šeimas,
taip pat tas šeimas, kur buvo pradėti tyrimai dėl smurto artimojoje
aplinkoje, gauti signalai dėl tokio
smurto, vaikų nepriežiūros. Daugiau aplankoma mažesnių kaimelių, vienkiemių, kur kartais ir metus nematydavo ekipažo, jei nieko
nenutikdavo”, – aiškino Anykščių
policijos viršininkas R. Čepulis.
Auga atlyginimai, gerėja bazė
Iš 58 Anykščių rajono policijos
komisariato pareigūnų didžioji dalis turi aukštąjį išsilavinimą. Kartais bent trumpą laiką žemiausioje
patrulių grandyje padirbėja ir universitetinį išsilavinimą turintys policininkai. Pasak R. Čepulio, tai yra
sveika, nes „kompetencijų krepšelį
visi įgyja tik dirbdami.“
Nuo praėjusių metų liepos 1 dienos net ir pirminės grandies policijos pareigūnai uždirba bent 600
eurų „į rankas“, kai ankstesnės
algos buvo tik 360-380 eurų. Vidurinės grandies pareigūnai dabar
gauna ne mažiau kaip 700 eurų.
Nuo šių metų liepos 1 dienos policininkų algos dar kils – pirminės
grandies pareigūnų minimali alga
turės siekti bent 700 eurų, vidurinės grandies – 850 eurų.
Tikimasi, jog policininkai pagaliau gaus vakarietiškas, vos du
kilogramus sveriančias neperšaunamas liemenes.
Atnaujinama kompiuterinė technika ir transporto bazė, pareigūnų
uniforminius drabužius ketinama
keisti į patogesnius, geresnės kokybės.
„Automobilių skaičių planuojama mažinti, bet ketinama naujinti
autoparką, aprūpinti specialiai policijai pritaikytais automobiliais.
Artimiausiu metu bus perkami
keturiais ratais varomi, saugūs,
persekiojimui tinkantys automobiliai“, – kalbėjo Anykščių rajono
policijos viršininkas.
Beje, policijos ekipažai turės ir
specialiųjų priemonių krepšelį, kuriame - laužtuvas, virvė ir kt.
Valstybė ketina įsipareigoti atlyginti žalą pareigūnui, jeigu dėl jo darbo
bus sunaikintas jo asmeninis turtas.

Gyventojai nori greito
reagavimo ir greito tyrimo
R. Čepulis tvirtino, kad policijos
komisariatų struktūros pertvarka
atlikta remiantis bene septynerius
metus atliekamomis gyventojų
apklausomis. „Gyventojai juk yra
mūsų pagrindinis darbdavys. Gyventojai norėjo, kad būtų greitai
reaguojama, greitai tiriama ir kad
būtų saugu jų gyvenamoje aplinkoje. Saugumą jie siejo su policijos pareigūnų matymu. Pamenu,
kai komisariatą iš Anykščių centro
perkėlėme į Troškūnų gatvę, gal
metus buvo pranešama, kad anykštėnams nesaugu, nors mūsų pajėgų
nesumažėjo. Tačiau, kai iš miesto centro pareigūnai važinėdavo į
įvykius, atrodė, kad policijos yra
daugiau. Kitas aspektas – greitas
reagavimas. Operatyviai nuvažiavus į įvykio vietą galima išvengti
dar sunkesnių pasekmių. Būna, jog
nusikaltimas išaiškinamas, tačiau

Vyriausiasis tyrėjas Rimvydas
Versinskas vadovauja pareigūnams, dirbantiems Kavarsko,
Kurklių, Troškūnų, Traupio,
Viešintų ir Andrioniškio seniūnijose. Tel. (8-381) 50629;
(8-612) 55962. el.p. rimvydas.
versinskas@policija.lt

Vyriausiasis tyrėjas Saulius
Pakėnas vadovauja pareigūnams, dirbantiems Anykščių, Svėdasų, Debeikių ir
Skiemonių seniūnijose. Tel.
(8-381) 58384. el.p. saulius.
pakenas@policija.lt

Vyriausiasis tyrėjas Nerijus
Urbonas vadovauja pareigūnams, dirbantiems Anykščių
mieste. Tel. (8-612) 55949.
el.p. nerijus.urbonas@policija.lt
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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sekmadienis
5.05 Savaitė.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Tobotai 1.
9.25 Džiunglių knyga 1.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Premjera. Nepažinti
Indokinijos kampeliai (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Didžiųjų medžiotojų
sugrįžimas (subtitruota).
14.00 Puaro. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Karinės paslaptys.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Premjera. Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 3.
21.55 Premjera. Tai nutiko
Jemene. N-7.
23.45 Kino žvaigždžių alėja.
Krantinėje. 1954 m. N-7.
1.30 Nepažinti Indokinijos kampeliai (subtitruota, kart.).
2.25 Pasaulio dokumentika.
Didžiųjų medžiotojų sugrįžimas
(subtitruota, kart.).
3.15 Puaro. N-7.
4.50 Klausimėlis.lt.

6.25 “Robomobilis Polis”.
6.55 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys”.
7.20 “Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 “Linksmieji detektyvai”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.
10.00 KINO PUSRYČIAI Sidnė
Vait. N-7.
12.05 Laikrodžių stabdytojai.
13.50 Pričiupom. N-7.
14.50 Meilės punšas. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 PREMJERA Mes vieno
kraujo.
22.10 PREMJERA Pagrobtas
gyvenimas. N14.
0.15 Europa. N-7.
1.55 Aš - šnipas. N-7.
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)
7.00 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai”. N-7
7.30 “Vėžliukai nindzės”.
8.00 “Ančiukų istorijos”.
8.30 “Mamyčių klubas”.
9.00 “Kulinariniai triukai”.
9.30 “Penkių žvaigždučių būstas”.
10.00 “Svajonių sodai”.
11.00 Šoklusis bičiulis. Septinto
padavimo smūgis.
12.50 Mažylio atostogos.
14.50 Trys vyrai ir mažoji dama.
N-7.
16.15 Simpsonai. N-7.
16.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.
18.00 Raudonas kilimas.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Lietuvos talentai. N-7.
22.00 Legenda. Drakono imperatoriaus kapas. N-14.
23.50 Neįmanoma misija 2. N-7.
6.30 Tarptautinis galiūnų turnyras “Savickas Classic”.
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 “Viena už visus”. N-7.
10.10 “Blogas šuo!”.
11.15 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”.
13.15 Sveikinimai.
15.50 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
17.55 “Paskutinis faras”. N-7.
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.
19.30 “Ekstrasensų mūšis”.
21.30 Kerštas. N14.
23.40 “Sekso magistrai”. N14.
1.45 Mirties traukinys. N14.

6.50 “Ar jūsų šuo - genijus?”.
7.40 “Būrėja”.
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus”.
11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Silvijos itališki valgiai”.
12.30 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
13.00 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Akloji”.
16.00 “Būrėja”.
16.35 “Senojo Tilto paslaptis”.
19.10 Nemarus kinas. Pigus
detektyvas. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 3 (kart.).
10.55 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11.20 Keliai. Ma inos. Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.20 Premjera. Ten, kur namai
3. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 LRT forumas.
22.10 Premjera. Ukrainiečių
balsai. N-7.
23.30 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7.
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
4.10 Karinės paslaptys.
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.
5.30 Teisė žinoti.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 Būk mano meile! N-7.
14.25 “Nakties karalienė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS.
N-7.
0.20 “Mentalistas”. N-7.
1.15 “Strėlė”. N-7.
2.05 “Kortų namelis”. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 “Hubertas ir Staleris”. N-7.
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”. N-7.
11.05 “Mažylio atostogos”.
(kart.).
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Apie mus ir Kazlauskus.
N-7.
21.00 Bruto ir Neto. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 “Beverli Hilso policininkas
2”. N-14.
0.35 “Skandalas”. N-7.
1.30 “Kerštas”. N-7.
6.15 Sveikatos ABC televitrina.

6.45 “Ponas Bynas”.N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Farų karai”. N-7.
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
10.05 Gyvenimiškos istorijos
(k). N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.20 “Viena už visus”.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Voratinklis. N-7.
19.30 Farų karai. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.30 “Atpildas”. N14.
23.40 “Kerštas”. N14.
1.40 “Sekso magistrai”. N14.
3.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”
3.55 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 Auginantiems savo kraštą.
8.05 “Silvijos itališki valgiai”.
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.30 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”.
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”
15.40 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
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Bekas 2. Berniukas stiklo rutuly.
N14.
22.50 Kino debiutantas. N14.
0.40 “Kas aprengs nuotaką?”
1.35 “Karalienė Izabelė”. N14.
2.50 Bekas 2. Vyriškis pagal
skelbimą. N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. Nemunėlio
Radviliškis.
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija. Ved.
8.30 Septynios Kauno dienos.
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 XIX tarptautinis akordeono festivalis.
12.05 Atspindžiai.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 Antonio Vivaldi. Opera
“Ištikimoji nimfa”.
15.20 Brydė. Poetas K.
Bradūnas.
16.00 Keliaukime kartu.
Mykolajivas.
16.30 Keliaukime kartu.
Charkovas.
17.00 Algimanto Zurbos kūrybos
vakaras su nauja knyga “Aušrų
migla”.
18.10 Kazio Bradūno eilėraščius
skaito Virginija Kochanskytė ir
Petras Venslovas.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Kino legendos. Premjera.
Izabela Roselini. Mano audringas
gyvenimas.

21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė
“Makchu Pikchu”.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Šokių akademija 3 (kart.).
0.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. (kart.).
1.25 Kaip jums patinka (subtitruota, kart.).
3.55 Nacionalinis turtas. (kart.).
4.20 Brydė. Poetas K. Bradūnas.
1997 m. (kart.).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Tauro ragas (k). N-7.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Bus visko (k).
14.30 24 valandos (k). N-7.
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
19.30 Beatos virtuvė (k).
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 “Alfa” savaitė.
21.30 Pasienio sargyba. N-7.
22.00 Valanda su Rūta (k).
23.30 “Alfa” savaitė (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.20 Ne vienas kelyje (k).
2.00 KK2 (k). N-7.
4.10 Dviračio šou (k).
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. N-7.
7.30 Jokių kliūčių! N-7.
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties. N-7.

11.00 Nepaprastos lenktynės.
N-7.
12.00 Praeities žvalgas. N-7.
12.30 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis. N-7.
13.00 Jokių kliūčių! N-7.
14.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.
15.00 Pragaro kelias. N-7.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Lietuvos krepšinio lygos
rungtynės. Kauno “Žalgiris” Alytaus “Dzūkija”. Tiesioginė
transliacija.
19.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Nakties TOP. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nuodėmių daktaras.
N-14.
23.30 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 „Nepaliesta planeta“ .
10.00 Pasaulis nuostabus .
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“. N-7.
14.40 „Safaris džiunglėse“ .
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Kartą Rostove...“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“. N-7.
00.50 „Auksinė daina“.
02.20 „Kartą Rostove...“. N-7.
03.50 „Bekraštė Kanada“.
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16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Detektyvas Kolambas. Keista
partnerystė. N-7.
22.50 “Paslaptys” N14.
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.15 “Mentalistė”. N-7.
3.05 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.50 Bekas 2. Berniukas stiklo
rutuly. N14.
5.20 “Kas namie šeimininkas?”.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
6.55 Meilė kaip mėnulis.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Mažesnieji broliai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
15.30 Meilė kaip mėnulis.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6.
16.45 Durys atsidaro.
17.00 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Amžininkai. Išsiveržę iš
SSSR.
18.25 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Bridžitos Džouns dieno-

raštis.
22.45 Stop juosta. (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE.
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.
4.15 IQ presingas.
6.00 Autopilotas.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.
8.30 Bus visko.
9.30 Žinios.
10.30 Nuo... Iki...
11.25 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.50 Ne vienas kelyje.
12.25 „Alfa” savaitė (k).
12.55 Apie žūklę (k).
13.25 24 valandos (k). N-7.
14.10 Pasienio sargyba (k). N-7.
14.40 Bus visko (k).
15.30 „Alfa” savaitė (k).
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Topmodeliai”. N-7.
9.00 “Praeities žvalgas”.
9.30 CSI kriminalistai.
10.30 Moderni šeima. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara. N-7.
12.05 6 kadrai. N-7.

13.00 Kobra 11. N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 “Farai”. N-7
23.00 “Akis”. S.
0.55 “Aš - superhitas”. N-7
(kart.).
1.45 “Daktaras Hausas”. N-7.
06.00 „Bekraštė Kanada“.
06.50 „Gamtos magija“.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Moterų balsas. Pokalbių
laida.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Mafijos kronikos“.. N-7.
00.45 „Miškinis“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 3 (kart.).
11.00 Klausimėlis.lt.
11.25 Ukrainiečių balsai. N-7.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.20 Premjera. Ten, kur namai 3. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai”.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Da Vinčio demonai 2.
N-14.
0.15 Stilius.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.05 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai”.
5.05 Istorijos detektyvai.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 KK2 (k). N-7.

13.30 Būk mano meile! N-7.
14.25 “Nakties karalienė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Anapus nežinomybės.
N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA O, ne! O, taip!.
N14.
0.25 “Mentalistas”. N-7.
1.20 “Strėlė”.
2.10 “Kortų namelis”. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Bruto ir Neto. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”. N-7.
11.00 Apie mus ir Kazlauskus.
N-7.
12.00 Aš - superhitas. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.25 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Prieš srovę. N-7.
21.00 Bruto ir Neto. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 “Puikybė ir prietarai”.
N-7.
1.05 “Skandalas”. N-7.
1.55 “Kerštas”. N-7.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Farų karai”.

9.05 “Muchtaro sugrįžimas”
(k). N-7.
10.00 “Voratinklis”. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” N-7.
14.20 “Viena už visus”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Voratinklis. N-7.
19.30 Farų karai. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.30 “Be įsipareigojimų”.
N14.
23.40 “Atpildas”. N14.
1.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.25 “Dalasas”. N-7.
3.10 “Penktoji pavara”.
3.55 “Visi vyrai - kiaulės... 2”.
N-7.
4.20 “Penktoji pavara”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi” (k).
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.30 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”.
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 3 (kart.).
10.50 Emigrantai.
11.45 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai”.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.20 Premjera. Ten, kur namai
3. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Premjera. Pianinas. N-14.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.
5.25 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
12.35 KK2 (k). N-7.
13.30 Būk mano meile!. N-7.
14.25 “Nakties karalienė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Blogiausias Lietuvos
vairuotojas 2. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Paskutinė kulka. N14.
0.00 “Mentalistas”. N-7.
0.55 “Strėlė”. N-7.
1.45 “Kortų namelis”. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Bruto ir Neto. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”. N-7.
11.00 “Prieš srovę”. N-7.
12.00 Aš - superhitas. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.25 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 “Gero vakaro šou”.N-7.
21.00 “Bruto ir Neto”. N-7.
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.25 “Vikingų loto”.
22.30 “Tomo Krauno afera”. N-7.
0.50 “Skandalas”. N-7.
1.40 “Kerštas”. N-7.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Farų karai”.
9.05 “Paskutinis faras” (. N-7.
10.00 “Voratinklis”. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.

12.15 “Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” N-7.
14.20 “Viena už visus”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Voratinklis. N-7.
19.30 Farų karai. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės... 2”.
N-7.
21.30 “Nuopuolis”. N-7.
23.45 “Be įsipareigojimų”. N14.
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.30 “Dalasas”. N-7.
3.15 “Penktoji pavara”.
4.00 “Visi vyrai - kiaulės... 2”.
N-7.
4.25 “Penktoji pavara”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi” (k).
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.30 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”.
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”
15.40 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
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15.40 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Detektyvas
Kolambas. Meilė - ne amžina.
N-7.
22.50 “Paslaptys”. N14.
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.15 “Mentalistė”. N-7.
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.55 Detektyvas Kolambas.
Keista partnerystė. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Amžininkai. Išsiveržę iš
SSSR.
6.55 Meilė kaip mėnulis.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 XIX tarptautinis akordeono festivalis.
14.00 Kelias į namus. (kart.).
14.35 Kino legendos. Izabela
Roselini. Mano audringas gyvenimas (kart.).
15.30 Meilė kaip mėnulis.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Premjera. Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentai.
18.15 Meilės lyrika.
18.30 Labanaktukas.

Premjera. Drakoniukas
Kokosas 1.
19.10 Valentino diena kitaip.
Krisk į meilę.
21.45 Viljamas Šekspyras.
Įstabioji ir graudžioji Romeo ir
Džiuljetos istorija.
0.40 DW naujienos rusų kalba.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 LRT Kultūros akademija.
2.05 Laba diena, Lietuva.
3.50 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Bus visko (k).
12.10 Dviračio šou (k).
12.40 Tauro ragas (k). N-7.
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.50 Autopilotas.
14.15 Ne vienas kelyje (k).
14.50 Dviračio šou (k).
15.15 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Topmodeliai”. N-7.
9.00 “Tavo augintinis”.
9.30 CSI kriminalistai.
10.30 Moderni šeima. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara.
N-7.
12.05 6 kadrai. N-7.
13.00 Kobra 11. N-7.

13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
21.35 “UEFA Čempionų
lygos rungtynės. „SL Benfica”
- „Borussia Dortmund”.
Tiesioginė transliacija.
23.40 “Aš - superhitas”. N-7
(kart.).
0.40 “Nematoma riba”. 1 s.
N-14.
1.50 “Daktaras Hausas”. N-7.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 „Pėdsakas“. N-7.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 „Miškinis“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“. N-7.
03.40 „Gluchariovas“. N-7.
04.30 „Neišsižadėk“. N-7.
05.20 „Bitininkas“. N-7.
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17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Detektyvas Kolambas. Pelenai
virš Holivudo. N-7.
22.50 “Paslaptys”. N14.
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.20 “Mentalistė”. N-7.
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.00 Detektyvas Kolambas.
Meilė - ne amžina. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
6.55 Meilė kaip mėnulis.
7.45 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
8.00 Kūrybos mįslė.
8.55 Kaip atsiranda daiktai 6
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentai (kart.).
12.55 Lietuva mūsų lūpose.
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai.
14.35 Keliaukime kartu.
15.00 Lietuvos nacionalinių
kultūros ir meno premijų įteikimo
iškilmės Lietuvos Respublikos
Prezidento rūmuose.
16.00 Keliaukime kartu.
Charkovas (kart.).
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.20 Muzikos istorijos.
17.50 Deividas Bekhemas.
Kelionė į nežinomybę.
19.20 Labanaktukas.
20.20 Nes man tai rūpi.

21.05 Elito kinas. Premjera.
Vandenyno spalva. N-14.
22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Premjera. Lotynų muzika
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
1.00 Durys atsidaro.
1.30 Euromaxx.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Kultūrų kryžkelė.
4.15 LRT Kultūros akademija.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Metrinės sistemos pradžia
(k).
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Ne vienas kelyje (k).
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.55 Beatos virtuvė.
14.50 Dviračio šou (k).
15.20 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Topmodeliai”. N-7.
9.00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”..
9.30 CSI kriminalistai.
10.30 Moderni šeima. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara. N-7.
12.25 “Kobra 11”. N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
21.35 “UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „FC Bayern München”
- „Arsenal FC”. Tiesioginė transliacija.
23.40 “Aš - superhitas”. N-7
(kart.).
0.40 “Nematoma riba”. N-14.
1.50 “Daktaras Hausas”. N-7.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 „Auksinė daina“.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 „Pėdsakas“. N-7.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai. N-7.
00.45 „Miškinis“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“. N-7.
03.40 „Gluchariovas“. N-7.
04.30 „Neišsižadėk“. N-7.
05.20 „Bitininkas“. N-7.
06.05 „Gamtos magija“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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3.10 Istorijos detektyvai.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 1918 m. Vasario 16-osios
Akto signatarai.
7.20 Gustavo nuotykiai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Valstybės atkūrimo diena.
Trijų Baltijos valstybių vėliavų
pakėlimo ceremonija Simono
Daukanto aikštėje Vilniuje.
Lietuvos Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės kalba.
12.30 Valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios, skirtos Lietuvos
Nepriklausomybės dienai.
13.30 Laisvės dainos.
14.00 Valstybės atkūrimo diena.
Vasario 16-osios minėjimas prie
Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų Vilniuje.
14.30 Nematomas frontas. N-7.
16.00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom”.
16.40 Premjera. Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą. Antanas
Smetona.
17.30 Šiandien.
18.00 Valstybės atkūrimo diena.
„Aš - dalis Tavęs”. Šventinis
koncertas iš Kauno „Žalgirio”
arenos. Dalyvauja Jazzu, Kastytis
Kerbedis, Ieva Zasimauskaitė,
Vidas Bareikis, Bjelle, Linas
Adomaitis, Alanas, „Rondo” ir
choras „Božolė”, „Thundertale”,
„The Ditties”, „Fusedmark”.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 Lietuvos patriotai.
22.15 Naujasis pasaulis. N-7.
24.00 Kad ir kas nutiktų. N-7.
1.30 Laisvės dainos.
2.10 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Antanas Smetona.

6.10 “Visatos broliai”.
6.40 Makaka Markas.
8.00 Tomas ir Džeris.
Stebuklingas žiedas.
9.05 Turtuolis Ričis.
11.05 Pelės medžioklė.
12.55 Vagis policininkas. N-7.
14.45 Gyvenimas ant ratų (RV).
N-7.
16.45 Šėtoniškas sandėris. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 PREMJERA Kapitonas
Filipsas. N14.
0.05 Atpildas. N14.
1.50 Paskutinė kulka. N14.
3.25 Sveikatos ABC televitrina
(k).
6.30 “Nuotykių metas”. N-7.
7.00 “Mažojo indėno nuotykiai”.
9.15 “Daktaras Dolitlis 2”. N-7.
11.00 PREMJERA “Joniukas ir
Grytutė”.
12.15 “Eragonas”. N-7.
14.25 “Keturkojis hercogas”.
16.05 “Naktis muziejuje”. N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “Aš tikrai myliu Lietuvą!
Vasario 16-oji”. Šventinis
koncertas ir viktorina. Vedėjai
Mindaugas Stasiulis ir Mindaugas
Rainys. Tiesioginė transliacija iš
Katedros aikštės.
21.00 “Nepriklausomybės diena”. N-7.
23.55 “Skandalas”. N-7.
0.55 “Kerštas”. N-7.
6.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.35 Dainuok mano dainą 2.

17.30 Dainuok mano dainą 2.
Muzikinis šou.
19.30 “Džekis Čanas. Pirmasis
smūgis”. N-7.
21.15 “Anglas ligonis”. N14.
0.25 Dainuok mano dainą 2.
Muzikinis šou.
2.10 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.55 “Dalasas”. N-7.
3.40 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
4.25 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
5.10 Savaitės kriminalai (k). N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 “Silvijos itališki valgiai”.
8.10 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.25 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Sodo gyventojai”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Geriausi Švedijos
detektyvai. Misterioso. N-7.
23.25 “Paslaptys”. N14.
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.55 “Mentalistė”. N-7.
3.45 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.30 Detektyvas Kolambas.
Pelenai virš Holivudo. N-7.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 3
(kart.).
10.55 „Aš - dalis Tavęs”.
13.15 Klauskite daktaro.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.20 Premjera. Ten, kur
namai 3. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Šiandien.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 Muškietininkai 2. N-7.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 Duokim garo!
22.45 Premjera. Kaimo šerifas. N-14.
0.20 Stilius.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
4.05 „Eurovizija 2017”.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Nuo... Iki... (k).
13.30 Būk mano meile!. N-7.
14.30 “PREMJERA Amžina
meilė”.
15.35 “PREMJERA Amžina

meilė”.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 Tik nesijuok. N-7.
22.00 Terminatorius.
Genesys. N14.
0.25 Išleistuvių naktis. N14.
2.05 Kapitonas Filipsas. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Bruto ir Neto. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”.
N-7.
11.00 “Gero vakaro šou”..
N-7.
12.00 Aš - superhitas. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.25 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 “Simarono žirgas”. N-7.
21.05 “Šuns kailyje”. N-7.
23.05 “Hanibalas. Pradžia “.
N-14.
1.25 “Kartą laukiniuose vakaruose” 1968. N-7.
6.15 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Nikonovas ir Ko”. N-7.
10.00 “Voratinklis”. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“.

N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” N-7.
14.20 “Viena už visus”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Voratinklis. N-7.
19.30 Farų karai. N-7.
20.30 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
22.30 “Sunku nužudyti”. N14.
0.25 “Anglas ligonis”. N14.
3.00 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
3.45 “Dalasas”. N-7.
4.30 “Sunku nužudyti”. N14.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.25 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Sodo gyventojai”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo
šviesa”.
17.55 “Širdele mano”.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Nusikaltimo vieta Hamburgas. Komisaras Falkė.

Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.15 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.30 Alpha and Omega.
8.20 Rūta žalioji...
10.00 Ekskursantė. Istorinė
drama. N-7. HD.
11.50 Aš už tave pakalbėsiu.
13.00 Arvydas Vilčinskas.
Koncertas „Grįžtu namo”.
15.00 Prie rugių ir prie ugnies.
16.00 Aistmarės. Aistės
Bružaitės (kanklės) koncertas rečitalis.
17.10 Poezija. LRT aukso
fondas.
17.15 Legendos.
18.00 Vasario 16-osios iškilmingas koncertas Lietuvos
Nepriklausomybės 99-osioms
metinėms.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Daktaras Jonas
Basanavičius.
20.45 Poezija.
20.50 Neda.
22.55 Poezija.
23.00 Kredo. demokratas.
Dokumentinis filmas, skirtas prezidento K. Griniaus 150-osioms
gimimo metinėms.
24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Koncertas „Klasikos garsų
alchemija”.
2.20 Kelias į namus. (kart.).
2.50 Aistmarės. Aistės Bružaitės
(kanklės) koncertas - rečitalis.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.

11.15 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Autopilotas (k).
13.05 24 valandos (k). N-7.
13.55 Metrinės sistemos pradžia
(k).
14.50 Dviračio šou (k).
15.20 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Dviračio šou (k).
17.30 Ne vienas kelyje (k).
18.05 24 valandos (k). N-7.
18.50 Beatos virtuvė (k).
19.35 Dviračio šou (k).
20.05 Yra, kaip yra (k). N-7.
21.05 Autopilotas (k).
21.30 PREMJERA Tėvynė - tai
ta vieta žemėje, už kurią esi
atsakingas.
23.05 Metrinės sistemos pradžia.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 KK2 (k). N-7.
1.15 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
2.00 Dviračio šou (k).
2.25 Autopilotas (k).
2.50 24 valandos (k). N-7.
3.30 Dviračio šou (k).
3.55 KK2 (k). N-7.

7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Topmodeliai”. N-7.
9.00 “Vienam gale kablys”..
9.30 CSI kriminalistai.
10.30 Moderni šeima. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara. N-7.
12.25 “Kobra 11”. N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.

18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
21.30 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Transporteris”. N-7.
23.50 “Aš - superhitas”. N-7
(kart.).
0.50 “Nematoma riba”. N-14.
1.50 “Daktaras Hausas”. N-7.
06.40 „Gamtos magija“.
07.00 Patriotai. Žurnalistinių
tyrimų laida. N-7.
08.00 „Dykumos“.
10.10 „Slaptas augalų gyvenimas. Kelionės“.
11.15 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“ .
12.20 „1410. Žinomas nežinomas Žalgiris“.
14.00 „Nepriklausomybės kovos
Lietuvoje. Valstybės kūrimasis“
(1).
14.30 „Nepriklausomybės kovos
Lietuvoje. Operacijos bolševikų
fronte“ (2).
15.00 „Viskas ore!“.
16.00 Žinios.
16.25 „Gvardija“. N-7.
18.00 Žinios.
18.30 „Gvardija“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Gvardija“. N-7.
21.30 Moterų balsas..
22.30 Žinios.
23.00 „Nepriklausomybės kovos
Lietuvoje. Valstybės kūrimasis“
(1).
23.30 „Nepriklausomybės kovos
Lietuvoje. Operacijos bolševikų
fronte“ (2).
00.00 Nuoga tiesa.
01.40 „1410. Žinomas nežinomas Žalgiris“.
02.55 „Chiromantas“. N-7.
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Šaltas variklis. N-7.
23.00 SNOBO KINAS Viskas
normaliai!. N-7.
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.05 “Mentalistė”. N-7.
3.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.45 Geriausi Švedijos detektyvai. Misterioso. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Kredo. demokratas.
Dokumentinis filmas, skirtas
prezidento K. Griniaus 150-osioms gimimo metinėms.
7.00 Prie rugių ir prie ugnies.
8.00 Legendos.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 6
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Lotynų muzika
Jungtinėse Amerikos Valstijose
(kart.).
13.05 Gimtoji žemė.
13.30 Atspindžiai.
14.00 Kelias į namus. Vladas
Braziūnas.
14.35 Nes man tai rūpi.
15.20 Meilė kaip mėnulis.
15.45 LRT Kultūros akademija.
16.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 Kreditoriai. Kauno dramos teatro spektaklis. 1994 m.
20.10 Kelias į namus. Gytis
Padegimas.
20.40 Kultūra.
21.00 Vakarienė kaip sapnas.
N-7.

22.25 Kad ir kas nutiktų (subtitruota, kart.).
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Anapus čia ir dabar.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama.
6.00 Ne vienas kelyje (k).
6.35 24 valandos (k). N-7.
7.20 Beatos virtuvė (k).
8.10 Dviračio šou (k).
8.40 Yra, kaip yra (k). N-7.
9.40 Autopilotas (k).
10.05 Dviračio šou (k).
10.30 Bus visko (k).
11.15 Beatos virtuvė (k).
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Pasienio sargyba (k).
N-7.
13.05 24 valandos (k). N-7.
13.55 Nuo... Iki...
14.50 Dviračio šou (k).
15.20 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Gintaro kelias II.
Tamsusis karavanas.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Topmodeliai”. N-7.
9.00 “Ekstremali žvejyba”.
9.30 CSI kriminalistai. N-7.
10.30 “Tėtušiai”. N-7.

11.00 Aukščiausia pavara.
N-7.
12.25 “Kobra 11”. N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 “Saša ir Tania”. N-7.
21.00 “Farai”. N-14.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Paukšteli, spruk”. N-7.
0.50 PREMJERA “Merlinas.
Sugrįžimas”. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Šiandien kimba.
07.50 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 „Pėdsakas“. N-7.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina“.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Lozoriaus užrašai“.
N-14.
01.05 „Demonas“. S.
02.55 „Lozoriaus užrašai“.
N-14.
04.25 „Demonas“. S.
06.00 „Jaunikliai“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai”.
7.00 Premjera. Tobotai 1.
7.25 Tatonka ir mažieji
draugai.
7.40 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.55 Džiunglių knyga 1.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įdomiausios
pasaulio keistenybės (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto”
ir „Jėga”.
20.30 Panorama.
21.00 „Eurovizija 2017”.
22.55 Premjera. Koketės.
N-14.
0.30 Pasaulio dokumentika.
2.10 Džesika Flečer. N-7.
3.45 Klausimėlis.lt.
4.00 Stilius.
4.45 Lietuvos patriotai.
6.25 “Robomobilis Polis”.
6.55 “Džiumandži”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 “Linksmieji detektyvai”.
8.35 “Džiumandži”.

9.00 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.30 “Ponas Bynas”.
10.00 KINO PUSRYČIAI
Pašėlę Tornberiai.
11.40 Vyrai juodais drabužiais N-7.
13.30 Didžioji scena. N-7.
15.25 Žandaras pramogauja. N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Alvinas
ir burundukai.
21.20 Drilbitas. N-7.
23.25 Zombių žemė. N14.
1.05 Terminatorius.
Genesys. N14.
6.30 “Ančiukų istorijos”
(kart.)
7.00 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai”. N-7
7.30 “Vėžliukai nindzės”.
8.00 “Ančiukų istorijos”.
8.30 “Kempas ir draugai”.
9.00 “Virtuvės istorijos”.
9.30 “Grožio mėnuo”. N-7
10.00 “Pasaulis pagal moteris”.
10.30 “Svajonių ūkis”.
11.00 Šoklusis bičiulis.
12.45 “Džiunglių knyga”.
N-7.
15.00 “Jaunėlis”. N-7.
17.15 “Ekstrasensų mūšis”.
N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.25 “Eurojackpot”.
Loterija.
19.30 “Aš - superhitas”. N-7.
21.30 “Ir velnias dėvi
Prada”. N-7.
23.50 “12 vergovės metų”.
N-14.
6.45 Savaitės kriminalai (k).
N-7.

7.10 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 “Blogas šuo!”.
11.00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas. Trakai.
12.05 Savaitės kriminalai
(k). N-7.
12.35 “Vanity Fair. Visiškai
slaptai”. N-7.
13.40 “Mistinės istorijos”.
N-7.
15.50 “Kas žudikas?”. N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.
17.55 “Paskutinis faras”.
N-7.
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.
19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 MANO HEROJUS
“Karo menas. Atpildas”. N14.
23.20 AŠTRUS KINAS
“Moliūgagalviai 4. Keršto
kraujas”. N14.
1.05 “Dalasas”. N-7.
2.35 Muzikinis iššūkis (k).
4.05 “Blogas šuo!”.
4.50 “Vanity Fair. Visiškai
slaptai”.
6.50 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus”.
7.40 “Būrėja”.
8.40 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
10.30 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus”.
11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Kasdien virtuvėje su
Reičele Alen”.
12.30 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
13.00 “Kas namie šeimininkas?”
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Akloji”.
16.00 “Būrėja”.
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17.10 “Senjora”. N-7.
18.50 “Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Bekas 2.
Paskutinė liudininkė. N14.
23.00 “Karalienė Izabelė”.
N14.
0.30 “Kas aprengs nuotaką?”
1.30 Viskas normaliai!. N-7.
3.05 Nusikaltimo vieta Hamburgas. Komisaras
Falkė. Šaltas variklis (k). N-7.
4.40 “Kas namie šeimininkas?”
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.00 „Saulės vaikai” švenčia 15-ąjį gimtadienį. 2014 m.
12.30 Šokių akademija 3.
13.30 Vindzoro šmaikštuolės (subtitruota).
16.00 Premjera.
Dieveniškės. Metų ratu.
17.00 Vakarienė kaip sapnas. N-7.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.. N-7.
22.55 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Šokių akademija 3
(kart.).
0.30 ARTS21.

1.00 Elito kinas. Vandenyno
spalva. N-14.
2.30 Antonio Vivaldi. Opera
„Ištikimoji nimfa”.
4.20 Durys atsidaro. Viena
istorija.
4.35 Amžininkai. Išsiveržę
iš SSSR.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
15.20 KK2 (k). N-7.
17.35 Dviračio šou (k).
19.30 Gintaro kelias II.
Tamsusis karavanas (k).
20.30 Nuo... Iki... (k).
21.30 Vilniečiai - Albinas
Kentra.
22.05 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
Išvados.
0.30 Už vaikystę.
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
3.40 Valanda su Rūta.
5.05 Ne vienas kelyje (k).
5.35 Autopilotas (k).
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7.
7.30 “Jokių kliūčių!”. N-7
(kart.).
8.30 “Vienam gale kablys”.
9.00 “NT žinios”.
9.30 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
10.00 “Iš peties”. N-7.
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. N-7.
12.00 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7.
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7.
14.00 “KIDY tour - Karaliaus

Mindaugo taurės krepšinio
turnyras”. Pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija.
15.45 “Aš - superhitas”. N-7.
16.15 “KIDY tour - Karaliaus
Mindaugo taurės krepšinio
turnyras”. Pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija.
18.15 “KIDY tour - Karaliaus
Mindaugo taurės krepšinio
turnyras”. Dėjimų konkursas.
Tiesioginė transliacija.
19.00 “X Faktorius”.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Transsiberija”. N-14.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Slaptas augalų gyvenimas. Kelionės“.
09.30 Vantos lapas. Laida
apie pirties malonumus.
10.00 „Mainai gamtoje“. N-7.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
N-7.
13.00 „Šetlando žmogžudystės“. N-7.
15.20 „Jaunikliai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Paslapčių sala“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės. Juodas varnas“. N-7.
01.30 „Mafijos kronikos“.
N-14.
02.15 „Detektyvas Linlis“.
N-7.
03.45 „Šetlando žmogžudystės. Juodas varnas“. N-7.
05.40 „Laukinis pasaulis“.
06.00 „Jaunikliai“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias
paslaugas:
- nuotekų ištraukimas iš nuotekų
surinkimo šulinių
- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas
- nuotekų tinklo išplovimas
- drenažo tinklo išplovimas
Informacija suteikiama
Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.

iš arti
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180 tūkstančių kiaulių auka
dėl Kurklių kvapo vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Ketvirtadienį rajono valdžia pradėjo žygį per seniūnijas – Kurklių
seniūnas Algimantas Jurkus seniūnijos salėje skaitė metinės veiklos
ataskaitą, kurios klausėsi vicemeras Sigutis Obelevičius, naujieji
administracijos vadovai Audronius Gališanka ir Ramūnas Blazarėnas, mero patarėjai Donaldas Vaičiūnas bei Dominykas Tutkus.

Matyt, kitų seniūnijų gyventojai sulauks ir mero Kęstučio Tubio
dėmesio, į Kurklius jis neatvyko,
nes tuo metu susitiko su premjeru
Sauliumi Skverneliu. Prieš seniūno ataskaitą svečiai kalbėjosi su
Kurklių pagrindinės mokyklos kolektyvu, todėl rajono valdžios delegacijoje buvo ir Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė. Panašu, kad Kurklių
pagrindinėje mokykloje vėl tvyro
įtampa, nes per savąją ataskaitą
seniūnas A. Jurkus vis sugrįždavo
prie mokyklos temos, sakydamas,
kad svarbiausia būti vieningais, kad
mokyklą prarasti dera nebent dėl
demografinės situacijos, o ne dėl
kolektyvo nesutarimų. „Tėvelių noriu paprašyti – būkime išmintingi.
Gink Dieve, nedarykime jokių intrigų, intrigos nepriveda prie gero“,
– apie mokyklos ateitį kalbėjo Kurklių seniūnas A. Jurkus.
Demografija Kurklių seniūnijoje
graudi. „24 žmones pernai palaidojome. Gaila, kad mes neišduodame
gimimo liudijimų, bet jei ir išduotume, pernai nė vieno nebūtume išda-

vę“, - kalbėjo seniūnas A. Jurkus.
Jis per savąją ataskaitą vardino
Kurkliuose surengtus renginius,
minėjo svečius, kurių per metus
sulaukė. Skaičiais iliustravo, kiek
kvadratinių metrų kelio duobių
užlygino, kiek kelių greideriavo ir
žvyravo. „40 seniūnijos gyventojų
dalyvavo susitikime su Juškomis
dėl darbo šiltnamiuose. /.../ Tegul
dešimt įsidarbina, bus labai gerai“,
– apie kurkliečių darbo perspektyvas kalbėjo seniūnas.
Pasak seniūno, trys seniūnijoje
esantys apleisti „bešeimininkiai“
pastatai šiemet bus nugriauti. Vicemeras S. Obelevičius seniūną papildė, jog savivaldybė gali
imtis iniciatyvos griauti tik tuos
pastatus, kuriuos teismas pripažino neturinčiais šeimininko. Tokių
pastatų griovimui gautas Europos
Sąjungos finansavimas ir šiemet,
pasak vicemero, rajone turėtų būti
nugriauta apie 40 apleistų pastatų.
„Žymiai blogiau, kai apleisti pastatai turi šeimininkus. Jei tokius
pradėtume griauti – atsirastume
pirmuose laikraščių puslapiuose“,

Sukčiai. Draudimo bendrovė
„Gjensidige“ sulaukė pranešimo, kad
draudiku prisistatęs žmogus skambino ir primygtinai siūlė suteikti paskolą. Įtarimą sukėlė tai, jog jis prašė
pervesti „administracinį mokestį“.
Sukčiai gali apsimesti ir kitų draudimo bendrovių agentais, tad gyventojai, ypač kaimo, būkite budrūs, apie
įtartinus asmenis informuokite policiją.
Paroda. Dusetų dailės galerijoje
(Zarasų r.) iki kovo 17 d. veikia tarptautinė fotografijos paroda - konkursas „Žirgas fotografijoje“. Parodai 93
autoriai atsiuntė beveik 600 fotografijų. Ekspozicijai ir katalogui atrinktos
63 autorių 106 fotografijos, tarp jų ir
„Anykštos“ žurnalisto Jono Junevičiaus.

Kurklių seniūno ataskaitos atidžiai klausėsi mero patarėjai Donaldas Vaičiūnas ir Dominykas Tutkus.

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus džiaugėsi šventėmis, nuveiktais darbais ir kvietė bendruomenės narius nesivelti į intrigas.

šiupinys

– kalbėjo vicemeras.
Antruosiuose Kurkliuose gyvenantis Anykščių rajono tarybos
narys Dainius Žiogelis seniūno
klausė, kiek seniūnijoje socialinės
rizikos šeimų. Seniūnas A. Jurkus
atsakė, kad yra šešios tokios šeimos. „Būna, kad vaikas ir pastumiamas. Ir per galvytę...“ – kalbėjo
seniūnas.
Kurkliečiai piktinosi, jog blogas autobusų grafikas, sudėtinga iš
Kurklių nuvažiuoti į Anykščius ir
sugrįžti atgal. Vicemeras S. Obelevičius aiškino, kad vežėjas yra privatininkas, o netrukus bus paskelbtas naujo vežėjo konkursas. Tačiau
jis neguodė, jog kai bus naujas
vežėjas, iš karto kažkas pasikeis.
„Buvo anksčiau vežėjas iš Kauno paskaičiavęs, kad nuostolingi
maršrutai kainuotų 2 milijonus litų
ir paprašė pinigų iš savivaldybės“,
– pasakojo vicemeras ir siūlė kurkliečiams rašyti raštus.
A. Jurkus džiaugėsi, kad Kurkliuose šiemet bus nutiesti nauji
vandentiekio ir kanalizacijos tinklai. O kurkliečiai nuogąstavo, kad
šis malonumas brangiai kainuos,
nes nuo pagrindinės trasos iki savo
namų vamzdžius gyventojams teks
pasikloti už savo pinigus.
Dar kurkliečiai piktinosi, kad
mietelyje tvyro kiaulių komplekso skleidžiama smarvė, o seniūnas
pasakojo, kad jis kalbėjosi su kiaulidės savininku Vladu Gindrėnu.
Seniūnas sakė, kad jam kiaulių
augintojas sakęs, kad nuo vienos
kiaulės jam lieka tik pusė cento
pelno. „Yra kažkokie milteliai, kurių kilogramas kainuoja 900 eurų
– sakė įpils jų ir kvapas sumažės“,

– kaip varganai gyvenantys kiaulių
augintojai žada prabangiai mažinti
smarvę, seniūnijos gyventojams ir
svečiams aiškino seniūnas. Pagal
seniūno pateiktus skaičius, norėdamas nusipirkti kilogramą kvapus
mažinančių miltelių, verslininkas
turės paaukoti pelną, kurį gautų
pardavęs 180 tūkst. kiaulių.
Naujasis savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka kurkliečiams sakė, kad viską,
ką išgirdo, užsirašė. „Negaliu pažadėti, kad išspręsime visas problemas, bet spręsti bandysime“, – sakė
A. Gališanka. Jis dėstė, kad ateityje
planuojama taupant lėšas seniūnijos
administraciją perkelti į mokyklos
patalpas, o seniūnijos pastatas bus
parduotas arba išnuomotas.
Vicemeras S. Obelevičius Kurklių gyventojams pasakojo, kad buvusiame vaikų darželio pastate ketinama įkurti reintegracijos centrą
buvusiems alkoholikams ir narkomanams. „Kiek buvo kuriama tokių
centrų, visur buvo baisus pasipriešinimas. Bet tai yra normalūs žmonės,
kurie stojasi ant kojų. Tai būtų ir galimybė mokyklai gyventi, ten galėtų apsistoti ir moterys su vaikais/.../
Iniciatyvos ėmėsi visuomenininkai.
Ir jei kažkas eitų į tą pusę, prašyčiau
į tuos žmones nežiūrėti kaip į žvėris. Tai nėra valkatos ar pijokai. Tie
žmonės, kurie imasi tokios veiklos,
patys yra buvę alkoholikai“, – aiškino S. Obelevičius.

užjaučia

Skausmo ir liūdesio valandą, mirus Aldonai LUKOŠEVIČIENEI, nuoširdžiai užjaučiame sūnus
Vidantą ir Saulių, jų šeimas, artimuosius. Liūdime kartu.
A. J. Pukeniai

Nuoširdžiai užjaučiame
Nijolę GRILAUSKIENĘ
mirus mamai.
Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo administracija

Kurkliečiai skundėsi kiaulidės kvapais, prastu susisiekimu su Anykščiais, apleistais pastatais.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Vardai. Sausį anykštėnų šeimose
gimusiems kūdikiams suteikti tokie
vardai: Adrijus, Lėja, Gabrielė, Eva,
Augustas, Armandas, Emilis, Simas,
Ugnius, Viltė, Sofija, Amelia, Aistėja,
Motiejus ir Dana.
Šeima. Sausį Anykščių rajone įregistruotos penkios antuokos. Keturios
poros tuokėsi Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, viena
pora – Anykščių bažnyčioje. Išsituokė 4 poros. Ilgiausiai santuoka tęsėsi
7 metus, trumpiausiai – 1 metus.
Rinkimai. Neeiliniame susirinkime į Lietuvos centrinės kredito unijos naujos sudėties stebėtojų tarybą
išrinkta Anykščių kredito unijos atstovė Danguolė Matukevičienė.
Iniciatyva. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga Anykščių kultūros centras kartu rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriumi
rajono mokyklas pakvietė prisijungti prie iniciatyvos ,,Anykščių krašto žinutė Lietuvai‘‘. Visų Anykščių
miesto ir rajono mokyklų mokinių
parašyti laiškai nukeliaus atsitiktinai
parinktam Lietuvos gyventojui. Laiško adresatas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba pilietė, kurių tapatybės rašantysis nežino.
Koncertas. Kurkliuose Vasario
16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šventinį koncertą kultūros
namuose ves ir jame koncertuos buvusi Seimo narė Donalda Meiželytė.
Anykščių kultūros centro Kurklių
skyriaus renginių organizatorė G.
Steponėnienė „Anykštai“ prisipažino,
kad dainininkės pasirodymo laukianti
„su drebančia širdimi“.
Nedarbas. Vasario 1 dieną darbo
biržos Anykščių skyriuje buvo registruoti 1799 bedarbiai ir jie sudarė 11,9
proc. rajono darbingo amžiaus gyventojų. Lyginant su praėjusiu mėnesiu, nedarbas rajone išaugo 0,3 proc.
Nedarbo rodikliai rajone turėtų augti
dar labiau, nes AB „Lietuvos paštas“
paskelbė apie aštuonių kaimo pašto
skyrių, kuriuose dirba 19 darbuotojų,
likvidavimą.
Idėjos. Kurklių Stepono Kairio
pagrindinėje mokykloje vasario pradžioje startavo idėja „Paįvairinkime
buvimą mokykloje ir kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį padarykime kitokį”. Pirmąją akcijos dieną visi
į mokyklą atėjo „pirštiniuoti”...
Skelbimas. Asmeninis skelbimas,
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono numeris, antradienio „Anykštoje“
kainuos tik 5 eurus, šeštadienio – 6
eurus.

laiko mašina
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Gyvenimas išmokė ieškoti alternatyvų

2009 metai. Miškinių šeima 3 dienų kelionėje Latvijoje. Miškinių šeimai vaikai niekada nebuvo kliūtis keliauti.
(Atkelta iš 5 p.)
Aš sugebėdavau turėdama du
mažus vaikus įsidėt juos į mašiną,
nuvažiuot į Vilnių pasižiūrėti spektaklį, naktį grįžti ir iš ryto vėl eiti į
darbą. Tai buvo visiškai nesunku.
Žinoma, stebino vietinis mentalitetas, kategoriškumas, mūsų bendraamžiai, kurie ateidavo pas mus.
Tuo metu aš buvau nusikirpus plaukus labai trumpai. Tai jie Šarūnui
sakydavo: „Jei ji nebūtų tavo žmona, tai jau duočiau“. Juos labai trikdydavo“, - juokėsi R. Miškinienė.
Alternatyvios Joninės
1997 metais ji dirbo Kavarsko
kultūros namų direktore. „Per tuos
metus spėjom kai ką padaryti, aš
gi negaliu be alternatyvų. Man žodis alternatyva yra labai artimas
– visada noriu ieškoti kito požiūrio kampo. Per Jonines sukūrėm
su jaunimu tokį alternatyvų šou iš
antrinių medžiagų su elektronine
muzika, kad dar iki šiol apie tai
pasakoja. Pievoje ištiesėm 20 metrų polietileno, darėm kostiumus iš
antrinių medžiagų, parinkom labai
sudėtingą elektroninę muziką, buvo
apšvietimas, paskui net ir į Anykščius atvažiavom parodyti“,- juokėsi
R. Miškinienė
Pasak jos, būdavo ir kiek netikėtų nuotykių. „Kavarske išasfaltavo Šaltinio gatvę, o kartą su labai
trumpais šortais ten patraukiau
mokytis važinėti riedučiais. Tuo

metu buvau Kultūros namų direktore - kad važiuoju, kad mojuoju, o iš
priekio ateina monsinjoras Alfonsas
Svarinskas su sutana, mane pamatęs
nuščiuvo žmogus. Turėjau teisintis,
kad mokausi riedučiais važiuot“,prisiminė R. Miškinienė.
Filmai pasiekia ir Paryžių
Nuo 1998 m. R. Miškinienė dirba J. Biliūno gimnazijos bibliotekos
vedėja, o į jos veiklų sąrašą be įvairių neformaliojo švietimo veiklų,
meno ir šiuolaikinio šokio įsibrovė dar ir kinas. Jos vadovaujamas
„Kino klubas“ garsina Anykščius
ir užsienyje. „Kino klubas“ kasmet
sukuria apie 10 kino ir video filmų,
darbai jau pelnė apdovanojimų mokinių kino festivaliuose. R. Miškinienė dirba su tarptautiniu kino edukacijos projektu „Le Cinema, cent
ans de jeunesse“. Šio projekto metu
anykštėnų moksleivių sukurtas vaidybinis filmas „Tiltas“ 2016 metais
kaip lietuviško kino pavyzdys buvo
pristatytas Prancūzų sinematekoje
Paryžiuje (Prancūzija).
„Į mokyklą mane pakvietė direktorius Vaclovas Bražėnas. Ne aš pati
čia atėjau, iki šiol prisimenu labai
gražiai pirmą pokalbį. Atvirai pasakiau, kad daugelio dalykų aš nemoku ir nežinau. Visą laiką einu atvirai
– daugeliui darbdavių sakydavau,
kad nesu to dariusi, kai šiuolaikinė
įsidarbinimo filosofija teigia, kad tu
save turi pateikti tik iš geros pusės.

tinklas

Konkurso nugalėtojai
aiškūs...

Europabo „Seklyčia“ „Facebook“ – ir pačios „Seklyčios“ vadovės, rajono Tarybos narės, kon-

servatorės Gabrielės Griauzdaitės
fotografija, kurioje ji pozuoja kartu
su ūkininku Povilu Patumsiu.

V. Bražėnas sakė: „Mes bibliotekoj
turim vieną kompiuterį“. Aš jam
pasakiau, kad esu mačius kompiuterį studijose, bet dar nieko apie jį
nežinau. „Gerai“,- atsakė V. Bražėnas. Ir tada prasidėjo mano darbai,
esu parašiusi krūvas projektų, kaip
gauti tų kompiuterių“, - darbo pradžią prisimena R. Miškinienė.
Ji teigia, kad visos jos, kaip bibliotekininkės, veiklos yra skirtos tam,
kad jaunas žmogus atsiskleistų, sakykim, jos sukurta „1 kūrinio galerija“, kuri gyvuoja daugiau kaip dešimtmetį. „Kaip bibliotekininkė, iš
esmės kitaip traktuoju knygas ir pačios bibliotekos veiklą. Literatūra tai būdas atrasti save. Ne perskaityti
ir užsikrauti kažkuo, o būdas atrasti
ir keisti save. Iš viso aš darau tik tai,
kas, mano manymu, gali apeliuoti
į jauno žmogaus pasaulėjautinius
dalykus. Tai leidžia jaunuoliui susidėlioti vertybes pačiam“,- apie savo
siekius kalbėjo R.Miškinienė.
Beje, nors jos veikla įvertinta jau
ne vieną kartą, R.Miškinienė teigia,
kad jai svarbesnis yra kūrybos procesas, o ne rezultatas. Kodėl? Todėl
turbūt, kad kūryba panaši į gyvenimą.

2010 metai. Šarūno ir Renatos Miškinių šeima Kavarske švenčia
Vasario 16-ąją.

2013 metai. Paskutinis skambutis J.Biliūno gimnazijoje. Pas vadovę atsigerti arbatos susirinko „Kino klubo“ nariai.
Nuotr. iš asmeninio Renatos MIŠKINIENĖS albumo.

Greitoji bibliotekininkė

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Elmininkų filialo vyresnioji bibliotekininkė Diana
Šermukšnienė socialiniame tinkle

„Facebook“ pokštauja.
„Greitis nemažas buvo, nepristabdžiau“, - po nuotrauka komentarą paliko D. Šermukšnienė.

Sekasi ne tik
sporto
trasoje...

Reikia pastebėti, kad anykštėnas, motokroso lenktynininkas Arminas Jasikonis daug dirba ne tik
siekdamas laimėjimų varžybose,
tačiau ir prie savo įvaizdžio.
Belgijoje šiuo metu gyvenantis
ir „Suzuki“ komandai atstovaujantis sportininkas socialiniame tinkle
„Facebook“ skelbia, kad jau turi
širdies draugę - Noémie Champagne iš Liuksemburgo.

situacija
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Mindaugo nuoskaudos Europai nerūpi...

Garsiausias 2016-ųjų Anykščių statybininkas Povilas Gurklys šiais metais Anykščiuose
greičiausiai atliks tik vieną
darbą – išsitrauks netinkamus
pilies pamatus.
Tokia pilis turėtų kainuoti bent milijoną eurų...
(Atkelta iš 1 p.)
Tikintieji nebus pakylėti
Sausio 23–24 dienomis Anykščiuose vykusiame Latvijos–Lietuvos
Interreg V-A 2014–2020 programos
priežiūros komiteto posėdyje buvo
patvirtintas sprendimas skirti 20 mln.
862 tūkst. eurų paramą 41 projekto
įgyvendinimui Lietuvoje ir Latvijoje.
Iš viso pirmojo programos kvietimo
metu buvo pateiktos 158 paraiškos.
Programos priežiūros komitetas
nusprendė neskirti finansavimo ir antrajam projektui, kuriame dalyvavo
Anykščių savivaldybė, lifto Anykščių
šv.Mato bažnyčios bokšte įrengimui.
Šis projektas teiktas kartu su Kupiškio
bei dviem Latvijos savivaldybėmis.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Investicijų ir projektų
valdymo skyriaus laikinasis vedėjas
Mantas Vaičiulevičius „Anykštai“
sakė, jog „Interreg“ projektai būtinai
turi būti įgyvendinami su partneriais.
„Mindaugo kelio“ projekte Anykščių
savivaldybė yra pagrindinis partneris,
o Anykščių bažnyčios bokšto liftas
buvo pridėtas prie kupiškėnų projekto.
M. Vaičiulevičius „Anykštai“
dėstė, jog Anykščių savivaldybė dar
nėra gavusi ekspertų išvadų, kuriose
bus paaiškinta, kodėl pilies projektui
neskirtas finansavimas. „Kaip vieną iš reikšmingų aspektų vertintojai
paprastai nurodo, kaip projektas vertinamas viešojoje erdvėje. Jie stebi
viešąją erdvę. O apie pilies statybas
viešojoje erdvėje esančios nuomonės
yra dviprasmiškos“, – svarstė laikinasis Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus vedėjas M. Vaičiulevičius.
Beveik 74 tūkst. eurų projekto
„King Mindaugas way“ rengėjai planavo išleisti renginių organizavimui.
Pasak M. Vaičiulevičiaus, paramos
festivaliams prašymas yra ne perteklinė prabanga, o būtinybė - tai yra
viena iš sąlygų „Interreg“ projektui.
Agluona su Anykščiais siejama
per karalienę Mortą, nes neva ji buvo

Agluonoje gimusi. O „Vikipedijoje“
rašoma, kad Agluonoje užmuštas karalius Mindaugas. Žodžiu, visos karaliaus bėdos per Agluoną...
Tad, jei anykštėnams rašant bendrą
projektą su agluoniškiais būtų pavykę gauti Europos Sąjungos paramą,
Agluona būtų su Mindaugu savotiškai atsiteisusi...
Pilies statytojas
„susivyniojo meškerę“

panaši į XIII a. pilis ant Šeimyniškėlių piliakalnio kainuos apie 1 milijoną
eurų. Bent dalį lėšų, reikalingų pilies
statyboms, tikėtasi gauti iš Europos
Sąjungos fondų.
UAB „Povilo Gurklio firma“
įrengus netinkamus pamatus, buvo
pažeistas darbų, numatytų pagal sutartį, grafikas ir atsirado pretekstas
nutraukti sutartį. Kalbama, jog dėl
sutarties nutraukimo didelių diskusijų
nebuvo – rajono valdžia P. Gurklio
įmonės darbu nėra patenkinta, o pats
P. Gurklys neva supratęs, kad apžiojo
per didelį kąsnį.

Priminsime, jog medinės pilies
statybų nesėkmių ruožas tęsiasi jau
Laikinasis kelias liko
senokai. Anykščių savivaldybės
Povilui Gurkliui
samdyti ekspertai nustatė, kad UAB
„Povilo Gurkio firma“ įrengti pilies
UAB „Povilo Gurklio firma“ iš
pamatai neatlaikys pilies konstrukci- Kupiškio laimėjo pernai pavasarį
jos. Savivaldybės sutartis su rangovu Anykščių savivaldybės administraciUAB „Povilo Gurklio firma“ buvo jos surengtą pilies statybos darbų rannutraukta, o šiai bendrovei dar teks gos konkursą. Vienintelis kriterijus
sutvarkyti statybviete tapusį Šeimy- konkurse buvo kaina.
niškėlių piliakalnį – išsilupti iš jos
Pirmajam pilies statybų etapui iš
savo pamatus.
2016 metų Anykščių rajono biudžeUAB „Povilo
to buvo skirta
Gurklio firma“
...„Kaip vieną iš reikš- 308 tūkst. eurų.
ant
piliakalnio mingų aspektų vertintojai Kol kas išleista
išgręžė 66 skyles
paprastai nurodo, kaip pro- 17 tūkst. eurų –
ir suleido 2 metrų
kita suma liko
ilgio „varžtus“, jektas vertinamas viešojo- n e i š n a u d o t a
ant kurių turėjo je erdvėje. Jie stebi viešąją rajono biudžeiškilti medinė pi- erdvę. O apie pilies statybas te. Didžioji dalis. Pagal techninį viešojoje erdvėje esančios lis išleistų lėšų
projektą ir buvo
nuomonės yra dviprasmiš- p a n a u d o t o s
numatyta, jog bus
laikinojo kelio
66 dviejų metrų kos“...
iki Šeimyniškėgylio pamatų polių piliakalnio
liai, tačiau jie, kaip buvo numatę pro- ir per patį piliakalnį tiesimui. Kelio
jektuotojai, turėjo būti gelžbetoniniai. patys rangovai neklojo, pasisamdė
Bet P. Gurklio statybininkai į skyles subrangovą – UAB „Termotaupa“,
susuko varžtus primenančias kons- kuriai dalies pinigų už atliktus darbus
trukcijas ir tik viršutinę jų dalį užlie- vis dar nesumokėjo. Dalis laikinojo
jo armuotu betonu. Anykščių rajono kelio eina per verslininko Vyganto
meras Kęstutis Tubis „Anykštai“ tei- Šližio sklypą. P. Gurklys su V. Šližiu
gė, kad sprendimas keisti techninius pasirašė sutartį, kurioje įsipareigojo
medinės pilies projekto reikalavimus 2019-aisiais „kelią išsivežti“, sklypą
buvo priimtas paties rangovo.
rekultivuoti. Tačiau vėliau paaiškėjo,
Pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio kad savivaldybė iš P. Gurklio pirko
planuota statyti trimis etapais, kurių tik laikinojo kelio tiesimo paslaugą
kiekvieno kaina turėtų būti panaši – per valdišką žemę.
po 300 tūkst. eurų. Vadinasi, medinė,
Dar viena kuriozinė detalė, jog
Anykščių savivaldybės administracijai nutraukus rangos sutartį su UAB
“Povilo Gurklio firma“, P. Gurklio
sutartis dėl žemės nuomos su V.
Šližiu, per kurią paklotas laikinasis
kelias, lieka galioti. Taigi, dalies laikinojo kelio valdytoju ir dabar yra P.
Gurklys, kuris gali neleisti juo naudotis naujiems pilies statytojams.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis krypties nekeičia
– ieškos naujų pilies statybininkų ir statybas finansuos
iš rajono biudžeto.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Meras pilies idėjos nurašyti
neketina
Rangovui pridarius klaidų, o Europos Sąjungai neskyrus finansavimo,
regis, atsirado prielaidų suabejoti, ar
verta tęsti pilies statybos projektą. Tačiau meras K. Tubis „Anykštai“ sakė,
kad jam abejonių nekyla. „Vėl teiksime paraišką „Interreg“ programai.
Netrukus prasidės naujas šaukimas.
Gausime iš jų raštą, analizuosime,
kokios buvo padarytos klaidos. Be
to, atsidaro ir kiti fondai“, – kalbėjo
meras K. Tubis.
Jis aiškino, kad vasario 23-ąją bus
tvirtinamas Anykščių rajono biudžetas ir, kai biudžetas bus patvirtintas,
bus skelbiamas naujas medinės pilies statybos rangos darbų pirkimo
konkursas. „Konkurso sąlygose bus
daugiau saugiklių. Reikalausime, kad
rangovas turėtų panašaus pobūdžio
darbų patirtį“, – ryžtą demonstravo
meras.
Kupiškėnas – Anykščių
superstatybininkas
Skelbiama, kad pernai UAB „Povilo Gurklio firma“ laimėjo dešimt
rangos viešųjų pirkimų konkursų
arba daugiau nei per ankstesnius ketverius metus kartu sudėjus.
Šiai Kupiškio bendrovei geriausiai sekasi laimėti UAB „Kupiškio
komunalininkas“ bei Anykščių savivaldybės konkursus.
2016 metais UAB „Povilo Gurklio firma“ laimėjo Jokūbavos vaikų
šeimynos namų stogo remonto konkursą. Šio projekto vertė 23 tūkst.
947 eurai. Taip pat 7 tūkst. 500 eurų
vertės Anykščių muziejaus klėtelės
gaubto stogo remonto projektą, 22
tūkst. 749 eurų vertės Staškūniškio
bibliotekos remonto konkursą bei 23
tūkst. 444 eurų vertės vaikų daželio
„Žilvitis“ pastato remonto konkursą.
Rekvizitai.lt skelbia, kad UAB
„Povilo Gurklio firma“ 2016 metais
turėjo 16 socialiai apdraustų darbuotojų, 2015 metų įmonės apyvarta
buvo nuo 1 iki 2 mln. eurų (Vidmantas ŠMIGELSKAS „Mindaugui sekėsi geriau nei Kęstučiui, arba Vietoj
pilies pastatė ... skyles“, - „Anykšta“,
2017-01-21).
Kapsulė liks kur buvusi
Medinės pilies statybų ant istori-

nio piliakalnio idėja brandinta dar
nuo tų laikų, kai Anykščių rajono
meru buvo Saulius Nefas.
Seną idėją įgyvendinti ryžosi
pirmasis tiesiogiai išrinktas rajono
meras K. Tubis. 2016 metų rugsėjo
27-ąją ant Šeimyniškėlių piliakalnio vyko pilies statybų pradžios
iškilmės, sakytos skambios kalbos,
užkasta statybų pradžią įamžinusi
kapsulė su deklaracijomis, centais
ir rąsto gabalėliu, kuris yra neva iš
istorinės Vorutos pilies. Kapsulė
įleista būsimos pilies teritorijoje, ji
ardant netinkamus pamatus nebus
judinama.
Tačiau ironiška, kad kapsulės įleidimo procese įsiamžino ir P. Gurklys, kuris būsimos Šeimyniškėlių
medinės pilies istorijoje įsiamžins
nebent kaip pirmasis nesėkmę patyręs statybininkas.
Pilies statybų idėja
vadinama „nerimta“
Šeimyniškėlių piliakalnį dešimt
metų tyrinėjęs archeologas dr. G.
Zabiela sako, kad „beveik 100 procentų”, jog legendinė Voruta yra stovėjusi ant Šeimyniškėlių piliakalnio
(Rytis KULBOKAS, „Anykšta”,2016-08-12).
Istoriniuose dokumentuose minima pilis garsi tuo, kad per susirėmimą jos teritorijoje 1251 metais
Lietuvos karaliui Mindaugui pavyko
apsiginti nuo lietuvių kunigaikščių,
siekusių atimti iš jo valdžią.
Tuo tarpu istorikas, Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas Anykščių rajono valdžios
idėją pastatyti medinę pilį, kuri primintų stovėjusią prieš aštuonis amžius, yra pavadinęs „nerimta“.
„Ankstyvųjų istorinių laikų ikonografijos nėra, yra tik rekonstrukciniai
piešiniai, bet ir jie hipotetiniai. Tai ne
argumentas sakyti, kad objektas pretenduoja į autentišką vaizdą“, - BNS
tvirtino istorikas. „Žymiai geriau nenaudojamame karjere sukasti žvyro
kalną, pastatyti pilį ir nevaizduoti,
kad čia atkuriama XIII amžiaus
lietuvių pilis. Tegul stovi toks muliažas vaikams vaikščioti, žaisti. O
po to parduodame amerikiečiams ir
sudeginame filme. Čia tai rimtesnė
šneka”, - mano A. Bumblauskas. Istorikas pabrėžė, kad statant pilį pirmiausia sugriaunamas archeologinis
paminklas - piliakalnis.
Šeimyniškėlių piliakalnis – geriausiai ištirtas Lietuvos piliakalnis.
Vadovaujant archeologui dr. G. Zabielai 1990–2006 metais buvo ištirta
3846 kv.m piliakalnio ploto.
Per 17 tyrinėjimo sezonų surinkta
250 individualių metalinių, akmeninių bei molinių dirbinių, 1800 keraminių šukių, per tūkstantį gyvulių
kaulų, aptikta 113 stulpaviečių, 11
– 12 krosnių, sudegusių medinių
įtvirtinimų liekanų. Visi radiniai yra
iš XIII - XV amžiaus (Vidmantas
ŠMIGELSKAS „Mindaugui sekėsi
geriau nei Kęstučiui, arba Vietoj pilies pastatė... skyles“, - „Anykšta“,
2017-01-21).
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SKELBIMAI

įvairūs

Gamina paminklus. Lieja pamatus. Iškala raides.
Tel. (8-648) 81663.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir
Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Brangiai perka, nuomojasi
žemės ūkio paskirties žemę
Kurklių, Skiemonių, Debeikių,
Kavarsko apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi
kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
(8-672) 15590.

Kelyje Anykščiai - Šlavėnai pamestas automobilio posūkio žibintas. Radusį, prašo skambinti
tel. (8-686) 46253.

Parduoda pjuvenas, malkas,
perveža krovinius iki 4 tonų.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-623) 75598.

UAB “AGRODAGA” brangiai
perka arba išsinuomoja žemės
ūkio paskirties sklypus.
Tel. (8-612) 21588.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio
paskirties žemių, pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.

Dovanoja
Du šuniukus.
Tel. (8-678) 08616.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Meistras gamina laiptus ir visų
tipų baldus iš kietmedžio.
Tel. (8-615) 45845.
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės,
miegamojo, kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
Įmonė teikia paskolas už užstatą. Nereikalauja rodyti pajamas. Atvyksta į namus.
Tel. (8-673) 19696.

Katilai, kaminai,
vandentiekis, kanalizacija.

Ukmergė

Nemokamai
matuoja
stogus, daro
sąmatas,
konsultuoja
stogų dengimo
klausimais.

Konsultacijos, montavimas.
Prekyba išsimokėtinai.

“Vilpros” salonas Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: (8-610) 39151, (8-618) 46975,
(8-381) 5-43-74.

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.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.

Programos trukmė – 1 val. 15 min. (be pertraukos)
Bilietus platina kultūros centro kasa ir BILIETAI.LT
http://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/ansamblio-lietuva-premjera-kalba-radijas-2017-metai-47280/

Visi santechnikos darbai, garantija.
Tel. (8-695) 77442.

3 ha žemės Maželių k. Kaina sutartinė.
Tel. (8-650) 30318.
Nebrangiai 4 kambarių butą
Anykščiuose.
Tel. (8-683) 91121.
Kuras
Malkas rąsteliais ir kaladėlėmis,
yra sausų.
Tel. (8-645) 19855.

Lietuviškos estrados šimtmečio kaleidoskopas muzikiniame spektaklyje sukasi itin intriguojančiomis aplinkybėmis. Veiksmas vyksta XX
amžiaus pradžios Lietuvoje. Įprastą kaimo gyvenimo tėkmę netikėtai
sujaukia ypatingas techninis įvykis – kaimo keistuoliu pramintas radistas sumontuoja tikrą radijo imtuvą. Taip prasideda radijo diktorių sekama istorija, kurioje atsiskleidžia ne tik pastarojo šimtmečio estradinės
muzikos raida, bet ir įvykiai, nutikę lietuvių tautai nuo 1918 metų iki šių
dienų. Radijo bangos tiesiog įtraukia kaimo žmones ir šie leidžiasi į
kelionę laiku. Dainuojantys, muzikuojantys, šokantys veikėjai savaip,
unikaliai supranta radijo skleidžiamas muzikines naujienas ir, įsiklausę
į laiko pulsą, čia pat vietoje improvizuoja. Pasitelkdami turimus instrumentus, įrankius bei įnagius, jie ieško naujo skambesio ir savitu stiliumi atlieka kūrinius, vėliau tapusius šlageriais. Programoje skamba
tokios gerai žinomos dainos kaip „Aš myliu vasaros rugiagėlę“, „Tu
ateik į pasimatymą“, „Baltas paukštis“, „Ar tu ją matei“, „Ant Kalėdinės
eglutės“ ir daugelis kitų populiarių kūrinių.
Žmonių vaizduotė atsispindi specialiai sukurtame stilizuotame animaciniame filme, tapusiame spektaklio scenografijos dalimi. Tarsi
tautinėje juostoje čia audžiama visa nepriklausomos Lietuvos šimtmečio istorija.
„Mes galime būti labai novatoriški ir modernūs, galime dainuoti „Ten
Walls“ ir ką tik norim, tačiau taip jau yra, kad mums vis tiek skauda
dėl gražių dalykų“, - sako programos režisierius Andrius Povilauskas.
„Tas jautrumas, esantis lietuvių liaudies dainose, vis tik paliečia giliausias mūsų sielos stygas, rodos, užkabindamos pačią esmę.“

Koncertas vyks vasario 22 d. (trečiadienį) 18 val. Anykščių kultūros centre

Patyręs meistras atlieka visus
vidaus apdailos darbus ir pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.

Nekilnojamasis turtas

To „Lietuvoje“ dar nebuvo! Populiariausi XX amžiaus Lietuvos
estrados hitai skamba... liaudiškai! Naujomis spalvomis atsiskleidžia geriausi praėjusio šimtmečio lietuviškos estrados klasika tapę kūriniai - nuo D. Dolskio ir A. Šabaniausko šlagerių
iki V. Kernagio ir A. Mamontovo hitų. Ir visa tai - naujausioje
ansamblio „Lietuva“ programoje „KALBA RADIJAS“!

Kūrybinė komanda - Andrius Povilauskas, Vytautas Leistrumas,
Šarūnas Datenis
Kostiumų dailininkė – Jolanta Rimkutė
Vizualizacija - Imantas Precas

Atlieka įvairius apdailos, gerbūvio tvarkymo, santechnikos ir
elektros instaliacijos darbus.
Tel. (8-602) 77022.

Šiltnamius
(polikarbonatiniai,
cinkuotas rėmas, tvirti, lengvai
montuojami). Pirkite dabar – sutaupysite! www.siltnamiurojus.lt.
Tel. (8-682) 10643.

Senos dainos – naujai kartai! Ansamblio
„Lietuva“ premjera „KALBA RADIJAS“

Tel. (8-652) 49994.

Dengia visų rūšių stogus, neria
medinius karkasus, montuoja
gipso plokštes. Medžio apdailos
darbai.
Tel. (8-679) 57533.

parduoda

Vasario 17 d. į Anykščius  atvyksta  angiochirurgas  E. Vitkus iš
Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams, sergantiems
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 16 iki 18 val. Tel. (8-698) 33 653

Daugiau informacijos – www.ansamblis-lietuva.lt

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub.
m. Perka mišką.
Tel. (8-601) 30865.
Nebrangiai beržines, juodalksnio
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Lapuočių medienos atraižas pakais. Supjautos, yra sausų.
Tel.: (8-622) 44850, (8-609) 91007.
Durpių briketus, beržinius pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose.
Sveria kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus
durpių
briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
medžio granules, anglį. Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uosio
briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.
Kita
Karves.
Tel. (8-670) 36652.
Lietuvišką, svilintą kaimiškai, kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-60 kg,
perkant 2 puseles (visa kiaulė) kaina
tik 2,28 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Žirnius „Respekt“ sėklai (300 Eur/t),
pašarui avižų ir žirnių mišinį (80 Eur/t).
Tel. (8-618) 50787, Kupiškis.

AB „Vilniaus degtinė“ Obelių spirito varykla parduoda žlaugtus gyvulių šėrimui. Kaina sutartinė.
Tel. (8-616) 73759.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kompleksines trąšas. Pristato,
išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS!
Vasario 12 d. (sekmadienį),
prekiaus ,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.
rudomis, raibomis, dėliosiomis
vištaitėmis ir gerai kiaušinius
dedančiomis vištomis (kaina
nuo 3,50 Eur). Turės gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus
kiaušiniais. Tel. (8-608) 69189.
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10,
Janušavoje 7.15, Dabužiuose
7.25,
Kuniškiuose
7.35,
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje
8.15,
Svėdasuose
15.10,
Čekonyse 15.30, Debeikiuose
15.40,
Rubikiuose
15.50,
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose
(ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose
16.35, Staškūniškyje 16.45.

SKELBIMAI

perka

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų
derliaus.
Tel.: (8-656) 06060, (8-610) 62827.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
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Perkame sodybą arba žemę
prie ežero, upės ar miško,
vaizdingose vietovėse gali
būti išlikę pamatai. Žinantys
siūlykite. Atsilyginsime!
Tel. (8-684) 44444.
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius.
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

perka

Nekilnojamasis turtas
PERKAME ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS.
Gali būti daužti, nevažiuojantys.
MOKAME BRANGIAI. Pasiimame
patys, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. DIRBAME IR
SAVAITGALIAIS.
Tel. (8-647) 87959.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai
miškus
visoje
Lietuvoje. Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-650) 16017.
1, 2 (arba 3 kambarių nedidelį)
kambarių butą Anykščiuose.
Tel. (8-607) 49133.
Automobiliai
Savos gamybos traktoriuką (su
dzido varikliais nesiūlyti) arba važiuojančius VAZ-NIVA, UAZ.
Tel. (8-646) 04331.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

veršelius iki 6 mėn.,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS

iki 6 mėn. Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Gyvuliai
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.

Dainiaus firma

PERKA VERŠELIUS

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus, karves, jaučius, telyčias. Veža
į užsienį. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-662) 50592.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

Perkame žemę arba
mišką nuo 3 ha iki 50 ha
skubiai, atsiskaitome iškarto, siūlyti jau dabar.
Tel. (8-648) 20000.

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, giminėms, draugams, kaimynams, Viešintų bendruomenės nariams ir
visiems, buvusiems kartu, palydint į paskutinę kelionę
mylimą vyrą, tėvelį ir senelį Vytautą VALEČKĄ.

buliukus

Žmona ir vaikai su šeimomis

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-608) 01085.
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Kita
Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito
iš karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

siūlo darbą
Oficialus darbas valytojoms
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina,
amžius – iki 60 metų. Įdarbinimas
garantuotas. Atlyginimas – nuo
1500 Eur/mėn.
Tel. (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas
Reikalinga melžėja
ūkyje Ukmergės r.
Tel. (8-600) 40863.

mažame

Žemės ūkio bendrovei reikalingi
mechanizatoriai.
Tel. (8-659) 04065 .

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“
IEŠKO AUTOVEŽIŲ
VAIRUOTOJŲ!!!
Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos
ir 95 kodo-APMOKAME vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patirties – APMOKOME!!!
Tel. +370 65520003.

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio
plakatus.
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Konkursas „Fotografuoju žiemą“ įsibėgėjo
„Anykštos“ ir jos internetinio portalo skaitytojai aktyviai dalyvauja konkurse „Fotografuoju žiemą“. Jau sulaukėme daugiau
kaip šimto nuotraukų iš kelių dešimčių autorių. Fotografas Alfredas Motiejūnas pateikė, galima sakyti, visą žiemos nuotraukų
parodą, daug nuotraukų atsiuntė Dalė Bražionytė.

Dalės BRAŽIONYTĖS nuotr.
Džiaukitės žiema, nes kiek čia
jos beliko. Fotografuokite ir nuotraukomis pasidalinkite su „Anykštos“ skaitytojais. Būtų smagu, jei
nuotraukas lydėtų tekstai apie jūsų
žiemiškus nuotykius.
Žiema pervirto į pavasario pusę.
Nuotraukas siųskite konkursui
į „Anykštos“ redakciją, adresu
jonas.j@anyksta.lt arba „Fotokonkursui „Fotografuoju žiemą“, Vilniaus g. 29, Anykščiai, iki kovo 15
dienos.

Nuotraukas
publikuosime
„Anykštos“
internetiniame
portale, įdomiausias spausdinsime „Anykštos“ laikraščio
puslapiuose. Trijų įdomiausių
nuotraukų ir pasakojimų autorių
lauks „Anykštos“ redakcijos prizai – 3-ejų mėnesių „Anykštos“
laikraščio prenumerata. Dar du
dalyvius paskatinsime elektronine „Anykštos“ prenumerata.
-ANYKŠTA

Gaidžio giedojimas LELIŪMOJ (žiemos vaizdelis Leliūnų kaime).
Aleksandro TARABILDOS
nuotr.

vardadieniai

„Teo“ ir „Omnitel“ tapo „Telia“

šiandien
Teodora, Algirdas, Algirdė,
Adolfas, Liucijus, Evelina.
vasario 12 d.
Benediktas, Reginaldas,
Mantminas, Deimantė, Eulalija,
Deimantas.
vasario 13 d.
Kotryna, Algaudas, Ugnė,
Benignas.

Nuo šiol visos telekomunikacijų paslaugos jums – iš vienų
rankų. Nuo išmaniosios TV, mobiliojo ryšio, šviesolaidinio interneto, muzikos ir pramogų iki
kompleksinių sprendimų verslo
augimui, biuro įrangos priežiūros ir IT saugos – viskas, ko reikia jūsų kasdieniam gyvenimui
bei sėkmingam verslui. Mes keičiamės, kad būtume tokie, kokių
jums reikia: prisitaikantys prie
jūsų asmenybės, pomėgių, verslo ir kuriantys daugiau gyvenimo jums. „Telia“ – tai žmonių
bendrovė žmonėms.
Apjungę fiksuoto ir mobilaus
ryšio technologijas, šiandien
užtikriname itin spartų ir nepertraukiamą ryšį visoje Lietuvoje – sparčiausias ir plačiausias
4G ryšys ir geriausiai išplėtotas
šviesolaidinio interneto tinklas
leidžia ryšį turėti visur, kur jo reikia, ir negalvoti apie naudojamą

mėnulis

vasario 11-13 d. - pilnatis.

oras
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Žiema rami ir siautulinga,
Bešėlstanti svaigiųjų snaigių sūkury,
Nugrimztanti į ūkanotą rytą
Baltam, baltam snieginio pūko patale...
Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.

Iki

-9

technologiją.
Oficialaus tapimo „Telia“ proga
– geros naujienos interneto vartotojams: klientams, turintiems
planus „Premium šviesolaidis“
ir „Namai 3 šviesolaidis“ suteikiama maksimali – iki 1 gigabito
per sekundę duomenų priėmimo
sparta Lietuvoje ir į užsienį. Dabar „Telia“ klientai gali mėgautis
maksimaliomis
šviesolaidinio
interneto teikiamomis galimybėmis. Norintys išbandyti sparčiausią 4G internetą Lietuvoje tai gali
daryti 30 dienų nemokamai.
Paslaugų sąlygos klientams
nesikeičia, anksčiau su „Teo“ ar
„Omnitel“ sudarytų sutarčių persirašyti nereikia.
Visoje Lietuvoje su „Telia“
prekės ženklu veikia 70 klientų
aptarnavimo salonų. Privatūs klientai telefonu aptarnaujami numeriu 1817, o verslo - 1816.
Užsak.Nr. 162

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė pigiai ištrauks
būsimos pilies polius

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Gal nejuokinkime svieto
Reikia pataupyt biudžetą,
Juk tuos varžtus iš skylių
Išlaupyt ir aš galiu.

Su kaimynais štai užkopę
Juos išrausim tarsi ropę,
Į jų vietą sniego grūsim,
Ir novatoriais pabūsim.

Ten, kur buvo pamatai,
Bus užšaldyti šlaitai.
Šaltis gilumą palies
Ir joks smėlis nebyrės.

O pavasarį šį šventą
Užgabensiu ir cemento
Dar nuo Vytauto laikų
Taip statyti juk saugu.

