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asmenukė

laiko mašina

Progresas

Verksim ar ne, bet daugiau 
jau tokio kaimo nebus. Progre-
so nesustabdysi. Kaimas dabar 
asfaltuotas, elektrifikuotas. Ir 
nesakykite, kad kažką dėl to 
praradome.

Štai neseniai paskelbė, kad 
vienas valstiečių partijos šulas 
savo vaiką auklėjo elektros lai-
du. Tik pagalvokit - mus lupda-
vo pančiais, vadelėmis ir karvių 
grandinėmis, o dabar – laidais 
su minkštu apvalkalu. Štai ką 
duoda progresas, o konkrečiai - 
elektifikacija.

Linas BITVINSKAS

Svėdasietiška dvasia Vilniuje Martynas DULKĖ

„Žmogau, tavo veidas Danguj atsispindi”, - skelbia Vilniaus mokytojų namų lange kabanti afiša, 
skelbianti apie Anykščių muziejininko, laikraščio „Anykšta“ bendradarbio, svėdasiškio Raimondo 
Guobio senųjų Svėdasų krašto – „Pragiedrulių žemės“ gyventojų portretų parodą, kuri sostinės 
centre veiks iki pat kovo 12-osios. Rūtai Stanevičienei ir jos kultūrinių inovacijų įmonei „Atvertos 
langinės“ rūpinantis į surengtos parodos atidarymo popietę mažojoje salėje susirinko beveik pus-
šimtis sostinės svėdasiškių, bičiulių.

Prieš mėnesį Anykščių rajo-
no apylinkės teismo teisėja Jo-
lanta Gasparavičienė priėmė 
sprendimą patvirtinti Valstybi-
nės teritorijų planavimo ir sta-
tybos inspekcijos prie Aplin-
kos ministerijos (VTPSI) ir 
ūkininko Audriaus Juškos bei 
statybą leidžiančius dokumen-
tus išdavusios Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
taikos sutartį. Regis, A. Juš-
ka dėl savo Europos Sąjungos 
lėšomis pastatytų šiltnamių 
jau galėjo būti ramus, tačiau, 
pasirodo, teismų maratonas 
nesibaigė. Trečioji šalis – AB 
„Anykščių kvarcas“- Anykščių 
rajono apylinkės teismo spren-
dimą vėl apskundė aukštesnės 
instancijos teismui. 

Teismai dėl šiltnamių – 
pasaka be galo

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Dėl naujų 6 ha ploto savo šiltnamių ūkininkas Audrius Juška vis dar negali būti ramus -  Taikos 
sutartis antrą kartą apskųsta Panevėžio apygardos teismui.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Poezija. Vasario 19 d. (sekma-
dienį) 15 val. Anykščių koplyčioje 
aktorius Algirdas Latėnas skaitys 
Antano Strazdo ir Pauliaus Širvio 
poeziją. Renginys nemokamas.

Vizitas. Rajono meras Kęstutis 
Tubis trečiadienį lankėsi Lenkijo-
je. Seinuose, Lietuvos Respublikos 
konsulate, rajono vadovas dalyvavo 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 99-ųjų 
metinių progai skirtame minėjime.

Įranga. Anykščių rajono savival-
dybė informuoja, kad pernai pla-
nuota įsigyti nauja savivaldybės po-
sėdžių internetu  transliavimo įranga 
pirkta nebuvo. Planuota pirkti posė-
džių transliavimo įranga būtų apė-
musi ir posėdžių balsų skaičiavimo 
funkciją. Politikų  skaičiavimais, 
nauja posėdžių transliavimo ir bal-
savimo technika mokesčių mokėto-
jams atsieitų apie 29 000 Eur. 

TV. Šią savaitę „Anykšta“ TV 
parengė interviu su  Anykščių ra-
jono meru Kęstučiu Tubiu. Porta-
lo anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas su rajono vadovu 
kalbėjosi apie medinės pilies staty-
bas ant Šeimyniškėlių piliakalnio. 
Interviu galite pamatyti portale 
anyksta.lt.

Nustebino. Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktorius 
Žilvinas Ovsiukas, planuodamas 
šių metų jo vadovaujamos įstaigos 
biudžetą, nurodė, kad numato 40 
tūkst. eurų išlaidų daugiau nei per-
nai. Ta proga direktorių „ant kili-
mėlio“ išsikvietė Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis. Pasak mero, 
2016-aisiais, atliekant ankstesnio 
kūno kultūros ir sporto centro di-
rektoriaus Kęstučio Čepulio vei-
klos patikrinimą, suabejota net 22 
proc. įstaigos biudžeto panaudoji-
mo tikslingumu, tad optimizavus 
veiklą lėšų kūno kultūros ir spor-
to centrui neturėtų trūkti. Meras 
K.Tubis tikino, kad direktorius Ž. 
Ovsiukas naujus etatus sporto cen-
tre (pvz. teniso trenerio) įsteigė be 
jo žinios.     

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų 
ar kitomis progomis. Sveikinimo 
kaina – 20 eurų.

Raimondas Guobis rodo į, matyt, gražiausią parodos fotografiją, reklaminį jos skel-
bimų veidą - šimtametę Bronę Valuntienę iš Butėnų.

Pasiūlyta steigti  
„Ateities 
seniūno“ 
pareigybes

Kultūros taryba 
susirūpino 
neaiškia medinės 
pilies paskirtimi

Paskui motinos 
karstą ėjo tik su 
žmona ir 
kūdikiu ant 
rankų 

„Anykščių vyne“ 
– naujas vadovas
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spektras

„Žiemos ekranai“ Anykščiuose 
jau vyko trečius metus. Anykštė-
nams vėl buvo pristatytas pran-
cūziškas kinas, kuris vienu metu 
yra  lengvas ir sunkus, nepaprastas 
ir neįprastas. Tai subtilus menas, 
auginantis aktyvų ir intelektualų 
žiūrovą, o kartu jautrų bei atvirą 
svajotoją, ieškantį naujų emocijų 
ir jaudulio.

Dvi dienas vasario pradžioje 
vykęs prancūziško kino festivalis 
„Žiemos ekranai“ anykštėnams 
pristatė  keturias juostas: „Akto-
rių puota“, „Inspektorius Levan-
denas“, „Pomirtiniai įspūdžiai“ ir 
„Artemidė, artišoko širdis“. 

O štai praeitą penktadienį kino 
mėgėjai turėjo išskirtinę progą 
sudalyvauti festivalyje „Future 
Shorts“, kuris pirmą kartą atvyko 
į Anykščius. Kaip sakė Menų in-
kubatoriaus vadybininkė Kamilė 
Bitvinskaitė, „Future Shorts“ yra 
didžiausias pasaulyje pop-up fil-

mų festivalis. Kasmet šis vyksta 
beveik 90 šalių, 300 miestų, fil-
mus pamato apie 45 000 žmonių.  
„Future Shorts“ rodo aktualiausius 
trumpametražius filmus, kai kurių 
trukmė – vos 3 minutės.

„Anykštėnai pamatė trumpų fil-
mų festivalio rinktinę programą 
– devynis įdomiausius, kino pro-
fesionalų įvertintus trumpametra-
žius filmus iš viso pasaulio“, - sakė 
Menų inkubatoriaus vadybininkė 
K.Bitvinskaitė.

Pasak jos, filmai buvo labai skir-
tingi, sakykim, „The Special one“ 
vos 7 minučių trukmės filmas iš 
Mianmaro pasakoja apie San Pya 
žuvų turgaus pardavėją Myint 
Lwin, kuris gyvenime turi vieną 
didžiulę aistrą –„Chelsea“ futbo-
lo klubą, o Didžiosios Britanijos 
14 minučių filmas „Over“ buvo 
kiek kriminalinis. Filmas išdėsto 
atvirkštinį chronologinį pasakoji-
mą, kas vieną naktį nutiko ramioje 

Anykštėnai jaukinasi netradicinį kiną 
Anykščių menų inkubatorius virsta nekomercinio kino centru. 

Šį mėnesį čia jau vyko prancūziško kino festivalis „Žiemos ekra-
nai“ ir trumpų kino filmų festivalis„Future Shorts“.

Trumpų kino filmų festivalyje „Future Shorts“ anykštėnai pasi-
naudojo proga išvysti trumpus filmus iš viso pasaulio.

 Kamilės BITVINSKAITĖS nuotr.

priemiesčio gatvėje.
„Pirmasis „Future Shorts“ vaka-

ras praėjo puikiai! Žiūrovų, žino-
ma, galėjo būti ir daugiau, bet at-
ėję padrąsino mus, kad toks kinas 
Anykščiams tikrai reikalingas“,- 
sakė K. Bitvinskaitė.

Beje, ji sakė, kad trumpametra-

žių filmų festivalis į Elektrėnus, 
Druskininkus, Anykščius ir Birš-
toną grįš. Anykščiuose „Future 
Shorts“ viešės kovo 3-ąją ir naują 
programą pristatys Anykščių menų 
inkubatoriuje.

-ANYKŠTA

Iki šiol gamyklos vadovu buvęs 
Audrius Zuzevičius tris mėnesius 
atostogauja, tačiau po atostogų jis 
greičiausiai į darbą negrįš. 

Koncerno „MG Baltic“ valdo-
mas „Anykščių vynas“ nebeturi 
įmonės statuso, jis nuo pernai metų 
pavasario yra „MG Baltic“ struktū-
rinis padalinys. Vienu iš koncerno 
vadovų yra Audrius Česlovas Ma-
tulevičius, taip pat buvęs „Anykš-
čių vyno“ direktoriumi.

Priminsime, jog pasibaigus Jono 
Makštelės „erai“ (jis gamyklai va-
dovavo 1963-1986 ir 1995 – 2001 
metais) 2001-aisiais, gamykla ne-
trukus buvo privatizuota. Nuo to 
laiko įmonėje pasikeitė keli direk-
toriai, keitėsi ir savininkai. „Anykš-
čių vyną“ privatizavo „Alitos“ 
grupė, vėliau „Alitą“ su „Anykščių 
vynu“ nusipirko „MG Baltic“ kon-
cernas, valdantis ir Kauno alkoho-
lio gamyklą „Stumbras“.

„Anykščių vyne“ – naujas vadovas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

„Anykščių vyno“ gamyklos laikinuoju vadovu paskirtas Jus-
tinas Kanopa. Jis yra buvusio gamyklos direktoriaus, buvusio 
Žemės ūkio viceministro Vidmanto Kanopos sūnus. Iki tol J. 
Kanopa kartu su tėvu vadovavo mėsos perdirbimo įmonei UAB 
„Daivida“.

Laikinasis „Anykščių vyno“ vadovas Justinas Kanopa greičiau-
siai bus paskirtas nuolatiniu direktoriumi.

grokiskis.lt nuotr.

Aktas. Garsiausia Vasario 16-
osios išvakarių tema tapo 1918 
metų Nepriklausomybės Aktas, 
apie kurį privertė galvoti ne pre-
zidentai, ne istorikai, ne meninin-
kai, o verslo atstovai. Koncernas 
“MG Baltic” išplatino skelbimą, 
kuriuo įsipareigojo per vienus me-
tus Nepriklausomybės Aktą radu-
siam (-iems) sumokėti 1 milijoną 
eurų ir neatlygintinai perduoti jį 
Lietuvos valstybei. 

Juosta. Geriausią pasveikinimą 
Lietuvai Vasario 16-ąją pasiuntė 
kino kūrėjai - bene labiausiai lau-
kiama režisieriaus Donato Ulvydo 
kino juosta “Emilija iš Laisvės 
alėjos” vienu metu imta rodyti ne 
tik raudonojo kilimo svečiams, 
susirinkusiems į premjerą “Forum 
Cinemas Vingis”, bet ir visuose 
šio tinklo kino teatruose Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje. 

Vardas. Minint Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dieną ir Vytauto 
Didžiojo (VDU) universiteto 95 
metų sukaktį, socialinių ir hu-
manitarinių mokslų bibliotekai 
suteiktas filosofo, profesoriaus 
ir visuomenės veikėjo Leonido 
Donskio vardas. 

Aiškumas. Gatvių pavadinimus 
ne lietuvių kalba žyminčios len-
telės Vilniuje kabo teisėtai. Taip 
nusprendė Vilniaus apygardos 
administracinis teismas, nurodęs 
keistus argumentus. Pavyzdžiui, 
kad jos yra vienetinės ir skirtingos, 
todėl negali būti prilyginamos ma-
siniams užrašams užsienio kalba. 
Į tai reaguodamas kalbininkas ha-
bil. dr.Kazimieras Garšva įspėja, 
kad toks teismo sprendimas gali 
sukurti precedentą ir įstatymų bus 
imta nesilaikyti masiškai. Anot jo, 
labai gaila, kad teismas nekompe-
tentingas. “Teisėjai iki šiol palai-
kė ir dvikalbius vietovių užrašus. 
Jiems buvo neaišku, ar tie dvigubi 
gatvių pavadinimai yra informaci-
niai užrašai, nors net asilui aišku, 
kad tai informaciniai užrašai”, - 
akcentavo kalbininkas.

Šūviai. Paslaptingai pradingu-
sios klaipėdietės Vilmos Marti-
šiūtės artimuosius pasiekė kraupi 
žinia. Į pokalbį dėl darbo išvykusi 
pirmąja garsiosios uostamiesčio 
grupės “Studija” dainininke tapusi 
moteris rasta nušauta Tauragėje. 
Trečiadienį vakare policijos ap-
suptyje nusižudė ir šiuo nusikalti-
mu įtariamas advokato padėjėjas 
Rolandas Ambroza. V. Martišiū-
tė iš Klaipėdos autobusų stoties 
į Rietavą maršrutiniu autobusu 
Klaipėda-Šilalė išvyko praėjusį 
šeštadienį, apie 17 val. Apie 20 val. 
su ja bandyta susisiekti mobiliuoju 
telefonu. Nors signalas buvo geras, 
klaipėdietė neatsiliepė. 

Sankcijos. Jungtinės Valstijos 
nesvarsto galimybės atšaukti sank-
cijų, paskelbtų Rusijai už Ukrainai 
priklausančio Krymo pusiasalio 
aneksiją, patvirtino Baltųjų rūmų 
atstovas Šonas Spaiseris.„Manau, 
atstovė Haley aiškiai suformulavo 
mūsų poziciją Jungtinėse Tau-
tose. Kol Rusija nepasitrauks iš 
Krymo, sankcijos nebus iš naujo 
svarstomos“, – sakė jis.„Kalbant 
apie kitas sankcijas, nenorėčiau 
užbėgti už akių oficialioms proce-
dūroms“, – pridūrė jis.

Parengta pagal BNS

Anksčiau skelbėme, kad libera-
lų kandidatu bus Lukas Pakeltis, 
“valstiečių” - Antanas Baura, Dar-
bo partijos - Ričardas Sargūnas, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - 
Edita Tamošiūnaitė, Lietuvos liau-
dies partijos - Egidijus Baltušis, 

Rinkimuose bus ne daugiau keturiolikos kandidatų
Aiškėja paskutiniai partijų kandidatai Anykščių-Panevėžio 

apygardoje per balandžio 23-ąją vyksiančius Seimo nario rinki-
mus. Partija „Drąsos kelias“ kandidatu ketina kelti 43 metų Ei-
narą Vildę, o partija „Tvarka ir teisingumas“ - 61 metų Romual-
dą Gėgžną.

Centro partijos - Kristupas Kri-
vickas, socialdemokratų - Auksė 
Kontrimienė, Tėvynės sąjungos - 
Valentinas Stundys. Pretendentais 
į kandidatus registravosi ir penki 
nepartiniai asmenys - Loreta Grau-
žinienė, Ričardas Krūminis, Min-

daugas Pauliukas, Ilona Stasiūnė 
bei Valentinas Šapalas. Tiesa, bu-
vusi Seimo pirmininkė L. Grauži-
nienė „Facebook“-e pareiškė, kad 
ji rinkimuose nedalyvaus. 

Rinkinės kampanijos dalyviu 
balandžio 23 dienos Seimo rinki-
mams registravosi ir Lino Balsio 
vadovaujamos Lietuvos žaliųjų 
partija. Tačiau penktadienį paaiš-
kėjo, kad šios partijos kandidato 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
nebus. 

Tad Anykščių-Panevėžio apy-

gardoje balandžio 23-ąją varžysis 
ne daugiau kaip 14 kandidatų. Ir 
partiniams, ir nepartiniams pre-
tendentams į kandidatus reikia 
surinkti po 1000 apygardoje gy-
venančių rinkėjų parašų. Primena-
me, kad pretendentai į kandidatus 
parašų rinkimo lapus gali palikti ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29, Anykščiai). Dabar redakci-
joje yra trijų pretendentų į kandi-
datus – A. Bauros, L. Pakelčio ir V. 
Šapalo parašų rinkimų lapai.

-ANYKŠTA

Biliūniečiai  šimtadienį šventė nuotaikingai ir 
linksmai.

Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.

Su vaidinimais, dainomis ir šokiais
Anykščių Jono Biliūno gim-

nazijos abiturientai vasario 15 
dieną atšventė šimtadienį.

Nors tikrasis šimtadienis iki 
mokslo metų pabaigos buvo vakar,  
vasario 17-ąją, tačiau šią dieną pa-
mokos nevyko, todėl gimnazistai ir 
mokyklos bendruomenė šimtadienį 
šventė trečiadienį. 

J. Biliūno gimnaziją 6-iose kla-
sėse šiemet baigs 138 abiturientai.

Pirmasis egzaminas vyks balan-
džio 10 dieną, tai bus užsienio kal-
bos egzamino kalbėjimo dalis.

(Daugiau nuotraukų - interneto 
portale anyksta.lt.)

-ANYKŠTA

Abiturientai gimnazijos direktorei Reginai 
Drūsienei įteikė tortą. 



 
IŠ ARTI 2017 m. vasario 18 d.

savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar teko ragauti 
„beržinės 
košės“?

Deividas UZDRA, anykštėnas:
- Teko, bet ir buvo už ką. Tikrai 

dėl to nejaučiu jokios nuoskaudos. 
Tačiau pritariu dabartinės valdžios 
sprendimams uždrausti prieš vai-
kus naudoti fizines bausmes.

Birutė MEŠKAUSKIENĖ, 
Troškūnų viensėdžio gyventoja:

- Teko gaut „lupt“, tačiau labai 
retai. Nors viską reguliuodavo 
mama, tačiau tėtis buvo labai, la-
bai griežtas, pamatė su berniukais 
draugaujant ir kliuvo. Jokių nuos-
kaudų dėl to neturėjau ir neturiu, 
juk be pykčio...  Manau, kad ret-
sykiais rykštelės prireikia. O va 
mano sesei „beržinė košė“ dar ir 
kaip padėjo. 

Genovaitė REPEČKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Teko. Esu našlaitė, tai ne kartą 
kliuvo. Augau pas močiutę. Namie 
palikdavo vieną. Jei ką ne taip pa-
darydavau, tai ir kliūdavo. Tačiau 
dėl to kažkokių nuoskaudų nejau-
čiau, esu dėkinga, kad užaugino. 
Močiutė juk neturėdavo laiko man 
aiškinti, kas ir kaip. O juk bendra-
vimas, aiškinimasis išties geriau, 
negu „beržinės košės“ valgymas, 
tačiau jei tai su saiku, be pykčio, 
manau, nieko baisaus.  

Sueigos metu AB „Lietuvos paš-
tas“ Panevėžio regiono vadovas 
Aidas Baltrušaitis pristatė „Atei-
ties laiškininko“ viziją Anykščių 
rajono savivaldybėje. Tiesa, šis 
pranešimas pateiktas gerokai pa-
vėluotai, nes šalies valdžios spren-
dimu „Lietuvos pašto“ pertvarkos 
laikinai sustabdytos. Anot A. Bal-
trušaičio, kokia bus tolimesnė šios 
pertvarkos eiga, turėtų paaiškėti 
vasario 23-ąją po „Lietuvos pašto“ 
valdybos posėdžio. Priminsime, 
kad  paskutiniais „Lietuvos pašto“ 
sprendimais, iki gegužės 23 dienos 
buvo numatyta rajone uždaryti aš-
tuonis pašto skyrius.

Savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja Jurgi-
ta Gudelevičienė seniūnams primi-
nė išorinės reklamos savivaldybėje 
tvarką, kalbėjo apie dažniausiai 
pasitaikančius pažeidimus bei tai-
komą administracinę atsakomybę.

Kalbėta ir apie tai, kad seniūni-
jose reikėtų įrengti vieningas skel-
bimų lentas.

„Problema yra ta, kad kai kurio-
se seniūnijose jos yra atnaujintos 
ar sutvarkytos. Aš manau, kad mes 

Pasiūlyta steigti  „Ateities 
seniūno“ pareigybes
Trečiadienį Anykščių rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko tradicinė seniūnų sueiga. Po ke-

lių mėnesių pertraukos, pasikeitus savivaldybės administracijos vadovams, sueiga vėl tapo atvira 
žiniasklaidos atstovams. Buvęs savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, liberalas 
Saulius Rasalas seniūnų sueigose žurnalistams dirbti buvo uždraudęs, tuo tarpu šįsyk į sueigą netgi 
atsiųsti kvietimai.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

prie to palaipsniui pereisime“, - 
sakė J. Gudelevičienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja J. Gudelevičienė 
taip pat sakė, kad yra numatoma 
atnaujinti autobusų sustojimo vie-
tas.

„Yra sumanymas visame Anykš-
čių rajone įrengti vienodas autobu-
sų stoteles. Galvojame apie tai, kad 
jos būtų pigios, apsaugotos nuo 
vandalų“, - apie planus pasakojo J. 
Gudelevičienė.

Savivaldybės Vaiko teisių apsau-
gos skyriaus vedėja Laima Zukie-
nė seniūnus sveikino su valstybės 
priimtais sprendimais vaiko teisių 
apsaugos srityje.

„Labai džiaugiamės, jog Lietuva 
pasisakė pačiu aukščiausiu lygiu, 
kad vaikų mušti negalima“, - sakė 
L. Zukienė.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
vedėja L. Zukienė seniūnų prašė 
po darbo neišjungti savo mobiliojo 
ryšio telefonų.

„Esu su tuo susidūrusi, kad po 
17 valandos neprisiskambinama. 
Nesakau, kad privalote telefonus 
ant kaklo pasikabinę nešiotis, bet 
jeigu daugės pranešimų, pasitaikys 
tokių atvejų, kad mes nežinome 
kur važiuoti. Norėsime, kad jūs pa-
būtumėte mums kaip „navigacija“. 
Labai nenorėtume, kad atsitiktų 
„Kėdainiai Anykščiuose“, - pagal-
bos iš seniūnų prašė L. Zukienė.

Prašymas visuomeniniais pa-
grindais darbuotis po darbo va-
landų kai kuriems seniūnams ne 
visai patiko. Skiemonių seniūnijos 
seniūnas Stasys Steponėnas sakė, 
kad tai reikėtų „įteisinti teisiškai“, 
o Anykščių seniūnijos seniūnas 
Eugenijus Pajarskas priminė, kad 
kažkur „išvažiuoti be savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsaky-
mo po darbo valandų negalima“.

„Čia aš prašau kolegiškai. Mes 
irgi dažnai važiuojame, ir po darbo 
valandų, ir naktį, ir už tai nepra-
šome atlygio, nes žinome, kad jei 
neišvažiuosime dabar, ryt ar poryt 
bus dešimt kartų sunkiau ar net tra-
gedija“, - į seniūnų sąžinę apeliavo 
L. Zukienė.

„Kaip sakoma, valstybės tarnau-

tojas dirba kiaurą parą, bet virše-
nybę turi Darbo kodeksas, negali 
dirbti daugiau nei 40 valandų per 
savaitę. Jeigu jūs dirbate ilgiau, tai 
čia yra visuomeninė veikla – va-
dinkime šį dalyką taip“, - išklausęs 
L. Zukienės ir seniūnų diskusijas 
apie darbą pasibaigus oficialioms 
darbo valandoms, konstatavo Tei-
sės, personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriaus vedėjas Alfredas 
Bulotas.

Sueigoje taip pat kalbėta apie 
nuo šių metų pradžios įsigalioju-
sį  Administracinių nusižengimų 
kodeksą, kuris bausti pažeidėjus 
įpareigojo ir seniūnus. 

„Noriu pasidžiaugti Lietuvos 
valstybės požiūriu į seniūnijas ir 
seniūnus. Kuo toliau, tuo labiau se-
niūnijos tampa kertiniu valstybin-
gumo akmeniu. Seniūną aš matau, 
kaip parodomi Ukrainoje tie kariai 
- “kyborgai”. Jie stovi fronto lini-
joje pirmieji,  išgyvena ir išlieka. 
Jūs esate tie, kurie stovi valstybin-
gumo fronto linijose ir reiškiame 
jums pačią didžiausią pagarbą, nes 
jeigu ne jūs, tai niekas. Iš valstybės 
saliamoniškų sprendimų matyti, 
kad jums valstybė perduoda funk-
cijas prižiūrėti vaikus, reklaminius 
stendus. Dabar bus jūsų pareiga 
bausti ir tai yra mūsų valstybės 
saliamoniški sprendimai. Žinoma, 
kam man, jei galite jūs. Ateityje 
seniūnas bus kaip klebonas, kuris 
prižiūrėdavo visą parapiją, ir jūs 
turėtumėte, ko gero, laikytis celi-
bato, kad suspėtumėte visas par-
eigas kiaurą parą įvykdyti. Jums 
pagarba“, - sakė Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjas A.Bulotas.

Kol kas pažeidėjai gali būti ra-
mūs, nes seniūnams bus rengiami 
mokymai, kuriuose bus mokama 
surašinėti administracinių nusižen-
gimų protokolus.

Sueigoje  pristatyta  „Ateities 
laiškininko“ vizija bei išklausyti 
pranešimai kai kuriuos seniūnus 
įkvėpė naujoms mintims. Seniūnai 
laidė replikas, kad jau laikas būtų 
reformuoti ir seniūnijas, steigiant 
„Ateities seniūno“ pareigybę, o se-
niūnus ruošti universitetuose...

Naujai paskirtosios savivaldybės administracijos sprendimu seniūnų sueigos vėl tapo viešos.

Savivaldybės Teisės, perso-
nalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjas Alfredas 
Bulotas pasišaipė iš centri-
nės valdžios, kurios sprendi-
mu seniūnai įpareigoti rašyti 
administracinių nusižengi-
mų protokolus.

Autoriaus nuotr.

Būtų išmokęs, dabar 
būtumėt Seimo nario tėvas

Virgilijus VAIČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius, 
apie sūnaus išdaigas:

 „Buvo tokia istorija: mano sūnų 
apkaltino, kad jis Anykščių bažny-
čioje susprogdino petardą. Mokytoja 
jam net liepė prieš veidrodį mokytis 
verkti, kad galėtų „atgailauti“ per 
tėvų ir mokytojų susirinkimą, tik 
sūnus to nedarė, jis kartojo, kad tos 
petardos nesprogdino.”

Pilys būdavo arba 
gynybinės arba gyvenamosios

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, Anykščių kultūros tarybos 
pirmininkas, apie medinę pilį, 
statomą ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio: 

„Ir apie turinį, ir apie paskirtį, ir 
apie tai, kiek tai turėtų būti svarbu 
Anykščiams bei Lietuvai, turi būti 
giliau padiskutuota visų suinteresuo-
tų pusių, nes šiuo metu kalbama tik 
apie pastato, nežinia kokios paskir-
ties, statybą ant piliakalnio”. 

Neee. Mes turime 
kitą nuomonę.

Jurgita BUGAILIŠKIENĖ, 
Anykščių kultūros tarybos pir-
mininko pavaduotoja, paklausta 
nuomonės apie medinę pilį: 

„Oficialią Kultūros tarybos nuo-
monę šiuo klausimu jums pasakė 
T.Kontrimavičius, tai jūs ją ir turi-
te.“

Tarybos narys 
Jums - smulkmena!?

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie rajono Tarybos 
nario Alfrydo Savicko įdarbinimą 
Anykščių komunaliniame  ūkyje:  

„Aš, kaip meras, negaliu nusi-
smulkinti iki tokio lygio.“

Subtili asociacija…

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
socialdemokratas, apie A.Savicko 
įdarbinimą savivaldybės įmonėje: 

„Man tai čia kvepia korupcija... 
Galų gale juk A. Savicką išlaikys 
visi, kurie moka už atliekas.”

Taigi A.Savickas darbą turėjo

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas apie valdišką A.Savicko 
darbo vietą: 

„Tiek metų to etato nereikėjo, šį 
darbą atliko savivaldybės „žaliasis 
patrulis“ ir staiga prireikė.“

Vargu ar yra prasmė 
toliau tirtis...

Loreta GRAUŽINIENĖ, buvu-
si Seimo pirmininkė, „Facebook“ 
paskelbė, kad nedalyvaus Seimo 
rinkimuose: 

„Noriu padėkoti visiems, kurie 
praėjusią savaitę taip aktyviai suda-
lyvavote visuomenės tolerancijos 
testo vertinime. Vieša informacija 
bus naudinga tolesniems tyrimams.“
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rievės

Rytis KULBOKAS, filosofas

Prisipažinsiu, kartais ne-
suprantu kai kurių visuotinai 
valstybėje taikomų sprendimų 
logikos. Kalbėti apie didžiąsias 
politikas net neverta, bet glumina 
tai, jog nesuvokiamų sprendi-
mų gausu kasdieniuose, grynai 
buitiškuose reiškiniuose. Sveiko 
proto analizei jie nepasiduoda. 
Užtenka pažiūrėti vien į kelius ir 
eismo saugumo gerinimą.

Vos ne po kiekvienos gatvės ar 
kelio rekonstrukcijos ar tik „pa-
tobulinimų“ mintyse imi keikti 
tuos, kurie projektavo, ir galvoti, 
kad geriau jau būtų gatvės ne-
lietę. Toks įspūdis, kad viskas 
daroma visiškai neatsižvelgiant, 
jog eismas, parkavimas bus 
sunkesnis, bet svarbu, kad gatvės 
atrodytų estetiškai ir šiuolaikiš-

kai. Norėčiau parašyti, kad juo-
kauju, bet taip negaliu. Daugelis 
eismo infrastruktūros sprendimų 
akivaizdžiai prasilenkia su sveiku 
protu. Atrodo, kad viskas daroma 
tam, kad suklydęs ar dėl kokių 
nors priežasčių, pavyzdžiui, dėl 
išbėgusio šuns, vairuotojas, pri-
verstas imtis išvengimo veiksmų, 
nukentėtų kuo smarkiau.

Eismo sistemos, regis, supro-
jektuotos taip, kad veiktų tik 
idealiomis sąlygomis, never-
tinant, kad ateityje jos neiš-
vengiamai įgis defektų, kurie 
iš esmės pakeis jų savybes. 
Pavyzdžiui, duobė plačioje 
gatvėje visai ne tas pats, kas 
siauroje, bandant jos išvengti 
smarkiai apribotoje erdvėje 
daug greičiau galima patekti į 
avarinę situaciją. Arba tiesiame 
kelyje įrengtos salelės, kurios 
taip susiaurina eismo juostą, 
kad esant blogam matomumui, 
stipriai sningant, jos gali ava-
riją net išprovokuoti, ypač, kai 
neįmanoma nustatyti, kurioje 
vietoje baigiasi asfalto danga 
ir prasideda salelės grindinys. 
Tokios salelės, pavyzdžiui, 
įrengtos prie Anykščių, kelyje 
Troškūnų link. Beje, tai ne vie-
nintelis sunkiai paaiškinamas 
eismo „gerinimo“ sprendimas 
toje kelio dalyje – šalia kelio 
stovintis barjeras tik padidina 
eismo įvykių riziką, ypač, kai 

kuris nors automobilis sustoja 
dėl gedimo ir negali pasitraukti 
iš eismo juostos – juk barje-
ras, kelkraščio nėra. Tačiau už 
barjero plyti dviračių takas, 
kuriame net vasarą pamatyti 
dviratininką - įvykis. Taigi, taką 
pastatėm, pinigus įsisavinom, o 
visa kita - neįdomu.

Absurdas yra ir žiedas 
Anykščių miesto Vilniaus 
gatvėje, prie 
kapinių. Jo 
reikalingumą 
grindė tuo, kad 
atsidarys SPA 
ir eismas bus 
intensyvesnis. 
Beveik kaip į tarpgalaktinį 
šachmatų turnyrą Vasiukuose. 
Ar pasiteisino?

Nežinau, kokioje stadijoje 
planai statyti žiedą A. Vienuolio 
ir Troškūnų gatvių sankryžoje, 
bet žiedo įrengimas ten būtų dar 
didesnis absurdas. Užtektų eismo 
įvykio tame žiede ir bene pagrin-
dinė miesto transporto arterija 
būtų aklinai užblokuota. Bet 
prieš modernumo madą tokios 
pasekmės turbūt taip pat būtų ne 
argumentas.

Lieka džiaugtis, kad kol kas 
Anykščių dar nepasiekė jau ko-
kiems panevėžiečiams pažįstama 
išmaniųjų šviesoforų „nauda“. 
Šviesoforai, kurie turėtų gerinti 
sankryžų pralaidumą, tapo 

keiksmažodžiu – eismo kamščiai 
atsirado ten, kur jų niekada 
nebūdavo. Užtenka automobiliui 
sustoti ne numatytoje vietoje, 
o toliau - sistema jau stringa. 
Kvaila? Bet juk modernu.

Tačiau tuo sprendimų keliuose 
pavyzdžiai nesibaigia – tame 
pačiame kelyje link Troškūnų ir 
Panevėžio smarkiai „patobulė-
jo“ kelio ženklinimas. Ištisi-

nių juostų 
atsirado 
net ten, kur 
sunku suvokti. 
Lenkti dabar 
draudžiama 
net gero ma-

tomumo zonose, bet leidžiama, 
pavyzdžiui, kylant į kalną. Kokia 
logika čia vadovautasi? Vai-
ruotojai provokuojami taisykles 
pažeidinėti? Sankcijos, kurios 
gresia už, pavyzdžiui, lenkimą 
tokioje gero matomumo, bet 
kažkodėl ištisine juosta pažymė-
tame kelyje, taip pat peržengia 
sveiko proto ribas. Atrodo, kad 
seimūnai, taip gyręsi, jog paga-
liau pakeitė dar sovietinį Admi-
nistracinių teisių pažeidimo 
kodeksą, nieko naujo nepadarė, 
tik nusirašė sankcijas iš rusiško 
kodekso. Bent jau šią, nes būtent 
Rusijoje iš vairuotojų atimama 
teisė vairuoti už ištisinės linijos 
kirtimą. Tad sėkmingai einam į 
Rusiją. 

„Specialiai rašiau Automobilių 
kelių direkcijai prašymus, kad 
nesiaurintų, kreipiausi į Susi-
siekimo ministeriją, bet gavau 
atsakymą, kad dabar tokie reika-
lavimai. Kai siaurėja kelio plotis, 
jų manymu, didėja eismo saugu-
mas“, - taip į užduotą klausimą, 
kodėl pertvarkytos gatvės tampa 
siauresnėmis, atsakė Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis. 
Manau, kad tai labai iliustratyvu. 
Juk kokia nors ministerija visada 
gali pasakyti – tokio ir tokio 
universiteto mokslininkai atliko 
analizę ir nusprendė. Ir visai 
nesvarbu, kad ta analizė netiks 
kitomis sąlygomis, ją ims taikyti 
aklai. Žinoma, tokios sunkiai su-
vokiamos išvados, kad kelio siau-
rinimas didina eismo saugumą, 
duos rezultatų ir nelaimių kelyje 
skaičius liks stabiliai aukštas, 
todėl visada išliks problema, su 
kuria valdininkai galės kovoti, 
o tai reiškia, kad darbo bus tiek 
jiems, tiek projektuotojams, tiek 
kelininkams.

Manau, kad labai greitai 
„netikėtai“ paaiškės, kad naujoji 
kelių ir gatvių infrastruktūra 
labai reikli nusidėvėjimui, o 
kad dar labiau nepadidintų 
avaringumo, į tą infrastruktūrą 
teks nuolat investuoti, juk tokios 
sistemos veikia tik teorijoje, na, 
ir dar iš dalies, kai išlaikomos 
geros būklės. 

„Mes pagrindinį dalyką svars-
tėme – iniciatyvas, ką su pilimi 
toliau veikti, kokia pilies perspek-
tyva. Po ilgų diskusijų padarėme 
išvadą, kad reikia rengti mokslo, 
kultūros ir verslo atstovų foru-
mą dėl pilies perspektyvų. Tokią 
iniciatyvą savivaldybei teiksime, 
kuri pavasarį ir turėtų organizuoti 
forumą, kuriame turėtų būti ap-
sispręsta, kokį pilies turinį mes 
turime afišuoti, ko mes siekiame 
iš šio projekto ir kaip jis turi būti 
įgyvendinamas“, - „Anykštai“ 
sakė Kultūros tarybos pirminin-
kas Tautvydas Kontrimavičius.

Medinės pilies statybos ant Šei-
myniškėlių piliakalnio jau kurį 

Kultūros taryba susirūpino neaiškia 
medinės pilies paskirtimi Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Sausio pabaigoje  savivaldybėje posėdžiavo savivaldybės Kultūros taryba. Pagrindinė posėdžio 
tema – medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio perspektyvos. Tarp Kultūros tarybos narių netgi 
pasklido tokios nuomonės, kad medinės pilies statybas apskritai reikia nutraukti.

laiką dėl statybininkų savivalės 
sustojusios, savivaldybė atsisakė 
nuo techninio projekto nukrypu-
sios „Povilo Gurklio firmos“ pas-
laugų, tačiau, T. Kontrimavičiaus 
manymu, nors medinės pilies atei-
tis tapo nebeaiški, forumas apie 
pilį reikalingas.

„Yra techniniai ir inžineriniai 
dalykai. Aš apie tai negaliu dis-
kutuoti, nes tai yra tie dalykai, 
kuriuos sprendžia statytojai. Tas 
projektas, kaip kultūrinis reiški-
nys, Anykščiuose yra šiek tiek 
platesnis dalykas, nei rąstų dėlio-
jimas ant žemės ploto. Ir apie turi-
nį, ir apie paskirtį, ir apie tai, kiek 
tai turėtų būti svarbu Anykščiams 

bei Lietuvai, turi būti giliau padis-
kutuota visų suinteresuotų pusių, 
nes šiuo metu kalbama tik apie 
pastato, nežinia kokios paskirties, 
statybą ant piliakalnio. Ir tiek.
Mums trūksta racionalaus suvoki-
mo, kas ten turėtų būti“, - sakė T. 
Kontrimavičius.

Savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininko pavaduotoja Jurgita 
Bugailiškienė su „Anykštos“ skai-
tytojais pasidalinti asmeninėmis 
įžvalgomis apie medinės pilies 
perspektyvas nepanoro.

„Oficialią Kultūros tarybos 
nuomonę šiuo klausimu jums pa-
sakė T. Kontrimavičius, tai jūs ją 
ir turite. Mano nuomone, perspek-

tyvų yra. Aš savo siūlymus Kul-
tūros tarybai pateikiau, o išvadas 
jūs turite“, - atsainiai kalbėjo J. 
Bugailiškienė.

Gerokai atviresnė šia tema buvo 
savivaldybės Kultūros tarybos 
narė Jorė Visockytė.

„Taip, galima statyti tą pilį, bet 
pirmiausia reikia pasiruošti ir ži-
noti, kas joje turėtų būti. Iš tikrų-
jų turėtų būti rimtas planas. Taip 
pradėti statyti pilį nei iš šio, nei iš 
to su kažkokia firma... Aš buvau 
nuvažiavusi prieš posėdį prie pi-
liakalnio pasižiūrėti, kaip ten vis-
kas atrodo, tai buvau pakraupusi. 
Bet kaip išpilti pamatai. Realiai į 
pilies statybas buvo pažiūrėta at-

Kultūros tarybos pirmininko 
pavaduotoja Jurgita Bugai-
liškienė mano, kad medinė 
pilis perspektyvų turi, tačiau 
savo nuomone su skaityto-
jais pasidalinti nepanoro.

sainiai, man toks įspūdis. O šiaip 
Kultūros taryboje buvo kalbama, 
kad kol taip viskas neaišku, ir 
nereikėtų statyti tos pilies, tačiau 
manau, kad mes nelabai turime 
kažkokį balsą“, - savo nuomone 
apie medinės pilies perspektyvas 
dalijosi J. Visockytė.

Šis, kaip ir kiti Kultūros tarybos 
posėdžiai, savivaldybėje vyko už 
uždarų durų, į jį Kultūros tarybos 
pirmininko T. Kontrimavičiaus 
sprendimu žurnalistai neįleidžia-
mi. Ar planuojamas forumas apie 
medinės pilies ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio ateities perspektyvas 
taip pat vyks už uždarų durų, kol 
kas neskelbiama.

Kultūros tarybos narė Jorė 
Visockytė prisipažino buvu-
si pakraupusi tuo, ką išvy-
do neseniai apsilankiusi ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio.

Savivaldybės Kultūros tary-
bos pirmininkas Tautvydas 
Kontrimavičius sakė, kad 
planuojamas medinės pilies 
statybas ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio būtina aptarti 
kaip kultūrinį reiškinį.

Ei, kultūrininkai!: „Jūs ten ką - kitokio sekso nebeturite? Palikite ramy-
bėje tą piliakalnį! Na užteks “Vorutą” dulkinti ir istoriją falsifikuoti. Nebuvo 
čia jokios Mindaugo pilies !!!”

000: „Būtų gerai, jei taip susiprastų, geriau jau nueitų ant piliakalnio ir 
protėviams ugnį užkūrę pasimelstų.”

Be kompetencijos: „Jeigu neturite supratimo, tai ir nelįskite prie pilia-
kalnio....savamoksliai darkytojai ir naikintojai... Forumas nieko neatsakys... 
Skambiai tik pasivadinę kultūros taryba... Viena tokia jau kėlė kultūrą Seime 
- Anykščių atstovė - kultūros komitete .... Išsaugokime ir sutvarkykite pilia-
kalnį...”

Šimtąkart sakiau: „Koks „glušas“, turėdamas šimtą litų ir neturėdamas 
televizoriaus ir krosnies namie, statytų baseiną su fontanais kieme ? - Ra-
jone pasirodo „glušų“ yra, ir net ne kaime ieškoti jų reikia, ir adresas net 
oficialiai jų paskelbtas (J.Biliūno 23)”

Kultūringai pasakiau?: „Merui su pilimi gavosi, kaip su blondine iš Pa-
nevėžio. Per valandą susižavėjo, o kas po to bus, nesvarbu. Aišku tik viena 
- darbo laiku turės degti šviesa.”

Gediminas: „Medieną supjaustyt, išparduot. Atskaityti išlaidas iš tų, ku-
rie šį projektą..”

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

...eismo sistemos, regis, 
suprojektuotos taip, kad 
veiktų tik idealiomis sąlygo-
mis...
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(Nukelta į 13 p.)

Pirmiausiai - kviečiu visus ak-
tyvius anykštėnus prisijungti prie 
mano rinkimų komandos! Esu atvi-
ras visiems ir kviečiu visus, kurie 
nori mieste ir rajone pagaliau su-
laukti realių ir aktyvių pokyčių, o ne 
dar ketverius metus būti murkdomi 
vietinės valdžios politikų rietenose 
ir intrigose, visus, kurie patys nori 
prisidėti prie greitesnių ir ryžtinges-
nių pokyčių mieste ir rajone - prisi-
junkite prie mano komandos, tap-
kite aktyviais mano rinkimų kam-
panijos dalyviais, pagalbininkais ir 
savanoriais ir mes kartu priversime 
ir vietos, ir centrinę valdžią tarnauti 
Jums, o ne tyčiotis iš Jūsų!

Skambinkite man tiesiogiai tele-
fonu - 8 687 39045, arba drąsiai 
prieikite prie mūsų parašų rinkimų 
palapinių mieste ar prie parašus už 

PASIRUOŠĘS DIRBTI ANYKŠČIAMS!
Sveiki ir būkim pažįstami – esu Kristupas Krivickas, mylintis vy-

ras, keturių vaikų tėvas, žurnalistas, televizijos laidų vedėjas, patri-
otas. Dabar dar ir Jūsų kandidatas naujai rengiamuose Seimo nario 
rinkimuose Anykščių – Panevėžio vienmandatėje apygardoje.

mane renkančių savanorių ir tuo-
jau pat būsite įtraukti į mūsų ryžtin-
gų ir realių pokyčių siekiančią ko-
mandą. Ir mes kartu, jau šiandien, 
nelaukdami jokių rinkimų – pradė-
sime realiai dirbti Anykščiams!

Mieli laikraščio “Anykšta” 
skaitytojai - kviečiu Jus už-
sukti į redakciją (Vilniaus g. 
29, Anykščiai) ir pasirašyti už 
mano kandidatūrą specialiame 
VRK išduotame lape. Tam, kad 
galėtų dalyvauti rinkimuose 
visi kandidatai turi surinkti po 
1000 Jūsų parašų. VRK rinki-
mams registruos tik tuos, ku-
riems pavyks tai padaryti iki 
kovo 14 dienos. Man svarbus 
kiekvieno Jūsų palaikymas! 
Visiems, kurie palaiko, sakau 
nuoširdžiausią - AČIŪ!

Politinė reklama. Bus apmo-
kėta iš specialiosios kandidato 
K.Krivicko rinkimų sąskaitos. 
Užsak. Nr. 173

1957 – 1964. 
Su mama statė savus namus 

„Esu grynas anykštėnas – gimęs, 
augęs, po studijų atgal į Anykščius 
sugrįžęs, savus vaikus užauginęs 
šiame krašte“, – sako V. Vaičiulis, 
niekada nepalikęs savo vaikystės 
namų Janydžiuose – tik treji studijų 
metai prabėgo Panevėžyje, tačiau 
su a.a. mama kartu statytas namas, 
tapo pašnekovo šeimos namais.

„Iki kokių penkerių metukų su 
mama gyvenom tai vienam būste, tai 
kitam, pastovios gyvenamosios vie-
tos neturėjom. Mama dirbo tuome-
tiniame gyvulių supirkimo punkte, 
tad ir mane dažnai su savimi į darbą 
vesdavosi arba tiesiog palikdavo 
namie – darželio nelankiau, nei bro-

Paskui motinos karstą ėjo tik su žmona 
ir kūdikiu ant rankų Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis „laiko 
mašina“ keliaudamas per beveik šešis savo gyvenimo dešimtme-
čius, ilgiau stabteli ties įsimintiniausiais, reikšmingiausiais mo-
mentais – Janydžiuose prabėgę nelengvi vaikystės ir paauglystės 
metai, studijuojant sutikta labai panašaus likimo mergina Nijolė, 
kuri jau beveik keturis dešimtmečius kartu su pašnekovu keliau-
ja tuo pačiu gyvenimo keliu, pametinukų sūnų gimimas... 

„O dabar – darbas, džiaugsmas būnant dviejų anūkų seneliu... 
Stengiuosi gyventi ramiai, nedramatizuoti ir neišpūsti pasitaikan-
čių problemų ir sunkumų...“ – kalba V. Vaičiulis.  

lių, nei seserų neturėjau, nebuvo ir 
senelių, kurie galėtų mane pažiūrė-
ti... Mano mama anksti neteko savo 
tėvų – tėtis, susirgęs šiltine, mirė, 
kai jai buvo 3-eji, o mamą palaidojo 
gal 20-ies būdama...“ – pasakoja V. 
Vaičiulis.

„O tėtis?“ – nedrąsiai klausiu pa-
šnekovo... Tačiau jis – atviras žmo-
gus, turima išmintis leidžia kalbėti 
ir apie skaudžius dalykus... „Tėtis 
kažkada per langą pabėgo... Pažino-
jau jį, tačiau aš tėčio neturėjau... O 
apie senelius iš jo pusės iš viso nie-
ko nežinau... Mama mane pagimdė 
jau perkopusi keturiasdešimtmetį, 
abu likom vargo vargti, turėjom tik 
vienas kitą...“ – apie mažutę savo 
šeimą pasakoja UAB „Anykščių 
šiluma“ direktorius.

Kai V. Vaičiuliui buvo 4-eri ar 
5-eri, mama su bendradarbiais nu-
sprendė „per pusę“ statytis namą. 
„Vis savas kampas, nors nelengva 
buvo – nepasisekė su bendrasavi-
ninkiais, mėgėjai išgerti buvo ir tik 
per didelius vargus 2003 m. man 
pavyko įsigyti visą namą“, – pasa-
koja pašnekovas. 

1964 – 1975. 
Buvo visos sąlygos nesimokyti 

„Pirmą klasę pradėjau dabartinėje 
Anykščių A. Vienuolio progimnazi-
joje, tačiau įpusėjus mokslo metams 
mus perkėlė į naujai suremontuotą 
J. Biliūno gimnaziją – buvome pir-
mieji pirmokėliai šioje mokykloje. 
Kadangi mokykla dar kvepėjo da-
žais, viskas buvo nauja, neleisdavo 
po ją vaikščioti su batais, nešdavo-
mės šlepetes, batus palikdavome 
rūbinėje. Prisimenu ir tokį atvejį, 
kai vienas mano draugas – gal po 
pamokų mes buvom palikti – namo 
grįžo vienu juodu, kitu pilku velti-
niu“, – pasakoja V. Vaičiulis. 

Paklaustas, ar geras mokinys 
buvo, pašnekovas kalba: „Nors nė 
karto nelikau antriems metams, nė 
karto pataisų neturėjau, bet man 
buvo sudarytos visos sąlygos ge-
rai nesimokyti... Kai buvau 12-os, 
mama patyrė insultą, nors po jo ir 
atsigavo, tačiau greit prasidėjo kitos 
ligos, tad ji daug laiko praleisdavo 
ligoninėse... O man tai reiškė lais-
vę... Ir gyvenau taip, kaip norėjau, 
kaip supratau... 

Grįždavau žiemą iš mokyklos, 
namie šalta, reikia krosnį užsikur-
ti... Užsikurdavau, bet gerai, jeigu 
koks draugas į lauką nepavadinda-
vo – juk tuomet buvo pilni kiemai 
vaikų, - tokiais atvejais tekdavo grį-
žus miegoti ir labai šaltame kamba-
ryje... Vienas prabūdavau ir kelias 
savaites... Kartą mama, grįžusi iš 
ligoninės, rado penkiolika indelių 
nuo suvalgytos grietinės – taip mai-
tinausi: grietinė ir batonas... Būda-
vo, kad ir pas kaimynus vakarais 
nueidavau pabūti, bet šiaip buvau 
vienas... Dėl tokios man tekusios 
dalios kaimynai ir ašarą nubraukda-
vo, gailėjo ir manęs, ir mamos, tik 
aš nei tada, nei dabar to laikotarpio 
nedramatizuoju – tiesiog taip mes 
gyvenom...“

Pasak pašnekovo, apmaudžiau-

sia jam būdavo dėl to, kad ne vi-
sada galėdavo ištrūkti pabūti su 
draugais – o juk tada, V. Vaičiulio 
žodžiais, tiek visko gyvenimas siū-
lė: žiemą – slidės, pažiūžos, vasarą 
– futbolas, Šventosios upė... „Kiti 
vaikai, kurie turėjo sveikus tėvus, 
geresnes materialines sąlygas ga-
lėjo laiką leisti taip, kaip norėjo, 
o man reikėjo dirbti... Kai mama 
grįždavo iš ligoninės, abu kartu ir 
malkas susipjaudavom, ir kitus dar-
bus drauge padarydavom. Iki šiol 
man „baisiausiais“ užsiėmimas yra 
uogavimas. Būdavo, kad vesdavosi 
mama kartu į mišką uogų rinkti, o 
dienos norma buvo penki litrai – su-
kandęs dantis pririnkdavau tiek, o 
žiūrėk, mama sako, kad jos krepšys 

dar nepilnas, dar jai reikia padėti... 
Nešdavom uogas į turgų parduoti“, 
– pasakoja V. Vaičiulis. 

„Tačiau, kai jau pabaigdavau dar-
bus arba mama būdavo ligoninėje, 
visas laikas buvo mano. Prisimenu, 
man einant į 5 ar 6 klasę, kaimynas 
nusipirko televizorių – mums, dau-
geliui vaikų, tai buvo pirmą kartą 
matomas stebuklas. Kartą kaimynas 
suskaičiavo, kad žiūrėti filmo mūsų 
susirinko 18 vaikų... Žinodavom, 
kada rodys filmus ir keliaudavom 
pas kaimyną. Pirmieji matyti filmai 
- „Kapitonas Tenkešas“, „Keturi 
tankistai ir šuo“ – vaikiškas pramo-
gas prisimena V. Vaičiulis. 

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis darbo sta-
žą skaičiuoja nuo 15-os metų. Už pirmąją algą, kurią gavo dirbda-
mas buvusiame Anykščių „univermage“, nusipirko radijo imtuvą 
VEF 201: „Tuo laiku tai buvo mada ir „baisus“ pirkinys“.

Pirmieji gyvenimo metai, praleisti kartu su mama jos darbovietė-
je, buvusiame Anykščių gyvulių supirkimo punkte... Kurį laiką V. 
Vaičiulis su motina ten ir gyveno – turėjo nedidelį kambariuką...

„Kas dabar beprisimins tų mergaičių vardus...“ – šypsosi V. Vai-
čiulis, žvelgdamas į savo Pirmosios komunijos nuotrauką.

Kaip ir visi berniukai, V. Vaičiulis daug laiko vaikystėje praleis-
davo dūkdamas lauke. 
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Skambant Lietuvos himnui, vė-
liavą pakėlė Kovo 11-osios Akto 
signataras, buvęs Aukščiausios 
Tarybos narys, kelių kadencijų 
Seimo narys, Anykščių „vaikas“ 
Jonas Šimėnas. „Galvodamas, kas 
yra laisvė, koks galėtų būti šio 
žodžio apibrėžimas, suradau du 
žodžius – tai yra jausmas ir supra-
timas. O dabar pradedu galvoti, o 
kas pirmiau – jausmas ar suprati-
mas? Mes dažniausiai suprantame 
labai paprastai – laisvė mums duo-
da tą, aną ar kitą, bet nenorom aš 
prisimenu Kovo 11-ąją, tai be to 
jausmo, be mūsų tam tikrų vidinių 
nuostatų nebūtų buvę ir supratimo. 
Aš tikrai galiu paliudyti, kad mano 
kartos žmonės jau buvo truputėlį 
atitolę nuo supratimo, kad Lietuva 
gali būti laisva, bet jausmas visada 
buvo mūsų kraujyje, atėjęs iš mūsų 
tėvų, senelių, ir tas turėtas jausmas 
pažadino supratimą.

Dabar, pereidamas į šių dienų ak-
tualijas, kartais galvoju: mes darom 
visokius dalykus, o jausmas sako, 

Laisvės ir teisingumo gynė-
jo - Šv. arkangelo Mykolo titulu 
garsioje bažnyčioje meldėmės už 
tėvynę Lietuvą, prie Nepriklauso-
mybės koplytstulpio sugiedojome 
himną, šventės trispalvę pakėlė 
krašto ūkininkai bei skautai. Balta-
vo minioje tautiškai pasipuošusių 
Butėnų kaimo moterų nuometai, 
skaros ir sijonų bei juostų margi-
niai, mano raudonoji Aukštaitijos 
vėliava. Neformaliosios svėdasiš-
kių grupės - SVD jaunimas kvietė 
pasipuošti jų šventei padarytomis 
tautinėmis juostelėmis, apyrankė-
mis bei ragauti gardžios tautiškai 

Tauriųjų kalnų karalystė Raimondas GUOBIS

Šių metų, minimų kaip piliakalnių ir tautinio kostiumo, Vasa-
rio 16-osios paminėjimo Svėdasuose tema buvo  „Tauriųjų kalnų 
karalystė“. Melstasi už tėvynę, Laisvės skvere krašto ūkininkai  
pakėlė šventės vėliavą, veiklusis jaunimas pradžiugino verslumu, 
gebėjimu sumaniai panaudoti tautinę simboliką, koncertavo fol-
kloro atlikėjai iš Vilniaus.

trispalvės žėlė ir paaukoti nors 
kiek pinigėlių jų rengiamam tradi-
ciniam stalo teniso turnyrui.

Vėliavomis papuoštoje sce-
noje, trumpomis kalbomis pri-
siminus miškų bei kalnų ir pilių 
Lietuvą, mūsų prisikėlimą, viltį, 
kunigaikščius, karalių Mindau-
gą, didikus Radvilas bei Vilnių 
ir Svėdasus, prasidėjo koncertas. 
Net du kolektyvai iš Vilniaus: Ka-
roliniškių muzikos mokyklos fol-
kloro ansamblis (vadovai Aušra 
Kavalnienė ir Rima Švėgždaitė) 
bei liaudiškos muzikos ansam-
blis „Kankleliai“ (vadovė Daiva 

Čičinskienė) koncertavo. Daino-
rėliai bei muzikantai kanklėmis, 
smuikais ir būgnu pritardami dai-
navo pačias populiariausias, lais-
vės šventei tinkamiausias mūsų 
tautos dainas: „Stovi Vilniuj žalias 
bromas“, „Už Raseinių ant Duby-
sos“, „Jei ne auksinės vasaros“, 
„Giedu dainelę...“. 

Šypsenos ir džiaugsmas žmonių 
veiduose ir pritarimas dainoms. 
Kokia nuostabi mūsų tauta, gal 
daugelis vėl ims dainuoti prasmin-
giausias tautos dainas. Daugiausiai 
plojimų, susižavėjimo pelnė „Lie-
tuvos talentų“ konkurse išgarsėjęs 
neįprastos išvaizdos ir didingo bal-
so jaunuolis Emilis Korickis, ypač 
jautriai sudainavęs mūsų emigran-
tams pažadinti, paskatinti sugrįžti į 
tėvynę dainą „Būsiu pilku akmenė-
liu, bet savoj palaukėj.“ 

Virėjo Petro Digimo ir jo ko-
mandos išvirta žirnienė košė su 

Nepriklausomybės dieną švenčiantis Svėdasų jaunimas.
Autoriaus nuotr. 

gausiu mėsos ir prieskonių priedu, 
kvapni arbata. Valandėlė jaukios 
bendrystės, pasikalbėjimų, pa-
juokavimų susitikimo džiaugsme, 

maža ekskursija vilniečiams po 
Svėdasų miestelio centrą ir po at-
sisveikinimo valandėlės pasilikusi 
taiki ramybė.  

Anykščių vaikų rašyti laiškai 
pasklido po Lietuvą

Vasario 16-osios vidurdienį, po šv. Mišių Anykščių Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje, į A. Baranausko aikštę prie paminklo 
Laisvei rinkosi miestelėnai – vieni Lietuvos gimtadienį šventę sėdė-
dami vežimėliuose ir mažose rankutėse jau laikydami popierines 
trispalves, kiti į renginį ėjo net ir pasiramsčiuodami lazdele. 

Anykštėnai Vasario 16-ąją minėjo žygiu ir slidinėdami su tris-
palvėmis. 

kad galbūt kitaip reikėtų elgtis. 
Taigi, gal dažniau prieš darant kai 
kuriuos sprendimus reikia paklau-
syti širdies ir tada mūsų gyvenimas, 
mūsų laisvė bus visavertė ir mes visi 
būsime laimingi. Linkiu šiandien 
jums visiems sveikatos, supratimo, 
gero jausmo ir visada ateiti čia, kai 
būna kalbama apie Lietuvą, jos lais-
vę“, – kalbėjo J. Šimėnas.

„Labai protingi, išmintingi, tolia-
regiški Lietuvos vyrai numatė, ką 
reikia daryti. Dar 1917 m. Lietuvos 
atstovai susirinko į konferenciją ir 
išrinko 20 Tarybos narių. Labai 
džiugu, kad tarp tos konferencijos 
atstovų buvo net keletas anykštėnų. 
Tarp jų - Nepriklausomybės Akto 
signatarų buvo anykštėnas Kairys, 
kuris ir buvo autorius. Džiaugia-
mės tuo. Per tuos 99 metus Lietuva 
nuėjo sunkų kelią, duobėtą, teko 
klupti, teko stotis, teko Vasario 
16-ąją švęsti, kai buvo draudžia-
ma tai daryti, dėl to aiškintis, dėl 
to nukentėti. Manau, kad tuo, kas 
pasiekta per tą laikotarpį, galima 

džiaugtis, žavėtis mūsų Tėvyne, 
mūsų Lietuva. Mes turime ją my-
lėti, turime tinkamai jai atstovauti, 
darbuotis, gyventi ir elgtis taip, 
kad tik Lietuva klestėtų. 

Nuo rytdienos prasideda šimtieji 
Nepriklausomybės metai. Aš linkiu, 
kad mes visi elgtumėmės taip, kad 
Lietuva dar geriau skambėtų visa-
me pasaulyje, kad mūsų pasieki-
mais galėtų džiaugtis visi mūsų kai-
mynai, mūsų draugai ir, kad niekam 
nekiltų noras Lietuvai daryti bloga. 
Su švente!“ – susirinkusius sveiki-
no Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, iškilmingoje ceremonijoje 
dalyvavęs su žmona Elvyra. 

99-asis Lietuvos gimtadienis 
Anykščiuose prie paminklo Lais-
vei šiemet paminėtas kiek neįpras-
tai: aikštėje stovėjo niekada tokių 
ceremonijų metu nematyta dekora-
cija: geltona pašto dėžutė. Į ją ren-
ginio metu simboliškai įmesti keli 
laiškai, kurie jau vakar  iškeliavo 
po visą Lietuvą. Anykščių krašto 
vaikai rašė laiškus Lietuvos gyven-
tojams šalies gimtadienio proga – 
mažiausieji savo supratimą apie 
laisvę piešė spalvotais pieštukais, 
o didesni rašė laiškus ranka. Iš viso 
turėtų būti išsiųsta apie 2000 laiš-
kų. Renginio metu buvo perskaity-
ti keli laiškai.

„Mielas Lietuvos pilieti, aš esu 
Lietuvos pilietė ir man gera čia 
gyventi, nes galiu didžiuotis tuo, 
ką turiu ir kas esu. Man nereikia 
gėdytis savo šalies praeities, nes 
ji labai didi. Mūsų protėviai visais 
laikais kovojo dėl nepriklausomy-
bės. Aš esu labai laiminga, kad gi-
miau jau laisvoje Lietuvoje. Man 
nereikia dėl nieko bijoti, galiu su 
pasididžiavimu giedoti Lietuvos 
himną ir žiūrėti į plevėsuojančią 
trispalvę. Kiekvieną dieną važiuo-
dama autobusu namo žiūriu pro 
langą į pievas, miškus, mano šir-
dis džiaugiasi, kad gyvenu tokia-
me gražiame krašte, o galvoje vis 
skamba Marijono Mikutavičiaus 
dainos žodžiai „Aš tikrai myliu 
Lietuvą“. Nuoširdžiai sveikinu su 
Vasario 16-ąja”, – rašė Domantė. 

Vos perkaityti, šie laiškai buvo 
sudėti į vokus ir sumesti į geltonąją 
pašto dėžutę.

Prasmingai paminėti Lietuvos 
gimtadienį kvietė ir Anykščių svei-
kuoliai.

„Mes, sveikos gyvensenos klu-
bas „Anykščių vaivorykštė“, kvie-
čiame Vasario 16-ąją švęsti kartu, 
švęsti prasmingai, šią dieną skirti 
laisvei, Lietuvai ir pasivaikščioti 
Lietuvos žeme. Po šio minėjimo 
mes iškeliausime į žygį „Keliu į 
Laisvę“. Mes keliausime aplan-
kydami Nepriklausomybės parką, 
Karaliaus Mindaugo ąžuolyną, 
Liudiškių piliakalnį, Laimės žibu-
rį. Mielieji, junkitės! Per šventes 
mes išgirstame dainas Lietuvai ir 
šiandien suskambo tokie gražūs 

Kipro Mašanausko žodžiai: „Už 
rankų susiėmę, apjuoskim Lietuvė-
lę. Žemėlę šventą bočių, išsaugotą 
mums“. Mielieji, paduokime ranką 
stovintiems mums iš kairės ir iš de-
šinės. Delno paspaudimu, šypsena, 
o gal apkabinimu, pasveikinkime 
vienas kitą su švente“, – su Lie-
tuvos gimtadieniu sveikino ir prie 
žygio prisijungti kvietė Anykščių 
sveikos gyvensenos klubo „Anykš-
čių vaivorykštė“ atstovė, muzieji-
ninkė Kristina Kiaušaitė. Ir dide-
lius, ir mažus laisvės keliu vedė 
Anykščių rajono vicemeras Sigutis 
Obelevičius. Minėjime dalyvavo 
svečiai iš Latvijos Madonos mies-
to Guntis Keveris, Andris Trčaks ir 
Inga Araja.  

Vasario 16-ąją trispalvėmis pasida-
bino Kalitos kalnas. Slidininkai čiuo-
žė pasipuošę vėliavėlėmis, o su tris-
palvės detale atėję slidininkai gavo 
nemokamą pusvalandį slidinėti.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Vasario 16-ąją į pašto dėžutes įmesti laiškai pasklis po Lietuvą. 

Į žygį “Keliu į Laisvę” pakvietė sveikos gyvensenos klubas „Anykščių 
vaivorykštė“.

Autorės nuotr.

Vaikai nuo Kalitos leidosi su trispalvėmis. 
Justo NAVAŠINSKO nuotr.
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pirmadienis 2017 02 20

sekmadienis 2017 02 19

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
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. Lokys vaiduoklis (sub-
titruota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Antanas Smetona.  
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. Mano geriausio 
draugo vestuvės. N-7.  
23.45 Kino žvaigždžių alėja. 
Dabar ir visada. 1953 m. N-7.  
1.40 Nepažinti Indokinijos kampe-
liai (subtitruota, kart.). 
2.35 Pasaulio dokumentika. 
Lokys vaiduoklis (subtitruota, kart.). 
3.25 Puaro. (kart.). 
5.05 Savaitė. 

  
6.25 “Robomobilis Polis”.  
6.55 “Džiumandži”. 
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 Kosminis krepšinis. 
11.35 Supermenas. Sugrįžimas. 
N-7.  
14.25 Skola tėtušiui. 1994 m.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mes vieno kraujo.  
22.10 Nežinomas. N14.  
0.25 Masalas. N-7.  
2.35 Drilbitas. 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 “Šoklieji bičiuliai”. 
12.40 “Mažieji lakūnai”. N-7. 
14.45 “Gera kompanija”. N-7. 
16.55 “Ekstrasensų mūšis”. N-7. 
18.00 “Raudonas kilimas”.  
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 “Lietuvos talentai”. N-7. 
22.00 PREMJERA “Šaulys”. 
N-14. 
0.20 “Tokia kaip tavo šypsena”. 
N-7.

  
6.30 Lietuvos galiūnų čempionato 

finalas. Trakai (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 “Blogas šuo!”.  
11.10 “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”. N-7. 
21.30 “Smagus pasivažinėjimas”. 
N14.  
23.25 “Sekso magistrai”. N14.  
1.35 “Karo menas. Atpildas”. N14.  
3.00 Moliūgagalviai 4. Keršto 
kraujas. N14.

 
6.50 “Įdomiausi faktai apie gy-
vūnus”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus”.  
11.30 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”. 
12.00 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
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”. 
18.55 Nemarus kinas. Vakarėlis. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Bekas 3. Skorpionas. N14.  
22.50 Žmonos maištas. N14.  

0.50 “Kas aprengs nuotaką?”.  
1.45 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.55 Bekas 2. Paskutinė liudinin-
kė. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”.  
7.00 ARTi.  
7.15 Anapus čia ir dabar.  
8.05 Misija. Vilnija.  
8.30 Daktaras Jonas 
Basanavičius.  
9.00 Premjera. Gamtos sergė-
tojai. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 XIX tarptautinis akordeono 
festivalis. Koncertas „La vie en 
vrac”.  
12.10 Kultūra.  
12.35 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 „Aš - dalis Tavęs”. 
16.00 Keliaukime kartu. 
Charkovas. 
16.50 Diskusija „Maidanas ir 
Vakarų pasaulio dvasinės verty-
bės”. 
17.55 Vakaras su Maironiu „Ant 
aukuro širdį nešiau”. 
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Kino legendos. Premjera. 
Marčelas Mastrojanis. Tobulas 
italas. 
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.45 Kelias į namus. 
22.15 LRT OPUS ORE.  
23.15 ARTi.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 3 (kart.). 
0.30 Skambantys pasauliai su 

Nomeda Kazlaus.  
1.20 Lietuvos nacionalinių 
kultūros ir meno premijų įteikimo 
iškilmės Lietuvos Respublikos 
Prezidento rūmuose. (kart.). 
2.20 Diskusija „Maidanas ir 
Vakarų pasaulio dvasinės verty-
bės”.  
3.25 Dieveniškės. Metų ratu.  

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
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).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis”. N-7. 
7.30 “Jokių kliūčių!”. N-7 (kart.). 
8.30 “Ekstremali žvejyba”. N-7. 
9.00 “Tavo augintinis”.  
9.30 “Vienam gale kablys”.  
10.00 “Raitelis be galvos”. N-7. 
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. 
N-7. 
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7. 
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7. 

13.00 “KIDY tour - Karaliaus 
Mindaugo taurės krepšinio tur-
nyras”. Rungtynės dėl 3 vietos. 
Tiesioginė transliacija. 
15.00 “KIDY tour - Karaliaus 
Mindaugo taurės krepšinio 
turnyras”. Snaiperių konkursas. 
Tiesioginė transliacija. 
16.10 “Aš - superhitas”.N-7. 
16.50 “KIDY tour - Karaliaus 
Mindaugo taurės krepšinio turny-
ras”. Finalas.  
19.00 “Aš - superhitas”. N-7 
(kart.). 
21.00 “Nakties TOP”. N-14. 
21.30 “TV3 žinios”. 
22.30 “Nuodėmių daktaras”. 
N-14. 
23.30 “Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai”. N-14. 

. 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Jaunikliai“. 
09.00 Šiandien kimba. 
09.30 Girių takais. 
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“. 
02.15 „Kartą Rostove...“. N-7. 
03.45 „Bekraštė Kanada“.

 
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 Dėmesio centre.  
22.10 Premjera. Mano draugas 
Borisas Nemcovas (subtitruota). 
23.30 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7.  
0.30 Laisvės vėliavnešiai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
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. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Panikos kambarys. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Strėlė”. N-7.  
2.15 “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. 10 Šoklusis bičiulis. 
Sugrįžimas. (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 
3. N-14. 
00:35 Skandalas . N-7. 
01.35 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 “Voratinklis” (k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. 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 “Uždara grandinė”. N14.  
23.25 “Smagus pasivažinėji-
mas”. N14.  
1.15 “Sekso magistrai”. N14.  
3.10 “Visi vyrai - kiaulės... 2” 
(k). N-7.  
3.35 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”.  

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.40 Auginantiems savo kraštą.  
8.10 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.25 “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 “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”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pagal muziką”. N-7.  
22.50 “Paslaptys”. N14.  
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Mentalistė”. N-7.  
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.00 Bekas 3. Skorpionas. N14. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Legendos.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.20 Kelias į namus. (kart.). 
7.50 Lietuva mūsų lūpose.  
8.20 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. Lietuvos žydų 
byla.  
18.20 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.25 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Koketės. N-14.  

22.30 Mokslo sriuba.  
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 Vakaras su Maironiu “Ant 
aukuro širdį nešiau”.  
4.55 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
5.30 Panorama.  

 
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.  
10.35 Nuo... Iki....  
11.25 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.50 Ne vienas kelyje.  
12.20 “Alfa” savaitė (k).  
12.50 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.  
9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  

10.30 Tėtušiai. N-7.  
10.55 Aukščiausia pavara 
Bolivijoje. N-7.  
12.30 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-14.  
23.00 Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė. S.  
1.00 Aš - superhitas. N-7.  
1.55 Daktaras Hausas. N-7.   

 
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus. 
08.20 Moterų balsas. Pokalbių 
laida. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Mama detektyvė“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 Girių takais. 
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. 
23.30 „Mafijos kronikos“.. N-7. 
00.30 „Miškinis“. N-7. 
01.30 Reporteris. 
02.15 Lietuva tiesiogiai. 
02.25 „Chiromantas“. N-7. 
03.15 „Bitininkas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. vasario 18 d.

antradienis 2017 02 21

trečiadienis 2017 02 22

 
 

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 Klausimėlis.lt.  
11.20 Mano draugas Borisas 
Nemcovas (subtitruota, kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Ten, kur na-
mai 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.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.30 Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-metį pasitinkant.  
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 rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  

12.40 KK2 (k). N-7. (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
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 
Deimantų pjaustytojas. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Strėlė”. N-7.  
1.50 “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 Jums žinutė. N-7. 
01:00 Skandalas. N-7.
01:50. 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.  
10.05 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. 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 “Jokio supratimo”. N-7. 
23.25 “Uždara grandinė”. N14.  
1.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.05 “Dalasas”. N-7.  
2.45 “Penktoji pavara”.  
3.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2” 
(k). N-7.  
3.55 “Penktoji pavara”.  

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.25 “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 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Keista šeimynėlė”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7. 
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Detektyvas 
Kolambas. Kolambas lankosi 
naktiniame klube”. N-7.  
22.45 “Paslaptys”. N14.  
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.15 “Mentalistė”. N-7.  
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.55 “Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pagal muziką”. 
N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai. Lietuvos žydų 
byla.  
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.  
12.55 XIX tarptautinis akorde-
ono festivalis. Koncertas “La vie 
en vrac”.  
14.00 Rašytojo Petro Dirgėlos 
70-osioms gimimo metinėms. 
Brydė.  
14.35 Kino legendos. 
Marčelas Mastrojanis. Tobulas 
italas.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.15 Premjera. Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentai. 
19.00 Labanaktukas.  

19.30 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Atėnų AEK - Utenos 
“Juventus”.  
21.30 Septynios Kauno die-
nos. 
22.00 IQ presingas.  
22.45 Mano geriausio draugo 
vestuvės. N-7.  
0.25 DW naujienos rusų kalba. 
0.35 Dabar pasaulyje.  
1.05 Maistas ir aistros.  
1.35 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 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).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Tauro ragas (k). N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas.  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.45 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.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Tėtušiai. N-7.  
10.55 Aukščiausia pavara. 
N-7. 
12.00 6 kadrai. N-7.  

12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.00 6 kadrai. 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.  
23.40 Aš -. N-7.  
0.40 Nematoma riba. N-14.  
1.45 Daktaras Hausas. N-7.  

 
06.40 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Mama detektyvė“. 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. 
23.30 Moterų balsas. 
00.30 „Miškinis“. N-7. 
01.30 Reporteris. 
02.15 Lietuva tiesiogiai. 
02.25 „Chiromantas“. N-7. 
03.15 „Bitininkas“
4.00 „Gluchariovas“. N-7. 
04.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
05.35 „Bitininkas“. N-7.

 
 

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.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Premjera. Artistas. N-7.  
0.35 Klausimėlis.lt. 
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 reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7. (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7. 

14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
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 
Jokių stabdžių!. N14.  
0.25 “Mentalistas”. N-7.  
1.20 “Strėlė”. N-7.  
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 “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 Ikaras. N-14. 
00.15 Skandalas.  N-7. 
01.15 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 - žmogžudys-
tė” 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 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 “Matadoras”. N14.  
23.30 “Jokio supratimo”. N-7.  
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Dalasas”. N-7.  
2.55 “Penktoji pavara”.  
3.40 “Visi vyrai - kiaulės... 2” 
(k). N-7.  
4.05 “Penktoji pavara”.  

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.25 “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 “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”. N-7. 
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Midsomerio žmogžudystės I. 
Mažo miestelio mirtys”. N14.  
23.10 “Paslaptys”. N14.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Mentalistė”. N-7.  
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.05 “Detektyvas Kolambas. 
Kolambas lankosi naktiniame 
klube”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentai (kart.). 
13.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.35 Keliaukime kartu. 
Charkovas (kart.). 
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Muzikos istorijos.  
18.00 Poezija.  
18.05 Oranžinė legenda.  
18.20 Naftos planeta. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Premjera. Šimtas reginių 
senoviniame mieste. 
20.15 Švarūs juodraščiai. 

Kristina Sabaliauskaitė. “Silva 
rerum”. 
21.00 Elito kinas. Premjera. 
Mustangės. N-14.  
22.40 Poezija.  
22.45 Stambiu planu.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Premjera. Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
0.35 Kredo. demokratas.  
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Gintaro kelias II. 
Tamsusis karavanas.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k).  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 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.  
9.00 Lietuvos mokyklų žaidy-
nės.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Tėtušiai. N-7.  

10.55 Aukščiausia pavara. N-7. 
12.00 6 kadrai. N-7.  
12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.00 6 kadrai. 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.  
23.40 Aš - superhitas. N-7.  
0.40 Nematoma riba. N-14.  
1.45 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. 
23.30 Patriotai. N-7. 
00.30 „Miškinis“. N-7. 
01.30 Reporteris. 
02.15 Lietuva tiesiogiai. 
02.25 „Chiromantas“. N-7. 
03.15 „Bitininkas“
4.00 „Gluchariovas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. vasario 18 d.

ketvirtadienis 2017 02 23

penktadienis 2017 02 24

 
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 Gyvenimas.  
11.45 Istorijos detektyvai.  
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 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.30 Lietuvos patriotai.  
22.50 Premjera. Pogrindis. 
N-14.  
1.40 Komisaras Reksas. N-7.  
2.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai.  
5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
7.30 “Džiumandži”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7. (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  

18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Tamsioji banga. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Strėlė”. N-7.  
2.15 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
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 Rezidentai. N-7.  
20:00 Farai. N-7 
21:00 Bruto ir Neto. N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios.
 22:30 Deganti žemė. N-7. 
00:15 Skandalas. N-7. 
01:15 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 patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-

dystė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. 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 “PREMJERA Džuna”. 
21.30 “Ultravioletas”. N14.  
23.20 “Matadoras”. N14.  
1.10 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.00 “Dalasas”. N-7.  
2.45 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
4.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.40 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
8.05 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.   
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.25 “Auklė”. 
9.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
12.30 “Būrėja”.  
13.00 “Akloji”.  
13.30 “Mentalistė”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Neramūs ir triukšmin-
gi”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Keista šeimynėlė”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 

“Geriausi Švedijos detektyvai. 
Blogas kraujas”. N-7.  
23.20 “Paslaptys”. N14.  
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.55 “Mentalistė”. N-7.  
3.55 “Midsomerio žmogžudys-
tės I. Mažo miestelio mirtys” 
N14.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Istorijos detektyvai.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Naftos planeta (kart.). 
13.00 Skrendam. (kart.). 
13.30 Diskusija “Maidanas ir 
Vakarų pasaulio dvasinės ver-
tybės”. (kart.). 
14.35 Dieveniškės. Metų ratu.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
6. 
16.45 Kultūrų kryžkelė.  
17.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
18.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. Algio 
Kalėdos knygos “Kornelijaus 
Platelio kūrybos kontekstai, 
arba tarp Dioniso ir Apolono” 
pristatymas.  
18.55 Prisiminkime.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  

21.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. Jurgio 
Kunčino poezijos rinktinės 
“Malūnų gatvė be malūnų” 
pristatymas.  
22.00 Premjera. Sugrįžimas. 
N-14.  
24.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 I tarptautinis Juozo 
Pakalnio vardo konkursas.  
1.30 Kelias į namus. (kart.). 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta. (kart.). 
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Gintaro kelias II. 
Tamsusis karavanas (k).  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 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.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Tėtušiai. N-7.  
10.55 Aukščiausia pavara. 
N-7. 

12.00 6 kadrai. N-7.  
12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.00 6 kadrai. 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 Ringo karalius. N-14.  
0.10 Aš - superhitas. N-7.  
1.10 Nematoma riba. N-14.  
2.10 Daktaras Hausas. N-7.  

 
06.40 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.00 Patriotai. Žurnalistinių 
tyrimų laida. N-7. 
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. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 Moterų balsas. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Nuoga tiesa. Debatų 
laida. 
00.30 „Miškinis“. N-7. 
01.30 Reporteris. 
02.15 Lietuva tiesiogiai. 
02.25 „Chiromantas“. N-7. 
03.15 „Bitininkas“
4.00 „Gluchariovas“. N-7.

 
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 Specialus tyrimas.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
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.  
19.05 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. Pasienis. 
N-14.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.  
4.05 “Eurovizija 2017”. 
Nacionalinė atranka.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
7.30 “Džiumandži”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  

12.40 Nuo... Iki... (k). 
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
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 Aš esu legenda. N-7.  
23.55 Iš tamsybių. N14.  
1.40 Tamsioji banga. 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 Farai. 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 Paslaptinga karalystė.  
21:35 Seni vilkai. N-7 
23:20 Svetimšalis. N-14 
01:40 Vėtrų kalnas. N-7 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Nikonovas ir Ko”.
10.00 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė” N-7.  

14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Niko”. N14.  
23.35 “Ultravioletas”. N14.  
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Dalasas”. N-7.  
2.55 “Niko” (k). N14.  
4.30 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.25 “Auklė”. 
9.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
12.30 “Būrėja”.  
13.00 “Akloji”.  
13.30 “Mentalistė”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Neramūs ir triukšmin-
gi”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Keista šeimynėlė”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
“Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Komisaras Falkė. 
Bailus liūtas”. N-7.  

23.05 SNOBO KINAS 
“Eskobaras. Kruvinas rojus”. 
N14.  
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.55 “Mentalistė”. N-7.  
3.50 “Geriausi Švedijos detek-
tyvai. Blogas kraujas”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. Tiesioginė 
LRT Klasikos ir LRT Kultūros 
laida “Ryto allegro”.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos Valstijose  
(kart.). 
12.45 Stambiu planu.  
13.15 Maistas ir aistros.  
13.40 Atspindžiai.  
14.10 Kelias į namus. (kart.). 
14.40 Nes man tai rūpi.  
15.25 Pavojingi jausmai.  
16.15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.10 Anapus čia ir dabar.  
18.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. Diskusijų 
klubas. “Ką reiškia Algirdas 
Julius Greimas Lietuvai?”  
19.00 Kūrybos metas. 
Menininkas Vladimiras 
Čekasinas.  
19.25 Premjera. Kritikai gur-
manai. 

21.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. 
“Pirmosios lietuviškos knygos 
akibrokštas. Reformacijos 
katekizmų žinia”.  
22.00 Pogrindis. 
Tragikomedija. N-14.  
0.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
1.00 Dabar pasaulyje.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam. (kart.). 
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Nuo... Iki....  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Drakono vartai. Lėtai 
bundanti Kinija.  
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.  
9.00 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Tėtušiai. N-7.  
10.55 Aukščiausia pavara. 
N-7. 
12.00 6 kadrai. N-7.  

12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.00 6 kadrai. 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 Tėtušiai. N-7.  
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Bambergo “Brose” - Kauno 
“Žalgiris”.  
Vaizdo įrašas.  
0.55 Sporte tik merginos. 
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 „Skolininkas“. N-14. 
00.55 „Minties greitis“. N-14. 
02.40 „Gamtos magija“. 
03.05 „Skolininkas“. N-14. 
04.30 „Minties greitis“. N-14. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Premjera. Tobotai 1. 
7.25 Tatonka ir mažieji drau-
gai. 
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 pasau-
lio keistenybės (subtitruota). 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Slėpiningoji Indija (subtitruo-
ta). 
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”. 
Nacionalinė atranka.  
22.55 Premjera. Viena diena. 
N-14.  
0.50 Pasaulio dokumentika. 
Įdomiausios pasaulio keiste-
nybės (subtitruota, kart.). 
1.40 Pasaulio dokumentika. 
Slėpiningoji Indija (subtitruota, 
kart.). 
2.35 Džesika Flečer. N-7.  
4.10 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 nuoty-
kiai”.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Lukas Skruzdėliukas. 
11.45 Ieškokit Gudručio. 
Briusas ir Loidas siautėja. 
N-7.  
13.10 Pričiupom!. N-7.  
13.40 Ponas auklė. 1993 m.  
15.25 Žandaras ir ateiviai. 
N-7. 1979 m.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Alvinas 
ir burundukai 2. 
21.15 PREMJERA 
Nuostabusis Bertas 
Vonderstounas. N14.  
23.20 Kelyje 2. Alaus teni-
sas. N14.  
1.10 Aš esu legenda. N-7. 

 
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 mo-
teris”.  
10.30 “Svajonių ūkis”.  
11:00 Beždžionėlė ledo ritu-
lininkė. 
12:55 Anastasija. N-7 
14:45 Spąstai tėvams. 
17.10 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.25 “Eurojackpot”. Loterija. 
19.30 “Aš - superhitas”. N-7. 
21:30 Aš - robotas. N-7. 
23:50 Supergreiti! N-14. 
01:45 Atsiskyrėlis. N-14. 

 
6.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Blogas šuo!”  
11.00 Galiūnų čempionų 
lyga. Norvegija.  
12.05 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
12.35 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
13.40 “Džuna”. 
14.50 Gyvenimiškos istorijos.  
15.50 “Kas žudikas?”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.  
19.30 Muzikinis iššūkis.  
21.30 MANO HEROJUS 
“Žudikai”. N-7.  
0.10 AŠTRUS KINAS “Malibu 
pakrantės rykliai”. N14.  
1.50 “Dalasas”. N-7.  
3.20 Muzikinis iššūkis (k).  
4.50 “Blogas šuo!”. 

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 “Zoologijos sodo nau-
jagimiai”.  
12.00 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 Kas namie šeiminin-
kas?  
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.10 “Senjora”. N-7.  
18.50 “Didingasis amžius. 

Jos didenybė Kiosem”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Bekas 3. Mergaitė 
rūsyje”. N14.  
22.50 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.25 “Kas aprengs nuotaką?”  
1.25 “Eskobaras. Kruvinas 
rojus”. N14.  
3.20 “Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Komisaras Falkė. 
Bailus liūtas”. N-7.  
4.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė. 
9.15 Kelias. Laida evange-
likams. 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017.  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. 
Tiesioginė LRT Kultūros laida 
“Algirdo Šeškaus knygų pri-
statymas”.  
12.00 Pradėk nuo savęs.  
12.30 Šokių akademija 3. 
13.20 Tragiškoji daktaro 
Fausto istorija (subtitruota). 
15.50 Kritikai gurmanai 
(kart.). 
17.30 Lietuva mūsų lūpose.  
18.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. Diskusijų 
klubas. “Saviraiškos laisvė ir 
neapykantos kalba”.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. 
Irenos Vaišvilaitės knygos 
“Pasivaikščiojimai po krikščio-

niškąjį Vilnių” pristatymas.  
22.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Žmogžudystės 
anatomija. N-7.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Šokių akademija 3 
(kart.). 
1.10 ARTS21. (kart.). 
1.40 Elito kinas.. N-14.  
3.20 LRT Kultūros akademija.  
4.10 Stop juosta. (kart.). 
4.40 Amžininkai. Lietuvos 
žydų byla.  
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.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Drakono vartai. Lėtai 
bundanti Kinija.  
20.30 Nuo... Iki... (k).  
21.30 Vilniečiai - Mečislovas 
Sakalauskas.  
22.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
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 Raitelis be galvos. N-7.  
8.30 Vienam gale kablys.  
9.00 NT žinios.  
9.30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės.  
10.00 Raitelis be galvos. 
N-7.  
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  

12.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Gyvenimas iš nau-
jo. N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Panevėžio 
“Lietkabelis” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”. Tiesioginė 
transliacija iš Panevėžio.  
19.00 X Faktorius.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kon Tikis. N-7.  
0.55 Ringo karalius. N-14.  

 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Slaptas augalų gyve-
nimas.“.  
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Mainai gamtoje“. N-7. 
11.00 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
15.00 „Mainai gamtoje“.. 
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 žmogžudys-
tės. N-7. 
01.30 „Mafijos kronikos“. 
N-14. 
02.15 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
03.45 „Šetlando žmogžudys-
tės. Negyvas vanduo“. N-7. 
05.45 „Gamtos magija“. 
06.00 „Jaunikliai“.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas 
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

 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 

tel. (8-650) 16057.
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šiupinys

Tauriai švytėjo karališkai raudo-
na Aukštaitijos vėliava, svėdasiš-
kių anūkė Marija Bogdonavičiūtė 
pianinu grojo iškilmingas Betho-
veno melodijas, o parodos autorius 
R. Guobis prabilo į susirinkusius. 
Apie Vilnių, mūsų brangiąją sos-
tinę, karalių miestą, kur dar šio 
amžiaus pradžioje būriais eidavo 
karšto tikėjimo svėdasiškiai - pa-
simelsti prie Aušros Vartų ir tikėji-
mo prasmę dar kartą ypatingai  iš-
gyventi Kalvarijose. Apie tai, kad 
ta nuoširdžia tikėjimo dvasia gy-
venusių ir tebegyvenančių senųjų 
svėdasiškių dvasia, įprasminta į 
portretus atkeliavo į Vilnių, miestą, 
kurio dalį sudaro vilniečiai, atvykę 
iš Svėdasų.

Kalbėta apie didžio pašauki-
mo vedamą aistrą nuolat domėtis 
savo krašto istorija, apie bendra-
vimą su senaisiais praeinančio 
pasaulio liudytojais, apie foto-
grafavimą ir šios parodos, pernai 

Svėdasietiška dvasia Vilniuje

pirmą kartą eksponuotos Svėdasų 
meno galerijoje, gimimą. Žmonių 
paveikslus lydi ir trumpi bei tai-
klūs, tų žmonių gyvenimą, filoso-
fiją apibendrinantys tekstai apie 
nuostabiuosius žmones, kurių kie-
kvienas vertas plataus ir išsamaus 
pasakojimo. Juk tai ir šimtametės 
Bronė Valuntienė bei Adelija Ga-
jauskienė, jubiliejinių 1918 metų 
moteris Fausta Palskienė, mieste-
lio patriarchas Bronius Neniškis, 
legendinis mokytojas Jonas Be-
leckas, uolusis maršalka Antanas 
Stasiškis, pamaldžioji Fausta Kir-
deikienė...

Parodą apibendrinančioje anota-
cijoje rašoma: „Šviesūs svėdasiš-
kių veidai, spinduliuojantys žinia, 
kad senasis, nueinantis pasaulis 
turėjo daugiau užuojautos, suprati-
mo, širdies šilumos, negu tas, ku-
riame dabar esame ir kuris ateina. 
Bet gal mes senųjų dvasią pažinę, 
jų išmintimi apsišarvavę, galime 
sušvelninti ar nugalėti mus užgriū-

nantį chaosą, tą mirties kultūrą, ku-
riai mūsų šventoje žemėje neturėtų 
būti vietos. Tegul neapleidžia viltis 
šviesi tėvynės Lietuvos“.

Susirinkusieji buvo pakviesti 
atsigaivinti arbatą bei kava ir pa-
ragauti Svėdasuose vis dar gami-
namu varškės sūriu su kmynais bei 
sodietišku pyragu. Didžioji gėrybė 

šio suėjimo buvo dar vienas susi-
tikimas, bendrystė ir atminties bei 
dabarties ir ateities pamąstymai. 
Žymus etnologas prof. Libertas 
Klimka pabrėžė, kad ši paroda - 
svarus indėlis į krašto pažinimo, 
istorinio paveldo lobyną.

Žmonės, kilę iš Butėnų, tai ne-
pavargstantis devyniasdešimtmetis 
Juozas Prūsas, buvusi autoriaus 
kaimynė Edita Žvirblytė ir moks-
ladraugis aštuonmetėje Kęstutis 
Murma. Žavios studentės Emilija 
ir Julija Musteikytės, autoriaus 
pusseserės Inga ir Sandra Svėdasi-
nės, Aldona Bublytė - Markevičie-
nė, Lina Beleckaitė - Stukienė, trys 
seserys Šimkevičiūtės, Dalia Dily-
tė - Staškevičienė bei jos vyras Au-
gustas, visų nė išvardyti negaliu.

Pabaigoje dar nuskambėjo bran-
giam Vilniui skirta daina, ir buvo pa-
skelbta, kad svėdasietiškos kultūros 
dienos Vilniuje sutaps su vilniečiu 
pasveikinimu Svėdasams valstybės 
nepriklausomybės dieną. 

Mat Vasario 16-ąją į Svėdasus 
koncertuoti vyko Vilniaus Karoliniš-
kių muzikos mokyklos folklorinis 
ansamblis ir Mokytojų namų kolek-
tyvas „Kankleliai“.  

Į vieną eilę susėdo trys profesoriai: Juozas Lapienis, Libertas Klimka ir Vilija Grinevičienė.

Bičiulės vilnietės nuo Butėnų - Edita Žvirblytė ir Regina Sta-
siškytė.

Autoriaus nuotr.

Aplinkos ministerija 
džiaugėsi taika

A. Juška šiltnamius, gavęs Euro-
pos Sąjungos paramą, pastatė nuosa-
voje žemėje, kurios gelmėse – kvar-
cinio smėlio klodai. AB „Anykščių 
kvarcas“ – vienintelė kvarcinio smė-
lio gavybos įmonė Pabaltijyje, todėl 
šiai įmonei teisminiame procese 
buvo leista dalyvauti kaip trečiajam 
suinteresuotam asmeniui.  

Teisminį procesą pradėjo Valsty-
binės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcija prie Aplinkos ministerijos, 
tačiau kai ieškovas - VTPSI antrą 
kartą pasirašė taikos sutartį su atsa-
kovais, Aplinkos ministerija išplatino 
džiaugsmingą pranešimą spaudai. 

„Abipusėmis šalių nuolaidomis 
išsprendus teisminį ginčą, valstybės 
institucijos išvengs tolesnio bylinėji-
mosi išlaidų, o pagal taikos sutarties 
sąlygas galės būti tęsiamas valsty-
bei ir Anykščių rajono savivaldy-
bei svarbaus investicinio projekto 
įgyvendinimas. Atsiradus poreikiui 
naudoti žemės gelmių išteklius, sta-
tytojas ne vėliau kaip per vienerius 
metus privalės savo sąskaita pašalin-
ti visas kliūtis. Ginčas tarp ieškovo 
VTPSI  ir atsakovų kilo dėl statinių 
žemės sklype ant kvarcinio smėlio 
klodų. VTPSI, patikrinusi statybos 
leidimo išdavimo teisėtumą, nustatė 
pažeidimų, dėl kurių šie dokumen-
tai negalėjo būti išduoti. Iš pradžių 

teismo buvo prašyta panaikinti sta-
tybos leidimo galiojimą ir įpareigoti 
statytoją statinius nugriauti. Tačiau 
VTPSI, atsižvelgdama į investici-
nio projekto didelę vertę (9 334 829 
eurų be PVM), į tai, kad iki 2016 m. 
birželio 30 d. į projektą jau buvo in-
vestuota beveik 3 mln. eurų ir kad jį 
įgyvendinus, būtų sukurta 100 naujų 
darbo vietų Anykščių rajone, sutiko 
ginčą spręsti taikiai. Taikos sutar-
čiai neprieštaravo ir trečioji bylos 
šalis – Lietuvos geologijos tarnyba 
prie Aplinkos ministerijos“, –  tokį 
pranešimą spaudai sausio viduryje 
išplatino Aplinkos ministerija. 

„Anykščių kvarcas“ pašalintas 
iš trečiųjų asmenų

Anykščių rajono apylinkės teis-
mas atsakovo A. Juškos prašymu, 
priimdamas sprendimą dėl taikos 
sutarties patvirtinimo,  panaikino 
AB „Anykščių kvarcas“ trečio-
jo suinteresuotojo asmens statu-
są šioje byloje bei netenkino A. 
Juškos prašymo  skirti „Anykščių 
kvarcui“ baudą. Tačiau šis teismo 
sprendimas taip ir neįsiteisėjo – 
AB „Anykščių kvarcas“ parašius 
skundą, byla antrą kartą keliaus į 
Panevėžio apygardos teismą.

Priminsime, jog praėjusių metų 
rudenį  VTPSI ir ūkininko A. Juš-
kos bei Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Taikos sutartį 
patvirtino kita Anykščių rajono 

apylinkės teismo teisėja – Zita Ga-
vėnienė. Tada AB „Anykščių kvar-
cas“ skundą nagrinėjęs Panevėžio 
apygardos teismas priėmė spren-
dimą grąžinti bylą iš naujo nagri-
nėti Anykščių rajono apylinkės 
teismui. Bylos ėmėsi kita teisėja J. 
Gasparavičienė. Antrą kartą nagri-
nėjant byla buvo peržiūrėta ir kiek 
koreguota taikos sutartis, tačiau 
sprendimo esmė nepasikeitė. Ir 
antrojoje taikos sutartyje numaty-
ta, kad  atsiradus poreikiui naudoti 
žemės gelmių išteklius sklype, A. 
Juška savo sąskaita, ne vėliau kaip 
per 12 mėnesių, privalo pašalinti 
nuo žemės sklypo visus statinius, 
sutvarkyti statybvietę ir pašalinti 
bet kokias kitas kliūtis, trukdančias 
naudoti kvarcinį smėlį. 

Taikos sutartyje numatoma, kad 
jei šis įsipareigojimas per nustatytą 
terminą nebus įvykdytas, statytojas 
privalės mokėti 60 eurų baudą už 
kiekvieną įsipareigojimo nevykdy-
mo dieną. 

Ministras pritarė taikos 
sutarčiai

Aplinkos ministras Kęstutis Na-
vickas BNS agentūrai sakė, kad  
jis pritaria taikos sutarčiai ir teigia, 
kad Anykščių rajone esantys kiti 
kvarcinio smėlio ištekliai leidžia 
tikėtis, kad šiltnamių griauti nerei-
kės. 

„Tokią situaciją turime dėl pačių 

teisės aktų netobulumo. Aš pats 
pritariu taikos sutarčiai, aš asme-
niškai ją palaikau. Aš manau, kad 
šitoje situacijoje įkaitai yra ir tie 
žmonės, kurie statė šiltnamius, nes 
faktas yra tas, kad jie statėsi savo 
nuosavybėje, o kad ant kvarco tel-
kinio, tai čia teisės aktų nesuderi-
namumo padarinys“, - BNS sakė 
K. Navickas.

Anot jo, poreikis išgauti šiltna-
mių vietoje esantį kvarcinį smė-
lį neatsiras greitai, todėl statinių 
griauti artimiausiu metu dar nerei-
kės.

„Reikia nepamiršti, kad tas po-
reikis neatsiras taip lengvai. Aplin-
kui dar yra telkinių, paimti žemę 
valstybės poreikiams yra labai 
aiškiai apibrėžti argumentai ir yra 
kompensaciniai mechanizmai, tai 
kadangi smėlio gavybos apimtys 
yra ribojamos, aplinkui tų telkinių 
užtenka dar ilgam laikui ir dėl to 
manome, kad taikos susitarimas 
yra geriausias sprendimas šitoje si-
tuacijoje. (...) Šiuo atveju socialiai 
jautresnis sprendimas yra taikos 
sutartis, nes tikimės, kad dar to rea-
laus poreikio griauti nebus bent jau 
tą laikotarpį, kol galios europinės 
paramos sutartis“, - BNS kalbėjo 
aplinkos ministras.

Nauji 6 ha ploto A. Juškos šil-
tnamiai šalia Anykščių  pastatyti 
gavus 6,5 mln. eurų Europos Są-
jungos paramą. Projekto vertė - 
9,335 mln. eurų.   

Teismai dėl šiltnamių – pasaka be galo
(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Statė. Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis „Anykštai“ sakė, jog 
medinės pilies statytojas UAB „Po-
vilo Gurklio firma“ pernai be pilies 
rangos darbų konkurso laimėjo dar 
šešis Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos skelbtus statybos ar 
remonto darbų viešuosius pirkimus. 
„Jis ir be pilies pakankamai užsidir-
bo“, – sakė meras K. Tubis.

Struktūra. Buvusiam Kalitos 
pramogų ir sporto centro direktoriui 
Ramūnui Blazarėnui tapus Anykš-
čių savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoju, naikinamas 
jo anksčiau užimtas etatas. Vietoj 
Kalitos pramogų ir sporto centro di-
rektoriaus etato Anykščių turizmo 
informacijos centre bus steigiama 
šio centro direktoriaus pavaduoto-
jo pareigybė. Kalitos pramogų ir 
sporto centras yra Anykščių turiz-
mo informacijos centro padalinys. 
Anykščių turizmo informacijos 
centro direktoriaus pavaduotojas 
bus paskirtas po konkurso. Kalba-
ma, kad juo tapti turėtų buvęs po-
licininkas iš Jonavos Saulius Jaki-
mavičius.  

Rinkimai. Tėvynės sąjungos 
– Lietuvos krikščionių demokra-
tų partijos pirmininko rinkimuose 
Anykščių skyriaus nariai triuški-
nančiai balsavo už dabartinį partijos 
pirmininką Gabrielių Landsbergį – 
jis surinko apie 80 procentų Anykš-
čių rajono konservatorių balsų. Tai 
daug daugiau, nei respublikinis vi-
durkis, kuris yra apie 62 procentus. 
Antroje vietoje tiek respublikoje, 
tiek Anykščiuose liko Seimo narys 
Paulius Saudargas. Anykščiuose 
politikas surinko apie 10 procentų 
balsų, o respublikoje – 19 procen-
tų.

Protai. Penktąjį žiemos sezono 
„Auksinio proto“ turnyrą antradie-
nį laimėjo liberalų „Nikė“ (87 tšk.) 
ir bendroje įskaitoje įsitvirtino pir-
moje vietoje. Antrąją vietą žaidime 
užėmė svėdasiškių „Varpas“ (80 
tšk.), trečiąją – „Vienaskaita“ (77 
tšk.). Turnyrinė lentelė po penkių 
žaidimų: 1. „Nikė“ - 407 tšk., 2. 
„Varpas“ - 397 tšk., 3. „Vienaskai-
ta“ - 380 tšk., 4. „Šį kartą neatvyko“ 
- 360 tšk., 5. „Justelis Kaune“ - 343 
tšk., 6. „Nuo Šventosios“ - 334 tšk. 
7., „Like ir grožis“ - 273 tšk., 8. 
„Tie kur kampi“ - 235 tšk., 9. „Ke-
turakiai“ - 232 tšk. Ši komanda žai-
dė tik tris turnyrus.  

Mirtis. Vasario 14 dieną,  apie 
10.20 val., Kavarske, Petro Raudo-
nikio gatvėje,  savo namuose rastas 
vyro (gimusio 1950 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Prognozės. Meteorologai prane-
ša, kad remiantis ilgalaikėmis pro-
gnozėmis, didelių potvynių šiemet 
Lietuvoje nebus sulaukta. Švento-
sios upė jau buvo patvinusi sausio 
pradžioje. Dalis pėsčiųjų tako iki 
šiol padengta ledu, vaikščioti čia 
gana pavojinga.

Dalins. Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus draugijos Anykščių 
skyrius informuoja, kad Anykš-
čių miesto ir Anykščių seniūnijos 
gyventojams maisto paketai bus 
išduodami  vasario mėn. 22-24 
dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val. 
adresu: Vilties g. 24, Anykščiuose. 
Informacija teikiama telefonais: 
(8-381) 5 34 63; (8 610) 39 314.
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tinklas

(Atkelta iš 5 p.)

Paskui motinos karstą ėjo tik su žmona 
ir kūdikiu ant rankų 

1975 – 1978. 
Studijuoti aukštojoje neleido 

pinigų stygius

V. Vaičiulis baigė Panevėžio po-
litechnikumą, kur įgijo statybininko 
specialybę. „Baigdamas mokyklą 
neturėjau kažkokios svajonių pro-
fesijos... Tiesa, mama norėjo, kad 
eičiau mokytis į geležinkelininkų 
mokyklą ir tapčiau geležinkelinin-
ku. Tačiau aš iš karto pasakiau ne... 
Buvo minčių apie studijas aukš-
tojoje mokykloje, tačiau supratau, 
kad mokslams nebus pinigų, be to, 
iš Panevėžio buvo arčiau važinėti į 
Anykščius – juk mama sirgo, grįžda-
vau kiekvieną savaitgalį, tiesa, kar-
tais grįžęs mamos namie nerasdavau 
– jau būdavo išvežta į ligoninę...

Mamos invalidumo pašalpa buvo 
34 rubliai 50 kapeikų – šios sumos 
turėjo užtekti abiem pragyventi. Bet 
visus trejus studijų metus gaudavau 
stipendiją, nes kitaip ir būti negalė-
jo – tada gausi stipendiją ar ne, pri-
klausydavo ne tik ar neturi neigiamų 
pažymių, bet ir nuo lankomumo – 
praleisi per mėnesį 7 paskaitas, sti-
pendijos negausi. Kursiokai galėjo 
sau tai leisti, sakydavo: “Ai, tėvai 
vis tiek duos pinigų”, o aš žinojau, 
kad man niekas neduos ir stipendiją 
gauti privalau. Gyvenau bendrabuty-
je, o savaitgaliais grįždavau į Anykš-
čius. Net kainas bilietų prisimenu 
– „siauruko“ bilietas kainavo 45 
kapeikas, autobuso – 90 kapeikų, o 

jau „minkšto“ autobuso bilieto kaina 
buvo 1 rublis 3 kapeikos“.

Baigęs studijas V. Vaičiulis sako 
net nesvarstė, kur norėtų pradėti 
dirbti: „Aš pasakiau, kad būtinai tu-
riu grįžti į Anykščius, kitos išeities 
juk neturėjau... Ir grįžau, įsidarbinau 
Kurklių kolūkio staybos darbų vyk-
dytoju, ten dirbau dvejus metus“. 

1978-1980. 
Gimimai ir mirtys 

Dar būdamas studentu V. Vaičiulis 
sutiko ir savo būsimą žmoną Nijo-
lę, kuri Anykščiuose lankė draugę, 
o pati gyveno Telšiuose. „Manau, 
žmona daug paaukojo sutikdama 
keltis gyventi į Anykščius. Telšiuose 
ji turėjo gerą darbą, buvo jauniausia 
rajono tarybos deputatė, turėjo daug 
perspektyvų daryti karjerą, gauti 
butą, tačiau pasirinko Anykščius. 

Su žmona vestuves kėlėme Tel-
šiuose, ji puikiai sutarė su šeimi-
ninke, pas kurią gyveno, tad ji leido 
savo namuose surengti šventę. Atva-
žiavo mano draugai iš Anykščių, su-
sirinko jos draugės, tik mano mamos 
nebuvo, sveikata neleido dalyvauti 
vestuvėse... Nebuvo jos prabangios, 
tačiau viską sumokėjom savais pini-
gais, pataupėm ir surengėm šventę. 

Greit susilaukėm ir pirmagimio 
sūnaus Manto, jis į šį pasaulį atėjo 
1979 m. gegužę, o rugsėjo mėne-
sį savo mamą išlydėjau į paskutinę 
kelionę... Galima sakyti, prie mamos 
karsto buvom mes su žmona ir mūsų 

trijų mėnesių sūnus... Giminės iš 
Pasvalio atvyko tik laidotuvių die-
ną...

Džiaugiuosi, kad mama dar spėjo 
pamatyti nors vieną anūką, džiau-
giuosi, kad užsimezgė gražus jos 
santykis ir su Nijole... Pradžioj buvo 
visko, mamai gal ir nelabai marti pa-
tiko, bet vėliau jos labai gražiai suta-
rė... Net iš savo pensijos sutaupytus 
pinigėlius ji paliko ne man, o mano 
žmonai...

Praėjus metams nuo pirmojo sū-
naus gimimo, susilaukėme ir Min-
daugo. Jis buvo planuotas vaikas, 
o kartu ir galimybė išvengti ka-
riuomenės. Pradžioje kariuomenėn 
manęs neėmė, nes slaugiau mamą, 
o turintiems du vaikus jau vėl nerei-
kėdavo tarnauti. Praėjus metams po 
Mindaugo gimimo, Anapilin palydė-
jom ir Nijolės mamą, tėčio ji neteko 
būdama 15-os... Tad mūsų bendras 
gyvenimas prasidėjo ne tik džiaugs-
mu susilaukus sūnų, bet ir palydint į 
amžinybę pačius brangiausius žmo-
nes...“ – pasakoja V. Vaičiulis.

1980-2000. 
Dirbti teko ir savaitgaliais, 

ir per atostogas 

Nuo 1980 iki 1989 m. V. Vaičiulis 
dirbo Anykščių rajono „Atžalyno“ 
kolūkio inžinieriumi statybininku. 
Žmona pradžioje įsidarbino veltinių 
fabrike, vėliau buvo pakviesta dirb-
ti į partijos komitetą, iš ten perėjo į 
karinį komisariatą, kur dirbo iki pat 
Lietuvos nepriklausomybės paskel-
bimo. „Dirbom, auginom vaikus, 
kūrėm savo namus... Norėjosi auto-

mobilio, tad savaitgaliais ir per atos-
togas eidavau papildomai padirbėti 
statybose, taip ir užsidirbau pirmajai 
mašinai – važiavau į Maskvą ir iš 
ten parsivariau metų senumo „Žigu-
lius“... Pirmoji mūsų šeimos kelio-
nė buvo į Krymą – automobiliu su 
abiem vaikais... 

Žmonai, kol vaikai buvo maži, 
manau, buvo kur kas sunkiau nei 
man. Aš ryte išvažiuodavau į darbą 
ir tik vakare grįždavau, gerai jeigu 
spėdavau jai padėti vaikus iš dar-
želio pasiimti, bet dažniausiai tai 
jai tekdavo padaryti vienai. Auginti 
pametinukus nebuvo lengva“, – pa-
sakoja pašnekovas.

Paklaustas, ar sunki sūnų paau-
glystė buvo, V. Vaičiulis prisimena: 
„Vaikai buvo kaip vaikai, ne geres-
nis ir aš buvau. „Zbitkų“, aišku, pri-
krėsdavo, bet kas gi be jų užauga... 
Šiaip buvau griežtas tėtis, dabar 
galvoju, kad gal net per griežtas... 
Buvo tokia istorija: mano sūnų ap-
kaltino, kad jis Anykščių bažnyčio-
je susprogdino petardą. Mokytoja 
jam net liepė prieš veidrodį moky-
tis verkti, kad galėtų „atgailauti“ 
per tėvų ir mokytojų susirinkimą, 
tik sūnus to nedarė, jis kartojo, kad 
tos petardos nesprogdino. Paskui 
viskas išaiškėjo, atsirado tas, kuris 
susprogdino tą petardą, maniškis, 
žinoma, dalyvavo tame – degtukus 
padavė... Bet man atrodo, kad ly-
ginant su tuo, su kokiomis proble-
momis susiduria dabartiniai tėvai 
– narkotikai, alkoholis – mes pro-
blemų su vaikais neturėjom.

Abu užaugo gerais žmonėmis, 
baigė mokslus, turi darbus, sukūrė 

šeimas, vyresnėlis Mantas turi du 
vaikus – anūkei Liepai dabar 4,5 
metukų, o anūkas Vakaris gruodį 
atšventė pirmąjį gimtadienį, ką tik 
išmoko vaikščioti“.

1989–1991 m. pašnekovas dirbo 
Anykščių Statybos-remonto valdy-
bos darbų vykdytoju. Nuo 1995 m. 
V. Vaičiulis įsteigė individualią įmo-
nę „Vaidlonė“, kurioje pats dirbo iki 
2000–ųjų ir kurioje iki šiol dirba jo 
žmona. 

2000-2017. 
Nuo politikos iki „šilumos“ 

direktoriaus

V. Vaičiulis pabuvo ne tik statybi-
ninku, verslininku, bet susipažino ir 
su politikos virtuve. 2001-2003 m. 
jis buvo mero Dariaus Gudelio pa-
vaduotoju, buvo ir Naujosios sąjun-
gos Anykščių skyriaus pirmininku, 
2003-2007- rajono Tarybos nariu. 

Tik, pasak V. Vaičiulio, politika – 
ne jam: „Buvimas politikoje tik leido 
susipažinti su jos virtuve. Bet aš su-
pratau, kad nemoku nei įtikinėti, nei 
dalinti pažadų, man postų ir karjeros 
šioje srityje nereikia. Man geriau ga-
myboje...“

Tad nuo 2003 m. iki dabar V. Vai-
čiulis yra UAB „Anykščių šiluma“ 
direktorius. Paklaustas, kas jam dar-
be sunkiausia, pašnekovas svarsto: 
„Yra dalykų, kurie man nepatinka... 
Sunku atleisti žmones... Kartais tiek 
susikoncentruoji į smulkmenas, kad 
pamiršti esmines problemas... Tik 
aš nelinkęs nieko atidėti, kad ir koks 
nemalonus darbas būtų, aš netemp-
siu gumos – padarei ir ramu, kam 
atidėti tai, ką vis tiek teks padaryti“.

Į klausimą, ar gąsdintų mintis pra-
rasti direktoriaus kėdę, V. Vaičiulis 
atsakė nedvejodamas: „Tikrai ne... Aš 
manau, kad jeigu žmogus turi sveikas 
rankas, kojas ir galvą, tai alkanas ne-
liks. Norėdamas valgyti, aš galėčiau 
dirbti ir paprastu darbininku...“

Nuotrauka daryta 2004 m. Rūkloje, kai jaunėlis Vaičiūnų sūnus Mindaugas davė savanorio priesai-
ką. Susirinko visa šeima (iš kairės): Nijolė, Mantas, Virgilijus ir Mindaugas Vaičiuliai. 
Nuotr. iš asmeninio albumo 

Praleidę kartu vaikystę ir paauglystę, visi trys pasiliko gyventi 
Anykščiuose ir iki šiol tebėra kaimynai (iš kairės): Adomas Bi-
liūnas, Eugenijus Narbutas ir Virgilijus Vaičiulis.

Viešosios įstaigos „Sveikatos 
oazė“ kolektyvas socialiniame 
tinkle „Facebook“ paskelbė sma-
gią nuotrauką, kurioje pozuoja 

šalia Šilalės rajone esančio Tūbi-
nės kaimo riboženklio. 

„Perduodat Tubiui linkėjimus?“ 
-  šmaikštauja internautai.

Anykščiuose gyvenantis atlikėjas 
Kazimieras Jakutis socialiniame tin-
kle „Facebook“ paskelbė originalius 
pamąstymus. „Vaikštau po Anykš-
čius ir matau: Bažnyčia - didžiulė, 
graži, apšviesta.... Savivaldybė - kelių 
aukštų kuklus pastatėlis, mažai kuo 
skiriasi nuo kitų gatvės namų.

Vaikštau po Anykščius ir mąstau, 
ar tai neatspindi mūsų mąstymo?

Bažnyčia sako, kad nereikia šiam 
pasaulį siekti naudos, teisybės... 
pasitikėkit Dievu ir bus Jums at-
lyginta anam pasaulį. Savivaldos, 
valdžios namai asocijuojasi su tvar-
ka, teisybe, gerove šioje žemėje.  
Kai pakeisim savo mąstymą, kai 
norėsim gerai gyventi čia ir dabar, 
pastatysim SAVIVALDOS namus 
didesnius už bažnyčią. Kada prade-
dam?“, - rašo K. Jakutis.

Linkėjimai 
iš Tūbinės

Siūlo statyti naujus 
savivaldos namus
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parduoda

įvairūs

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! 
Vasario 19 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.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų ir papildo-
mus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. vasario 21 d. 17 val. 
Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu
(8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.  
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonas pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti

Ukmergė

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 ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Šiltnamius (polikarboniniai, cin-
kuotas rėmas, tvirti, lengvai mon-
tuojami). Pirkite dabar – sutaupy-
site! www.siltnamiurojus.lt. 

Tel. (8-682) 10643.

Nekilnojamasis turtas

Namą su baldais gyvenvietėje 
15 km nuo Anykščių. Yra ūkiniai 
pastatai. Netoli Šventosios upė, 
tvenkinys. Turi pardavimui miško.

Tel. (8-614) 44910.

160 kv. m namą Skiemonių 
miestelyje. Yra ūkiniai pastatai, 
vandentiekis, 24 a žemės.

Tel. (8-645) 86163.

Svėdasuose, netoli ežero - 400 
kv. m rūsį - sandėlį.

Tel. (8-699) 90529.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub. 
m. Perka mišką.

Tel. (8-601) 30865.

Nebrangiai - beržines, juodalks-
nio malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas. 

Tel. (8-621) 53555.

Įvairias  malkas (skaldytas, rąs-
teliais, kaladėmis). 

Tel. (8–609) 80524.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555,  
(8-45) 51-03-46.
 
Durpių briketus, beržinius pjuve-

nų briketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato.

Tel. (8-683) 08828.

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, 
uosio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Kita

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.

Maistines bulves (1 kg 0,20 Eur). 
Gali atvežti.

Tel. (8-684) 14841.

Grūdų valomąją (rankinė ir elek-
trinė), lėkščiavimo diskus.

Tel. (8-603) 38127.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą, kompleksines trąšas. Pristato, 
išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

ŽŪB šienainį rulonuose. 
Tel. (8-682) 47854.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Kurklių, 
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko 
apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

UAB “AGRODAGA” brangiai 
perka arba išsinuomoja žemės 
ūkio paskirties sklypus.

Tel. (8-612) 21588.

Brangiai perka įvairų mišką 
su žeme arba biržes išsikirsti. 
Parduoda malkas. 

Tel. (8-687) 23618.

Dovanoja

2,5 mėn. kačiukus.
Tel. (8-685) 07842.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Taisykla remontuoja: šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę 
techniką. Vyksta į iškvietimus, su-
teikia garantiją.

Anykščiai, A. Baranausko a. 
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, 
(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
mosiomis durimis, virtuvės, mie-
gamojo, kt. baldus pagal individu-
alius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Įmonė teikia paskolas už užsta-
tą. Nereikalauja rodyti pajamų. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-673) 19696.

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai au-
gančius medžius. 

Tel. (8–644) 41260.

Plytelių klijavimas, kita apdaila.
Tel. (8-617) 50035.

Dengia visų rūšių stogus, ne-
ria medinius karkasus, montuoja 
gipso plokštes. Medžio apdailos 
darbai.

Tel. (8-679) 57533.

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.

Gamina paminklus. Lieja pama-
tus. Iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531,
 (8-672) 15590. 

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm  skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo 
žemės ūkio paskirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsi-
veža peraugusius krūmus, be-
verčius medžius iš žemės ūkio 
paskirties žemių, pamiškių, grio-
vių (plotas nuo 1,5 ha).

Tel. (8-601) 30865.

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO
paukščių ūkis parduoda 

aukšto produktyvumo, dedan-
čias 6 mėn. vištaites ir kalaku-
tų skerdieną.

Tel.: (8-687) 78274, 
(8-622) 32588. 
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA
veršelius iki 6 mėn., 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

PERKAME 
MIŠKĄ SU ŽEME 

ARBA IŠSIKIRSTI. 
MOKAME BRANGIAI.

Tel. (8-604) 84051.

Dainiaus firma 
PERKA VERŠELIUS

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroni-

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

PERKAME ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS.  
Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI. Pasiimame 
patys, atsiskaitome iš karto, sutvar-
kome dokumentus. DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS. 

Tel. (8-647) 87959.

Perkame žemę arba 
mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaitome iš 
karto, siūlyti jau dabar. 

Tel. (8-648) 20000.

Perkame sodybą arba žemę 
prie ežero, upės ar miško, 
vaizdingose vietovėse gali 
būti išlikę pamatai. Žinantys 
siūlykite. Atsilyginsime! 

Tel. (8-684) 44444.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 
IEŠKO AUTOVEŽIŲ 

VAIRUOTOJŲ!!!
 

Įmonė siūlo:
 

*Neturintiems CE kategorijos 
ir 95 kodo-APMOKAME vaira-

vimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patir-

ties – APMOKOME!!!
 

Tel. +370 65520003.

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

UAB “Anykščių šiluma” siūlo dar-
bą apskaitininkei kasininkei.

CV siųsti iki 2017 m. kovo 1 d., 
el. p. info@anyksciusiluma.lt, 
faks. (8-381) 59441, telefonas pa-
siteirauti (8-381) 59165. 

Reikalinga melžėja mažame 
ūkyje Ukmergės r.

Tel. (8-600) 40863.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pageidau-
jant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039. 

Brangiai - miškus visoje 
Lietuvoje.  Nebrangiai atlieka vi-
sus geodezinius matavimus. 

Tel. (8-650) 16017.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

Skubiai - automobilius. Dirba 
visą parą.

Tel. (8-621) 60671.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumen-
tus.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, traktorius (dauž-
tus, nevažiuojančius ir pan). 
Prekiauja automobilių dalimis 
(siunčia). 

Tel.: (8-625) 99100, (8-695) 89890.

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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. 

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Brangiai visoje Lietuvoje - galvi-
jus, karves, jaučius, telyčias. Veža 
į užsienį. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-662) 50592.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų 
derliaus.

Tel.: (8-656) 06060, 
(8-610) 62827.
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Amiliutė stebi rinkiminę 
kampaniją

mėnulis
vasario 18-20 d. - delčia.

oras

-1

+3

Konradas, Šarūnas, Nida, 
Zuzana.

Bernadeta, Simeonas, Lengve-
nis, Gendrė, Simas.

šiandien

vasario 19 d.

vasario 20 d.
Leonas, Visgintas, Eitvydė, 

Aidas.

vardadieniai

anekdotas

Sigutis OBELEVIČIUS

Ramybę  išduoda belapiai krū-
mai ir medžiai ir jų šakose stūgau-
jantys vėjai. Iš visų prieš žiemos 
šalčius nusirengusių medžių ir krū-
mų tik beržai išsiskiria savo baltais 
liemenimis bei svyrančiomis ša-
komis. Jų su niekuo nesupainiosi. 
Tačiau dauguma kitų medžių yra 
tarsi vienodi, pilki. Tačiau geriau 
įsižiūrėjus, kiekvienos rūšies me-
džiai ir krūmai skirtingi. Dygliuo-
tomis šakelėmis išsiskiria erškėčiai 
ir agrastai, žaliais ūgliais – šluoti-
niai zuikiakrūmiai. Kiti skiriasi 
žievės spalva, pumpurų išsidėsty-
mu, forma ir dydžiu, netgi kvapu. 
Maloniai kvepia juodųjų serbentų, 
balzaminių tuopų pumpurai, ne 
itin maloniai - šeivamedžių. Vienų 

Medžiai be lapų
Žiema jau baigia sudėti savo ginklus, šiemet tik pagąsdinusi, 

bet taip ir nepridariusi didelių rūpesčių dėl šalčio ir sniego. Nors 
pavasario dvelksmas jau juntamas: poruojasi lapės, krankliai 
ir kryžiasnapiai jau suka lizdus ir ruošiasi perėti savo vaikus, o 
ištirpę sniego piltuvai aplink medžių kamienus išduoda pirmą 
ankstyvojo pavasario požymį - lietuviškoje gamtoje vis dar žie-
miška ramybė

medžių ir krūmų pumpurai prisegti 
vienas prieš kitą, kitų pražangiai. 
Priešinius pumpurus turi klevai, 
uosiai, kaštonai, riešutmedžiai, 
alyvos, putinai, ožekšniai, šeiva-
medžiai, šunobelės ir kt. Pumpurų 
dydžiu visus lenkia kaštonai, jų 
lipnūs pumpurai išauga iki 2,5 cm 
ilgio. Paprastuosius uosius lengva 
pažinti iš juodų, pusrutuliškų pum-
purų, klevų pumpurai rausvai rudi, 
žvilgantys. Tarp krūmų lengviau-
sia pažinti karpotuosius ožekšnius 
– iš karpotų šakelių, paprastuosius 
ožekšnius – iš žalių, keturbriaunių 
šakelių.

Daugumos medžių ir krūmų 
(drebulių, tuopų, šermukšnių, 
obelų, gluosnių, alksnių, ąžuolų, 
vinkšnų, trešnių, lazdynų, gudobe-
lių, slyvų ir kt.) pumpurai prisegti 
pražangiai. Bene lengviausia iš 
visų pažinti juodalksnius, ne tik iš 
tamsiai rudų tarsi ant kojelės tupin-
čių pumpurų, bet ir iš pernykščių, 
kankorėžiukus primenančių vaisy-
nų. Sunku su kuo nors supainioti 
blindžių „kačiukus“ ar raudoną-
sias sedulas, išsiskiriančias ryškia 
spalva. Liepas ir ąžuolus greičiau 
atpažinsi iš jų galingos lajos. Tiesa, 
liepos dažnai per žiemą ant šakelių 
išlaiko vaisiukus, o kai kurie ąžuo-
lai – pernykščius lapus. Tuo tarpu 
pumpurai neišvaizdūs, liepų - buki, 
rausvai ar žalsvai rudi, o  ąžuolų 
smulkūs, kiaušiniški ar pusiau ru-
tuliški. 

Kibus rūdėtasis erškėtis. Mažalapė liepa.

Tapybiškas paprastojo uosio pumpuras.

Pavasarėjant į pumpurus ke-
liauja saldžios klevų sultys. 

Juodalksnio žirginiai naudojami vaistams.
Žygimanto OBELEVIČIAUS nuotr. 

– Tai neįtikėtina, kuo šiandien 
užsiima medikai! – sako firmos 
vadovas. – įsivaizduojate, šiandien 
buhalterė Petraitienė pasiprašė iš 
darbo į polikliniką, o grįžo su nau-
ja šukuosena…

***

Anglas džentelmenas nutarė at-
leisti savo sekretorę. Išsikvietė ją 
pas save ir labai taktiškai pareiškė:

– Panele Džons, jūs esate puiki 
darbuotoja, tiesiog mūsų firmos 
pasididžiavimas, jūs tvarkote fir-
mos reikalus jau daugelį metų ir aš 
tiesiog neįsivaizduoju, kaip mūsų 
firma galėtų dirbti be jūsų, bet nuo 
pirmadienio mes pabandysime…

***

Knygyne lankytojas klausia par-
davėjo:

– Gal turite knygą „Kaip greitai 
praturtėti“? – Taip, turime, bet ją 
parduodame tik su „Baudžiamuoju 
kodeksu”.

Putinas brandina žiedinius 
pumpurus.

Dienos bėga, laikas eina
Štai rinkimai vėl į Seimą,
Ir naujų veidų vėl mato
Visą eilę kandidatų.

Ir prisiekia mums kiekvienas
Nori dirbt dėl anykštėnų.
Pagalvokime tačiau,
O kur buvo jie anksčiau?

Sako, gelbės ir padės
Ir naujos suteiks vilties,
O naudos nenori gauti
Vien tik trokšta mums tarnauti.

Iš Molėtų, Vilniaus, Kauno
Su biudžetais, patirtim
Kandidatai krepšius krauna
Mus nauja uždegt viltim. 


