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Savaitę trukusios močiutės
paieškos - be
rezultatų

2 psl.
šiupinys
Fiasko. Anykščiai neprisijungs
prie UNESCO kūribinių miestų tinklo. Paryžiuje vykstančioje
UNESCO Generalinėje konferencijoje spalio 31 dieną paskelbti
pasaulio miestai, kurie tapo naujais šios organizacijos kūrybinių
miestų tinklo nariais. Paraišką prisijungti prie tinklo buvo pateikusi
ir Anykščių rajono savivaldybė, tačiau kvietimo Anykščiai negavo. Į
UNESCO kūrybinių miestų tinklą
naujai pakviesti 64 miestai iš 44
šalių. Plačiau - kituose „Anykštos“
numeriuose.

„Jums reikia ne
pinigų, o noro
paimti pinigus“

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS:
„Visi juk žinome, kad emigraciją bei regionų optimizaciją
sustabdysime sumažinę Seimo narių skaičių ir sudeginę
bankus.“
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Išeina. Anykščių savivaldybės
administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
Mantas Vaičiulevičius savivaldybėse turėtų dirbti iki Naujųjų metų.
Jis savivaldybės administracijos direktoriui Audroniui Gališankai yra
įteikęs prašymą atleisti jį iš darbo,
direktorius šį prašymą patenkino.
Redakcijos duomenimis, M. Vaičiulevičius ketino iš darbo trauktis
anksčiau, tačiau buvo sutarta, kad
jis baigs rengiamus projektus.
Netektis. Praėjusį šeštadienį
mirė buvusi Anykščių rajono tarybos narė, Kavarsko seniūnijos
ūkininkė Gražina Anelė Banienė.
G.A. Banienei buvo 73-eji. Anykščių rajono taryboje G.A. Banienė
dirbo 1997-2000 metų kadencijoje, ji buvo išrinkta pagal Lietuvos
centro sąjungos sąrašą.
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Mažėjančiame Anykščių mieste
robertas.a@anyksta.lt
bus įsteigtos seniūnaitijos
Robertas Aleksiejūnas

Anykščių mieste iki šių metų
pabaigos rajono savivaldybės
administracijos iniciatyva planuojama įsteigti seniūnaitijas.
Iš pradžių seniūnaitijas mieste
norėta įsteigti keturias, tačiau po
diskusijų su gyventojais ir politikais nuspręsta steigti šešias seniūnaitijas.
Rajono vadovai neslepia, kad
mieste įsteigus seniūnaitijas, netolimoje ateityje gali būti įsteigta
ir Anykščių miesto seniūnija.

Infekcija. Mokyklinio amžiaus
anykštėnui nustatyta meningokokinė infekcija. Ši infekcinė liga diagnozuota vaiką nuvežus į vieną
Vilniaus ligoninių. Anykščių sveikatos biuro darbuotoja patvirtino
meningokoko infekcijos Anykščiuose faktą, tačiau neatskleidė,
kurioje mokykloje susirgęs vaikas
mokosi. Ji teigė nenorinti sukelti
mokykloje dar daugiau nerimo.
Keliai. Nuo lapkričios 1-os dienos nebeliko įmonės „Utenos regiono keliai“, kurios padaliniu buvo
Anykščių kelių tarnyba. Tačiau tai
nereiškia, kad Anykščiuose nebeliko kelininkų. Nuo šiol Anykščių
kelininkai vadinsis Valstybinės
įmonės „Kelių priežiūra“ Anykščių kelių tarnyba. Tarnybai ir toliau
vadovaus Dalius Stasiukonis.

Valdovų
rūmuose
galima išvysti
istorijos raidą

Pokyčių metas – Anykščių miestas gali praturtėti net šešiomis seniūnaitijomis ir seniūnija. Tiesa,
yra grėsmė, kad gimdama Anykščių miesto seniūnija gali pražudyti Andrioniškio seniūniją.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pramoga brangiai kainuos
„Švęskim taip, kad policija žinotų“, - nusprendė viena Ažupiečių gatvės gyventoja. Girta (nustatytas 2,67 prom. gitumas)
1969 m. gimusi moteris spalio 31-ąją, 18 val. 39 min., paskambino
bendruoju pagalbos telefonu ir pranešė, kad tuoj atsuks dujas ir
susisprogdins. Moteriškė jautė pareigą dar ir iškeikti į skambutį
atsiliepusią Bendrojo pagalbos centro darbuotoją.

Anykščiuose jautis gali apsimesti stumbru, girta moteris – samurajumi, grasinančiu pasidaryti harakiri.
Reaguodami į pranešimą, „įvykio“ vietoje atsirado policijos,
greitosios ir medikų ekipažai. Girta moteris namuose buvo viena, į
butą specialiųjų tarnybų atstovus

įleido namo grįžęs jos sūnus.
Gausi svečių kompanija, žinoma, išsklaidė moters vienišumą.
Tačiau pramoga kainuos nemažai
- pradėtas ikiteisminis tyrimas,
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
kuriam pasibaigus pramogautojai
greičiausiai bus skirta bauda. Ji
taip pat privalės atlyginti visų tarnybų patirtus nuostolius dėl šio iškvietimo. Policija į butą, kuriame
gyvena „sprogdintoja“, dėl įvairių
priežasčių važiuoja ne pirmą kartą, taigi navigacijos jungtis jau
nebereikia.
Šiais metais policininkai ir gelbėtojai sprendė daugybę keistų problemų. Gelbėtojai Burbiškyje nuodijo
bičių spiečių, įsitaisiusį pavėsinėje,
paskui Elmininkuose iš tvenkinio
vamzdžio traukė ančiukus.
Prieš kelias savaites policininkai užsiėmė... avininkyste. Tiesa,
trumpai, vos vieną naktį. Bendruoju pagalbos telefonu buvo
gautas pranešimas, kad Anykščių
A.Vienuolio gatvę užtvėrė avys,
pareigūnai, nesugalvodami, kaip
kitaip spręsti problemą, avis parginė į komisariato kiemą. Kiek
anksčiau pareigūnai ieškojo keliu
vaikštančio jaučio savininko, kuris pagal vieną iš gyventojų pranešimų buvo įvardintas stumbru.

asmenukė

Galaktika

Norėjau apžiūrėti užfiksuotas juodosios skylės nuotraukas
internete, o išmetė parduotuvės
reklamą.
„Kaip simboliška, - susižavėjęs pagalvojau, - mano pajamos
niekaip negali atsispirti šitai
gravitacinei traukai“.
Linas BITVINSKAS
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KONKREČIAI

„Anykštos“ duetas pasakojo apie Sibirą

spektras
Sumaištis. Beveik visos didžiosios šalies politinės partijos
išgyvena sumaišties laikotarpį.
Valdžios vairą laikanti Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga - ne išimtis. Nors šios politinės jėgos atstovai savo bėdas bando dangstyti,
jos frakcijos Seime narys Povilas
Urbšys kalba, kodėl daugėja valdančiaisiais nusivylusių žmonių.

Ketvirtadienio vakarą artipilnei Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekos žiūrovų salei savo kelionės po Sibirą įspūdžiais dalinosi
„Anykštos“ žurnalistas Vidmantas Šmigelskas. Tradiciškai kolegą kalbino kitas mūsų laikraščio žurnalistas Linas Bitvinskas.

Įspūdžių apie Sibirą klausėsi artipilnė bibliotekos salė.
Indrės RUKŠAITĖS nuotr.

Apie Sibirą „Anykštos“ žurnalistą Vidmantą Šmigelską kalbino
jo kolega Linas Bitvinskas.
L. Bitvinskas renginį pradėjo
ironizuodamas, jog visi šiomis dienomis šneka apie rašytoją Rūtą Vanagaitę ir partizaną Adolfą Ramanauską-Vanagą, tad ir V. Šmigelskui
derėtų šiuo klausimu pasakyti nuomonę. „Manau, prasideda paukščių
gripas“, - juokavo pastarasis.
Laikraštyje „Anykšta“, portale
anyksta.lt bei didžiausiame šalies
naujienų poratle „Delfi“ spaus-

dinami V. Šmigelsko tekstai apie
kelionę po Sibirą. „Regis, tavo
kelionėse sutinkamos moterys yra
vis piktesnės ir piktesnės?“, - apie
publikacijose pateikiamas emocijas
klausė moderatorius. V. Šmigelskas
aiškino, kad, jo supratimu, sutiktos
moterys geriau nei vyrai atspindi
bendrą vietovės emocinę erdvę ir
jam atrodo, kad Sibiro rusų požiūris
į lietuvius yra „nunulintas“. „Pirmą

kartą Sibire buvau prieš aštuonerius metus. Tada jaučiau, kad Sibire
būti lietuviu yra savotiškas kokybės
ženklas. Rusai prisimena lietuvius
tremtinius ir jų dėka visiems lietuviams jautė pagarbą. Dabar situacija pasikeitė, propaganda rusus
paveikė. Mano supratimu, dabar Sibire esame vertinami panašiai taip,
kaip rusai”, - dėstė žurnalistas.
Renginyje dalyvavo ir Anykščių
rajono mero patarėjas Donaldas
Vaičiūnas. Liepos pabaigoje Baikalo ežero Olchono saloje atsitiktinai
susitiko dvi anykštėnų grupės - V.
Šmigelskas su bičiuliais keliautojais Ričardu Skvarnavičiumi ir Gerardu Sriubu bei Anykščių kultūros
centro aktoriai Juozas Buziliauskas,
Evgenija Gnedova ir D. Vaičiūnas.
Olchone vyko teatrų festivalis, kuriame buvo rodomas J. Buziliausko

spektaklis „Velnioniškai vienas“.
D. Vaičiūnas šypsojosi, jog gavęs V.
Šmigelsko žinutę, kviečiančią susitikti Olchono pagrindinės gyvenvietės Chužiro kavinėje „Volna“,
švelniai tariant, buvo kiek nustebintas, tačiau į susitikimą atėjo.
Savo įspūdžiais pasidalino ir G.
Sriubas. Jis kalbėjo, jog Rusijoje
daug skurdo, tačiau jis Sibirą įsivaizdavęs kitaip, nei yra iš tikrųjų.
„Kaimuose - skurdas, bet miestai neprastesni nei mūsų. Žmonės gyvena
civilizuotai“, - kalbėjo G. Sriubas.
V. Šmigelskas yra dviejų knygų
autorius. Leidykla „Mintis“ išleido jo kelionių dienoraščių knygą
„Kryptis – Rytai“, „Versus aureus“
- užrašus apie darbą Anglijoje „Kur
skraido liūdesio lėktuvai“.

-ANYKŠTA

„Anykšta“ TV

Keistųsi vietomis su Antikorupcijos
komisijos pirmininku
„ANYKŠTA“ TV kalbino Anykščių miesto gyventoją, visuomenininkę Marijoną Fergizienę.
„Kreipiausi į merą susiskaičiavusi,
kiek mūsų J.Biliūno 18-asis namas
yra sumokėjęs pinigų namo administravimui ir kiek jų panaudota. Pasirodo, kad mes turime daug pinigų ir
už tuos pinigus galima padaryti daug
darbų“, - pasakojo M. Fergizienė.
Anykštėnė prisipažino, kodėl apie
tokius ūkiškus darbus pasakojo ne
daugiabučius namus mieste administruojančios UAB „Anykščių komu-

nalinis ūkis“ specialistams, o pačiam
merui Kęstučiui Tubiui.
„Namus administruoja 50 žmonių.
Tai su kuo apie tai šnekėti? Anykščiuose nėra komandos žmonių, kurie
rūpinasi namų administravimu“, - pastebėjo pašnekovė.
M. Fergizienės skaičiavimais, vieno
daugiabučio namo gyventojai administratoriui sumoka apie 3000 Eur.
„Pasibaigė metai ir tuos pinigus ga-

Savaitę trukusios močiutės
paieškos - be rezultatų
Traupio apylinkes tyrinėjo Valstybės sienos apsaugos sraigtasparnis, dirbo kinologai su šunimis, tačiau iki penktadienio popietės
dingusios traupietės Zitos Onos Aleksiūnienės rasti nepavyko.

Traupietė Zita Ona Aleksiūnienė iš namų išėjo pirmadienį, apie 13 valandą. Jos
rasti iki šiol nepavyko.
Utenos apskrities VPK Anykščių rajono PK nuotr.
Spalio 30-ąją, apie 20 val. 25
min., gautas pranešimas, kad apie
13.00 val. iš namų, esančių Trau-

pyje, išėjo nežinoma kryptimi ir
dingo Z.O. Aleksiūnienė, gim.
1941 m.
Jos požymiai: smulkaus kūno
sudėjimo, apie 1,50 m ūgio, žili
trumpi plaukai. Vilkėjo juodą
striukę, tamsias sportinio tipo kelnes, avėjo arba žalius „kroksus“,
arba juodus batelius. Paieškoma
moteris turi sveikatos sutrikimų,
gali sunkiai orientuotis aplinkoje. Pamačius paieškomą moterį,
skambinti „112“ arba Anykščių
rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajam tyrėjui
Rimvydui Versinskui, tel. (8-612)
55962.
Vilčių rasti gyvą močiutę nebėra
daug, tačiau policijos pareigūnai,
dingusios artimieji bei Traupio
gyventojai jos intensyviai ieško.
Paieškos bus tęsiamos ir toliau.
Ugniagesiai gelbėtojai patikrino ir
Nevėžio upės atkarpą.
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lėtume naudoti. Aš dabar reikalauju
panaudoti sukauptus 2012 metų pinigus. Dabar jau 2017 metai, o mes tuos
pinigus vis taupom. Mums nereikia
to taupymo. O dabartiniu metu pats
gyvenimas verčia nebelaukti nieko“, kalbėjo M. Fergizienė.
Ką M. Fergizienei pažadėjo rajono
meras K. Tubis ir kaip reikėtų spręsti
iškilusias panašias problemas? Į šiuos
ir kitus klausimus atsakymus išgirsite
interviu su M. Fergiziene.
M. Fergiziene kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksejūnas.

Marijona Fergizienė įsitikinusi, kad daugelis gyventojų
problemų nesprendžiamos,
nes asmenys, atsakingi už
jų sprendimą, sukčiauja.

Visus interviu galite pamatyti
portale www.anyksta.lt

Temidės svarstyklės
Policininkas. Lapkričio 1 dieną, apie 5.25 val., gautas pranešimas, kad Utenoje, Vaižganto
gatvėje, bute neblaivus vyriškis
smurtauja prieš buvusią sutuoktinę. Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, niekas durų
neatidarė. Apie 8 val. 40 min.
policijos pareigūnams tikslinant
aplinkybes dėl smurto artimoje
aplinkoje, nustatyta, kad minėtu
adresu nakties metu neblaivus
(nustatytas 0,95 prom. girtumas)
Anykščių rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus vyresnysis tyrėjas D.Š. (g. 1979 m.)
smurtavo prieš buvusią sutuoktinę (g. 1983 m.). Nustatyta, kad
ant nukentėjusiosios kaklo ir rankos matomos sumušimo žymės.
Vyras po apklausos paleistas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Automobilis. Spalio 31 dieną,
apie 21 val., Troškūnuose,Vytauto
gatvėje, iš kiemo buvo pavogtas
1997 metų laidos automobilis
CHRYSLER GRAND VOYAGER, registruotas Vilniaus rajono
gyventojo vardu. Žala tikslinama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kapinės. Lapkričio 1 dieną,
apie 11.30 val., Viešintų kapinėse
moteris (g. 1947 m.) savo rankinėje pasigedo piniginės, kurioje buvo
225 eurai, 2 banko kortelės, LR
piliečio pasas, pensininko pažymėjimas. Padaryta 300 eurų turtinė
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Policija gavo moters
(g. 1958 m.) pareiškimą, kad spalio 24 dieną, apie 19 val., Traupio seniūnijos Levaniškių kaimo
Klevų gatvėje vyras (g. 1968
m.) smurtavo prieš ją. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Spalio 31 dieną, apie 22.50
val., Troškūnų seniūnijos Vaidlonių kaime neblaivus (nustatytas
1,76 promilių girtumas) vyras
(g. 1967 m.) smurtavo žmonos
(g. 1970 m.) atžvilgiu, sukėlė jai
fizinį skausmą. Vyras sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Lapkričio 2 dieną, apie 21.20
val., Troškūnuose konflikto metu
neblaivus (nustatytas 2,48 prom.
girtumas) vyras (g. 1984 m.) naudojo fizinį smurtą sugyventinės
(g. 1988 m.) atžvilgiu. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Mišios. Svečiai rinkosi jaukioje
Kauno Žaliakalnio medinėje bažnytėlėje. Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g.
6) įamžintas prezidento V. Adamkaus jaunystės tarpsnis. Atminimo
lentoje pažymėta, kad šioje bažnyčioje 1937-1939 m., šv. Mišių
metu, prie altoriaus patarnaudavo
būsimasis Lietuvos prezidentas. V.
Adamkaus ranka įrašyta sentencija: „Tolima ir nelabai sena praeitis
primena, kad Dievo namai ne kartą istorijoje tapo mūsų namais.“
Mokytojai. Daugiau nei pusė,
kai kuriais duomenimis, net 54
proc. Lietuvos mokytojų - vyresni nei 50-ies. Tarp mokyklų vadovų tokių - apie 70 procentų. O
mokytojų iki 30 metų - vos kiek
daugiau nei 3 procentai. Neaišku,
kas mokys mūsų vaikus, kai netrukus pusė mokytojų išeis į pensiją.
Mistika. Kol 24 metų šiaulietė
maudėsi, kažkas sumušė jos 5 mėnesių kūdikį - tokią daug klausimų
keliančią istoriją aiškinasi Šiaulių
policijos pareigūnai. Mažyliui medikai diagnozavo juosmens, kryžmens, sėdmens ir pėdos sumušimus
ir kraujosruvas. Kūdikio motina
policininkams paaiškino trečiadienio vakare nuėjusi išsimaudyti į
bendrabutyje esantį dušą, vaikučio
priežiūrą patikėjusi kaimynui.
Likimas. Beveik dvi dešimtis
metų nuo teisingumo slapstęsis
Mindaugas Gadeikis priverstas
susitaikyti su likimu - vakar jis
parskraidintas į Lietuvą iš Prancūzijos, kur gyveno apsimetęs kitu
asmeniu. Dar 2000-ųjų rugpjūtį
Plungėje buvo nužudytas Vygantas Pakalniškis. Tada 47-erių vyrą
jo paties namuose nužudė sūnėnas
M. Gadeikis. Uoliai lankęsis teismo posėdžiuose vieną dieną M.
Gadeikis nepasirodė. Netrukus
buvo paskelbta bėglio paieška,
išduotas Europos arešto orderis.
Suėmė. Nuo spalio 22 dienos
Turkijos saugumo pajėgos šalyje
sulaikė 283 asmenis, įtariamus ryšiais su ekstremistine grupuote „Islamo valstybė“ (IS). Tarp sulaikytųjų yra 187 užsieniečiai. Suimtųjų
tautybės pranešime neatskleidžiamos, bet operacijos eigoje skelbta,
kad dauguma jų - Sirijos piliečiai.
Be to, atliekant kratas su šia grupuote susijusių asmenų namuose
rasti 66 sprogstamieji įtaisai, taip
pat pistoletų ir kitokių ginklų.
Apklausa. Ispanijos Aukščiausiasis teismas pranešė atidėjęs
buvusių Katalonijos parlamentarų,
tarp jų - ir parlamento pirmininkės
Karmės Forkadel, apklausas iki
lapkričio 9 dienos. Tokį sprendimą
teisėjai priėmė sulaukę buvusių parlamentarų teisininkų prašymo. Dėl
siekio paskelbti regiono nepriklausomybę prokurorų antivyriausybine veikla ir maištu kaltinamiems
šešiems buvusiems Katalonijos
įstatymų leidėjams gali grėsti iki
30 metų laisvės atėmimo bausmės.

IŠ ARTI

???

Kaip manote,
ar reikalingos
Anykščių mieste
seniūnaitijos?
Kalbino Robertas
ALEKSIEJŪNAS
Nuotraukos Jono
JUNEVIČIAUS
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„Jums reikia ne pinigų, o noro
vidmantas.s@anyksta.lt
paimti pinigus“
Vidmantas ŠMIGELSKAS

savaitės citatos
Patraukus antklodę į save,
galimai matysit svetimą teritoriją...

Anykščiuose viešėjęs žurnalistas Andrius Tapinas surengė susitikimą su J. Biliūno gimnazijos
mokiniais, Anykščių bibliotekoje vyko diskusija „#ValstybėEsuAš. KAIP KURSIME ATEITIES
LIETUVĄ“, o viešnagės kulminacija - internetinės televizijos laidos „Laikykitės ten“ filmavimas
Anykščių menų inkubatoriuje.

Juozas RATAUTAS, anykštėnas, apie miesto seniūnaitijų
įsteigimą:
„Kiekvienas antklodę trauks į
save, kiekvienas matys tik savo
teritoriją.“
„Sanitus per aquom“ brangiau, nei „in vino veritas“?

Alvydas JANICKAS, valstybės tarnautojas:
- Mano nuomone, miesto seniūnaitijos tikrai nereikalingos. Mūsų
miestelis palyginus mažas, kompaktiškas, tos problemos daugiau
būdingos visam miesteliui. Išskirti
kažkokias problemas Ramybės ar
Pušyno mikrorajonuose nematau
prasmės, nes ten nėra kažkokių
skirtumų. O dėl Anykščių miesto
seniūnijos reikėtų pasvarstyti.

Elvyra LASSKAJA, Anykščių
moterų užimtumo ir informacijos centro vadovė:
- Miestas nėra didelis, kad būtų
kelios seniūnaitijos. Bet seniūnijos, manyčiau, kad reikėtų miestui.
Galbūt pirmiausia šitą klausimą
reikėtų išspręsti, o tik paskui seniūnaitijas formuoti.

„Laikykitės ten“ filmuodamas Anykščiuose, Andrius Tapinas kalbino rokerį Algirdą Kaušpėdą, kurio tėvai kilę iš Andrioniškio seniūnijos.
Nuotrauka iš laidos „Laikykitės ten“ feisbuko paskyros.
Dalyvavimas filmavime buvo
mokamas, tačiau pažiūrėti, kaip
vyksta šis procesas, prisirinko
pilna menų inkubatoriaus salė.
Provincijoje filmuojamose laidose „Laikykitės ten“ A. Tapinas
ironijos doze apdalina vietinius
politinius lyderius, galbūt dėl to
Anykščių rajono valdžios vyrai
filmavimu nesusidomėjo. Didžiausias viršininkas, stebėjęs
filmavimą, - Anykščių mero Kęstučio Tubio patarėjas Dominykas
Tutkus.
Internete, per “Laisvės TV”
kanalą, jau galima pasižiūrėti,
ką savo laidai „Laikykitės ten“
Anykščiuose nufilmavo A. Tapinas. „Anykščių rajonas, pasauliui
davė Gretą Kildišienę ir paskenduolę Veroniką, gudrųjį lapiną
Sergejų Jovaišą, Biliūną, baltą
katytę ir per anksti išėjusį Kavarsko katiną. Kitaip sakant, rajonas,
kuriame geriau nebūti katinu, geriau - lapinu. Rajonas, kuriame
verdami skaniausi pasaulyje koldūnai ir visada gali sutikti vieną
kitą „pindą Kavarska“, - laidos
įžangoje skamba Anykščių rajono
pristatymas.
O bibliotekoje vykusioje diskusijoje A.Tapinas kalbėjo ir apie
„Anykštą“. „Valdžios piramidė
ydinga. Jeigu nepritari valdžios
linijai, tau bus nepatogu gyventi,
o kai kur ir neįmanoma”, - apie situaciją kai kuriose šalies savivaldybėse kalbėjo A. Tapinas, dėstydamas, kad Anykščių valdžios jis
dar nedrįsta vertinti, nors ir yra
„Anykštos“ skaitytojas. „Žinau
50-70 regionų laikraščių. „Anykšta“ - mano mėgstamiausias. Tai
kitoks laikraštis.“ - kalbėjo žinomas žurnalistas, tikindamas, kad

šie teiginiai nėra mandagumo
gestas atvykus į Anykščius, o jo
nuomonė.
A. Tapinas aiškino, kad rajonų
valdžios santykiai su vietine žiniasklaida yra kraupoki, pavarčius
regioninius laikraščius, regis, kad
vietiniai merai mažiausiai yra angelai. „Čia ne Rusija, bet metodai
panašūs...“ - kaip vietos valdžiai
išauga sparnai, paaiškino žurnalistas.
„Jaučiu nuoširdžią pagarbą
Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Būti tokio „naglumo“
meru reikia sugebėti”, - apie
nemokamo laikraščio „Mano
Druskininkai“ už biudžeto lėšas leidimą pasakojo žurnalistas.
Druskininkus jis vadino „mažąja
Baltarusija“, kur taip pat tvarkinga, bet sprendimus priima vienas
žmogus.
Kalbėdamas apie demokratiją,
A. Tapinas pasakojo apie „Laikykitės ten“ filmavimą Utenoje. Jis
dėstė, jog šiame mieste jis ironiškai pasakojo apie vietos valdžios
ryšius, kieno iš valdžios kur giminės dirba. „Auditorijai buvo
neaišku, juoktis ar nesijuokti.
Trečdalis juokėsi, nes jiems buvo
juokinga. Trečdalis nesijuokė,
nors jiems buvo juokinga. Trečdalis nesijuokė, nes jiems nebuvo
juokinga“, - įspūdžiais iš kaimyninio miesto Anykščiuose dalinosi A.Tapinas.
Žurnalistas kalbėjo, kad dabar
nebėra aiškios Lietuvos vizijos,
nėra tikslų ir siekių. „Senelių vizija buvo aiški - laisva Lietuva.
Paskui - saugi, Europos Sąjungai ir NATO priklausanti Lietuva. Dabar nebeaišku, net nebėra diskusijos”, - anykštėnams

susitikime bibliotekoje dėstė A.
Tapinas.
Svečias kėlė klausimą apie Europos Sąjungos lėšų prasmingą
įsisavinimą. Pasak jo, Lietuvos
provincijos miesteliuose pristatyta daug dailių suoliukų, deja, kol
jie buvo statomi, nebeliko kam ant
jų sėdėti.
„Ar žinote rajono planą? Kas
planuojama dvejiems, trejiems,
penkeriems metams?”, - retoriškai klausė žurnalistas. A. Tapino
nuomone, „Dauguma Lietuvos
miestelių nori tapti tokiais kaip
Anykščiai. Potencialas yra didžiulis. Teoriškai jums reikia ne pinigų, bet noro paimti pinigus.“
Kalbėdamas apie tai, kaip
anykštėnai nepasiima turistų atvežamų pinigų, A. Tapinas pateikė
asmeninį pavyzdį. „Prieš trejus
metus negalėjau atvažiuoti į „Purpurinį vakarą“, nes radau nakvynę
tik už 30 kilometrų nuo Anykščių. 30 kilometrų po „Purpurinio
vakaro“ negali važiuoti, o veidu į
samanas nesinori. Pasiūlė nakvoti
SPA, o SPA su dviem savo vaikais
ir dviem vaikų draugais ir vilniečiui nakvoti skaudu”, - dalinosi
žurnalistas.
A. Tapinas vylėsi, kad permainų
Lietuvoje sulauksime 2019-2020
metais, kai vyks net ketveri rinkimai - rinksime ir savivaldybių
tarybas, ir prezidentą, ir Europos
parlamentą, ir Seimą. „Jie dardės ir
vežimais, kad tik būtų arčiau žmogaus”, - apie politikų priartėjimą
prie tautos 2019-2020 metais kalbėjo A. Tapinas. Pasak jo, svarbu
sau užduoti klausimus: „Kas bus su
mano valstybe? Kas bus su mano
rajonu?”. Ir išsireikalauti, kad politikai atsakytų į šiuos klausimus.

Andrius TAPINAS, žurnalistas, apie nakvynės kainą Anykščių SPA:
„Pasiūlė nakvoti SPA, o SPA su
dviem savo vaikais ir dviem vaikų
draugais ir vilniečiui nakvoti skaudu.“
Sakot, jau reikia deginti
tiltus?
Andrius TAPINAS, apie politikų dėmesį rinkėjams 2019-2020
metais, kai vyks net ketveri rinkimai:
„Jie dardės ir vežimais, kad tik
būtų arčiau žmogaus.”
Skubėkit. Gamtosauginiai
reikalavimai griežtėja
Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, išsakė pageidavimą:
„Esu kalbėjęs, kad mano pelenus, jei tai būtų įmanoma, galėtų
išbarstyti Baltijos jūroje ar Rubikių ežere, kur buriavau...”
Tai buvo „Audi“ reklamos
akcija
Algimantas JURKUS, Kurklių seniūnas, apie „Audi“, kuri
išvertusi akmeninę tvorą įlėkė į
miestelio kapines:
„Turėjo nieko nelikti iš automobilio.“
Ne tik taškai svarbu, svarbu ir
gynyba

Sergejus JOVAIŠA, Seimo narys, apie seniūnaičius:
„Seniūnaičiai yra tokia demokratijos forma, kuri nežinau ar yra
labai rezultatyvi.“
Tačiau geriau būti nelaimingu
Tenerifėje nei Vaitkūnuose...

Lina KAMARAUSKAITĖ –
TAMOLIŪNIENĖ, verslininkė:
- Šiuo klausimu nuomonės neturiu, nes neįsivaizduoju, kokios
būtų jų funkcijos, pareigos, atsakomybių ribos.

Paklausyti Andriaus Tapino prisirinko artipilnė Anykščių bibliotekos salė.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Sigitas SUDENTAS, Alantos
ir Skiemonių parapijų klebonas,
apie laimę:
„Kiek sutinku žmonių, kurie yra
neturtingi, bet laimingi, deja, pažįstu daug turtingų, bet labai nelaimingų.“

iš arti
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Atminties bei vilties valanda Butėnuose

Raimondas GUOBIS

Visų Šventųjų dieną, tuoj po vidurdienio, Butėnų kaimo (Svėdasų sen.) kapinių kalnelyje susirinkę
meldėsi už čia ir visur kitur palaidotus butėniečius bei savo artimuosius, prašė Viešpaties apsaugoti
nuo maro, bado, karo ir kitų baisybių gyvuosius, globoti Butėnų kaimą.

Susitiko dvi Lendrinos - Budreikaitė ir Meškauskaitė.

Butėnų panteone - kapinių kalnelyje susirinko nemažas būrelis kraštiečių.
Prie moterų katalikų kryžiaus ir
jaunimo aukuro buvo skaitomos
maldos ir giedama Visų Šventųjų
Litanijos meditacija. Tarsi ir visi

maldavimai supinti į šventųjų vardais sulydytą vienį Šv. Rašto ištraukomis, bylojančiomis apie mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikė-

Damutė Augutienė, jos marti Indrė ir bendruomenės pirmininkė
Lendrina Meškauskaitė turi apie ką pasikalbėti.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Kuo neturtingesnė valstybė, tuo geresnis maistas. Šitai
lengvai paaiškinama, juk negali
mėtyti produktų, kai jų stinga.
Turi kiekvieną bulvę ir šonkaulį
paglostyti prieš kepdamas...
Rūtos Vanagaitės skandalas
- iliustracija, jog mes visomis
prasmėmis esame vargšai.
Mums mirtinai trūksta didvyrių,
trūksta ir išdavikų. Turtingi
esame tik problemomis, kurių
nežinome, kaip išspręsti, todėl
jų ir nesprendžiame. Todėl
riejamės kaip šunys dėl Vanago
ir Vanagaitės, lyg vienai pusei
įrodžius savo teisumą, kas nors
mūsų gyvenime pasikeis.

Viduramžių Lietuvos kunigaikščiai nekvestionuojamai laikomi didvyriais, nors
šiuolaikinio žmogaus požiūriu,
švelniai tariant, visi jie buvo
spalvingos asmenybės: keitė religijas, ieškojo priešų pagalbos
kovai su saviškiais, Žemaitiją
kryžiuočiams įkeitinėjo kaip
sielą lombarde... O brolį ar
dėdę viduramžiais papjauti dėl
valdžios buvo tas pats, kaip
sumedžioti stirniną.
Iš pokario veikėjų daryti
didvyrius elementariausiai yra
per anksti. Bet kuriam pokario
vanagui atsiras sava vanagaitė.
Nūdienos didvyrius beatifikuoja politikai arba jiems paklusnūs
organai. Ne tik didvyrius, bet
ir vertus būti kažkuo ar šiuo
tuo, iš esmės parenka valdžia,
pradedant Nacionalinių premijų
laureatais ir ordinų kavalieriais,
baigiant rajoninio lygmens apdovanojimais. Abejoti tų įvertinimų pagristumu lyg ir nekorektiška, net sakyčiau - nepadoru.
Anykštėnai Teresės Mikeliūnaitės premiją duos Žilvinui Pranui
Smalskui. Įmesk į feisbuką
abejones, ar nusipelnė jis tos
premijos, ir būsi išvadintas nuolat viskuo nepatenkintu skuduru.

limą, apie mūsų viltį ir prasmę.
Tada buvo kalbėta labai sena
malda, tokia, kokia melsdavosi praėjusio amžiaus pradžioje ir vėliau

mūsų sodžiaus moterys. Jos dar
apie 1970-ius Visų šventųjų dieną,
kuomet sutemose jau po darbo kolchoze susirinkdavo šventame amžinybės kalnelyje ir vyresni, ir vaikai,
skaitydavo maldas.
Giliu suvokimu, tikėjimu persmelkta būdavo ta valanda. Malda
už Butėnus ir mūsų tėvynę Lietuvą.
Taika, vienybė, viltis ir gyvenimas

nedalomoje bičiulystėje, krikščioniškoje meilėje.
Tuo pačiu buvo tartasi, kaip
atnaujinti griūvantį 1940 metais
tautos dienoje pašventintą Butėnų moterų katalikių kryžių, o
gal į jo vietą statyti naują, šį visuomeninį paminklą primenantį
ir Lietuvos šimtmetį įamžinantį
paminklą.

Artimųjų kapus aplankius - Barono Vitaliaus anūkė Vasarė Ratkevičienė, jos močiutė Aldona Čeplinskienė ir dėdienė Čeplinskienė.
Autoriaus nuotr.
Šiomis dienomis žodis „skuduužduotas klausimas, ar mūsų
ras“ populiarumu varžosi su
rajonas turi planus dvejiems,
kitais dviem lietuviams labai
trejiems, penkeriems metams,
svarbiais žodžiais - „Ačiū“ ir
yra nuostabus. Visai paprastas,
tuo, kuris pripažintas vartotinu,
primityvus klausimas ir tuo pabet nevartosiu, nes redaktorė vis
čiu genialus. Manau, Anykščiai
tiek lieps išbraukti.
po penkerių metų turės optimiKaip padidinti pensijas,
zuotą ligoninę, optimizuotą posocialines išmokas ir algas - žino
likliniką, optimizuotą policiją,
kiekvienas Lietuvos pensininkas.
iš trijų miesto mokyklų liks dvi,
Reikia sumažinti Seimo narių
o kaimuose - trys pagrindinės
skaičių. Na, dar gal reikėtų
(Troškūnuose, Kavarske ir
socialines išmokas sumažinti...
Svėdasuose). Ne tik Anykščiai,
O jeigu dar padarytume šiukšlių
visa Lietuvos provincija metai
mokestį „socialiai teisingu“,
iš metų optimizuojasi. Tad
viskas - rojus,
kokie gali būti
Visi juk žinome, kad emi- artimiausio
komunizmas,
balalaika!
graciją bei regionų optimi- penkmečio
Tiesa, dar
zaciją sustabdysime suma- planai? Toliau
prisiminiau,
žinę Seimo narių skaičių ir sėkmingai opreikia sudetimizuotis...
sudeginę bankus.
ginti bankus ir
A. Tapinas
„Maximas“.
Anykščiuose
Neslėpkit, turite tokių planų ir
dėstė, kad į mūsų miestą pajupageidavimų. Sudegus bankams
dėjus turistams jame atsirado
su visais pinigais, visi pinigų
pinigų, reikia tuos pinigus tik
neturėsime. Ir tai gerai. Visi
paimti. Sutinku, kad liumpenišneturėsime po lygiai.
ka, bet juntu, jog pinigų ėmėjai
Andrius Tapinas, turintis
juos mielai ima ir iš mano kilabai jau aiškią poziciją apie
šenės. Pietūs Anykščių kavinėR. Vanagaitę, Juozą Statkevičių
se dabar kainuoja tiek pat kaip
ir Rusiją, dėl šios nuomonės
Maskvos centre... Strasbūre
turėjimo man didelio žavesio
tikiuosi, kad brangiau, bet kaip
nekelia. Tačiau Anykščiuose jo
senas Rusijos šnipas dažniau

aplankau Kremlių nei Europos
parlamento plenarinių posėdžių rūmus.
Kavinių savininkai, ūkininkai
Juškos, verslininkai Vygantas
Šližys ar Deivydas Dilys turi
savo verslo planus. Vienų jų
planai susiję su turistais, kitiems tie turistai visai „pabarabanu“. O ar turi Anykščių rajono valdžia planų, kaip padaryti,
kad visiems būtų geriau. Net ne
kaip padaryti, bent ką reikėtų
daryti? Nebūtina gyvenimo
gerinti visiems, užteks tų, kurie
šito nori, siekia, deda pastangas. Įtariu, kad niekad apie tai
vietos valdžia net nesusimąstė...
Ir kodėl turėtų? Visi juk žinome,
kad emigraciją bei regionų
optimizaciją sustabdysime
sumažinę Seimo narių skaičių ir
sudeginę bankus. Deglas, žinia,
ne rajono valdžios rankose...
Tuo visuomet lengviausia spekuliuoti.
P. S. Nepamiršau Vanagaitės
ir Vanago. Vieną iš jų privaloma
demaskuoti. Geriausiai - abu,
tada abi pusės bus sočios.
P.P.S. Reikia sodinti daugiau
bulvių, tačiau dera prisiminti,
kad kolorado vabalai yra pačių
bulvių augintojų problema.

akiratis
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Valdovų rūmuose galima išvysti
istorijos raidą
2009 metais įkurtas istorinės rezidencijos pobūdžio Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, o
2013 – aisiais atvėrė duris pirmiesiems savo lankytojams. Muziejus šiandien yra tikriausiai vienas iš įspūdingiausių ir didžiausių
Lietuvos istorijos muziejų. Čia be didžiulės nuolatinės ekspozicijos rengiamos ir trumpalaikės parodos – šiuo metu pristatomi 2016 –
2017 metais sukaupti eksponatai bei milžiniškas lenkų kūrėjo Voicecho Gersono paveikslas ,,Lietuvos krikštas“, kurį norint atgabenti
į Valdovų rūmus prireikė neeilinių pasiruošimų.

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

senieji spaudiniai, vertingiausias iš
jų yra 1693 m. Vilniuje lenkų kalba
išleistas Trečiojo Lietuvos Statuto
egzempliorius: ,,Šioje ekspozicijoje eksponuojami ir keli senieji
spaudiniai. 2016 metais dovanų gavome Trečiąjį Statutą, kurį
muziejui padovanojo Jungtinėse
Amerikos Valstijose gyvenantis
verslininkas Aloyzas Petrikas”, sakė D. Avižinis.
“
Numizmatikos kolekcija

2013 metais liepos 7 dieną Vilniuje visuomenei duris atvėrė atstatyti Lietuvo Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
,,Eksponatai. 2016–2017 m.
dovanotos ir įsigytos vertybės“
2016 ir 2017 m. Nacionalinio
muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų
rinkinius papildė nauji eksponatai, išsiskiriantys savo istorine bei
menine verte, atspindintys svarbius įvykius ir pristatantys istorines asmenybes. Įdomiausius šiuo
laikotarpiu dovanotus, įsigytus ir
deponuotus kūrinius norima pri-

statyti atskiroje parodoje – joje
eksponuojamos 142 muziejaus
vertybės ir 4 kūriniai iš privačių
kolekcijų. ,,Paroda vyks iki 2018
metų sausio 14-osios, o šiaip tai yra
antroji muziejaus (Valdovų rūmų,
- aut.past.) organizuojama tokio
tipo paroda – anksčiau eksponuoti
2009 – 2015 metais sukaupti eksponatai. Ši paroda sudaryta taip pat
iš naujų muziejaus eksponatų – per
2016 – 2017 metus muziejaus rinkiniai pasipildė beveik 400 ekspo-

Valdovų rūmų rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas
Dalius Avižinis ir Toma Zarankienė, rinkinio saugotoja – tyrinėtoja, parengę 2016 – 2017 metų eksponatų kolekciją.

natų, čia eksponuojami įdomiausi.
Didžioji dalis eksponatų – gauti
dovanų. Pavyzdžiui, labai įdomi
numizmatikos kolekcija, padovanota Edmundo Kulikausko, taip
pat parodoje eksponuojama gausi
XVII – XIX amžiaus grafikos darbų kolekcija, kurią kartu su medalių rinkiniu, kur vaizduojami ir
Radvilų kilmės atstovai, muziejui
padovanojo kunigaikštis Motiejus
Radvila, gyvenantis Varšuvoje,
tačiau dažnai besilankantis Vilniuje, – apie naująją Valdovų rūmų
laikinąją ekspoziciją pasakojo Dalius Avižinis, rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriaus vedėjas. - Taip
pat muziejus šiek tiek eksponatų
įsigijo ir savomis lėšomis – pavyzdžiui, 2016 nusipirko du įdomius
portretus. Viename, sukurtame
XVIII a., vaizduojamas Vladislovas Vaza, valdovas, kuris ne kartą
lankėsi Vilniuje, gyveno valdovų
rūmuose. O kitame - iš Saksonijos
kilusio Lenkijos – Lietuvos valdovo Augusto II-ojo portretas. Šis
valdovas, žinoma, taip pat viešėjo
Lietuvoje, tik ne Valdovų rūmuose,
nes tuo metu jie jau buvo sugriauti,
tačiau tai labai įdomi asmenybė.“

Valdovų rūmuose eksponuojamas ir stalinis laikrodis ir Lietuvos Statutas
,,Be dovanotų ir įsigytų vertybių
šioje parodoje eksponuojama ir tai,
kas buvo deponuota – tai, ką paskolindavo įvairūs kolekcininkai.
Šiuo metu čia turime keturis eksponatus, paskolintus ilgalaikiam
saugojimui. Vienas vertingiausių
– XVII a. pirmos pusės laikrodis,
sukurtas Vilniuje, vokiečių kilmės
laikrodžių meistro Jokūbo Gierkės.
Užėmus Vilnių, jis buvo išvykęs į
Karaliaučių, tačiau didelę gyvenimo dalį praleido čia, Vilniuje, kūrė
laikrodžius. Yra žinoma tik 11 jo
laikrodžių. Vienas jo laikrodis saugomas Nacionaliniame Lietuvos
meno muziejuje, o kiti daugiausiai
žinomi Lenkijoje. Vidinė laikrodžio pusė itin graži, joje galima
pamatyti menininko inicialus. Garsusis laikrodininkas gyveno Dominikonų gatvėje‘‘, – apie Rolando
Valiūno kolekcijai priklausantį
itin retą stalinį laikrodį, paskolintą
Valdovų rūmams”, - pasakojo D.
Avižinis.
,,Atskirą eksponatų grupę sudaro

,,Didelę ekspozicijos dalį sudaro
numizmatikos kolekcija. Šiuo metu
monetas galima iš arčiau apžiūrėti
terminale, jas ,,pasididinti“, o dabar taip pat ruošiame monetų katalogą, kuris lapkričio 29-ąją turėtų
būti pristatytas. Tai išsamus katalogas su visų eksponatų aprašymais,
nuotraukomis“, – numizmatikos
kolekciją pristatė D. Avižinis.
Plačiau apie šią parodos dalį
,,Anykštai“ pasakojo šio rinkinio
saugotoja – tyrinėtoja Toma Zarankaitė – Margienė: ,,Tikrai įspūdingą Edmundo Kulikausko kolekciją
sudaro 382 vertybės, pradedant
nuo seniausių monetų LDK ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos
laikų iki ATR žlugimo ir net iki
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos popierinių banknotų. Šiai
parodai atrinkome geriausiai konkretaus valdovo valdymo laikotarpį atspindinčius pinigus. Atidžiai
žiūrint galima susidaryti įspūdį,
kaip bėgant laikui kito monetos,
jų dydis, valdovo vaizdavimas.
Tikrai unikalios, retos monetos
yra taleriai, kurios mažiau paplitę
ir tarp kolekcininkų, ir monetos iš
Stanislovo Augusto Poniatovskio
laikų, taip pat ypatingi pusantrokai. Šios monetos labai vertinamos
kolekcininkų.
Ši kolekcija yra labai vertinga
vien todėl, kad leidžia pažiūrėti
kaip chronologiškai vystėsi pinigai. Dalį kolekcijos sudaro ypatingi medaliai, skirti įvairiems istorijos laikotarpiams – tai ,,Moterų
draugijos“ medalis, garsių Lietuvos medalistų medalių pavyzdžiai,
skirti valstybingumui ir, žinoma,
Lietuvos valdovams nuo Jogailos
(Nukelta į 11 p.)

Parodos eksponatai – muziejaus įsigytos, skolintos bei dovanotos vertybės.
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Anykščių mieste bus įsteigtos seniūnaitijos

naičiai būtų lyg ir tokie tarpininkai
tarp žmonių ir valdžios“, - svarstė
S. Jovaiša.
Seimo nario S. Jovaišos teigimu,
be tinkamo finansavimo seniūnaičių
pareigybės labai veiksmingos nebus.
Priminsime, kad rajono Tarybos
sprendimu dabar per metus jiems skiriama 100 Eur išmoka kompensuoti
su veikla susijusioms išlaidoms.
„Jie nebent tik išklausys gyventojų skundus ir pateiks juos „aukščiau“. Seniūnaičiai yra tokia demokratijos forma, kuri nežinau ar yra
labai rezultatyvi”, - sakė S. Jovaiša.
Seniūnija - „geras dalykas“

Rajono Tarybos narys Donatas Krikštaponis mano, kad seniūnaičių funkcijas puikiai
gali atlikti bendruomenių pirmininkai.
Seniūnaičiai ne tik spręs
problemas, bet generuos
ir pinigus
Pirminis Anykščių rajono savivaldybės pateiktas variantas buvo
keturios seniūnaitijos: Senamiesčio,
Janydžių, Ažupiečių ir Liudiškių.
Spalį vykusiame rajono Tarybos posėdyje savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas sakė, kad seniūnaitijas
planuojama įsteigti pagal Anykščių
„istorinį padalijimą“.
„Janydžiai, centras, Ramybė, Jurzdikas, Ažupiečiai ir Pušynas“, - būsimas jau šešias miesto seniūnaitijas
įvardijo Ramūnas Blazarėnas.
Rajono meras Kęstutis Tubis teigia, kad seniūnaitijos Anykščiuose efektyviau padės gyventojus
suburti įvairioms veikloms, padės
spręsti iškilusias problemas. Svarbia seniūnaitijų steigimo priežastis
yra ir joms skiriamas finansavimas. Tikimasi, kad tokiu būdu ne
tik Anykščių rajono, bet ir miesto
bendruomenių projektų įgyvendi-

Seimo narys Sergejus Jovaiša nėra tikras, ar seniūnaičių veikla duoda kažkokių apčiuopiamų rezultatų.

nimui bus skiriamos papildomos
Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšos.
Patvirtinus seniūnaitijų ribas,
Anykščių mieste bus organizuojami susitikimai su gyventojais kiekvienoje seniūnaitijos teritorijoje,
vėliau – keliamos seniūnaičių kandidatūros, vyks jų programų pristatymai ir galiausiai – seniūnaičių
rinkimai.
Jau galvoja apie miesto
seniūniją
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R. Blazarėnas „Anykštai“ sakė, kad seniūnaitijų
įsteigimas mieste gali būti tolimesnė
paskata ateityje įsteigti Anykščių
miesto seniūniją. Tuo tarpu Anykščių rajono savivaldybės išplatintame
pranešime apie seniūnaitijų steigimą
apie tai neužsimenama.
Siūlo steigti perpus mažiau
seniūnaitijų
Rajono Tarybos narys, socialde-

Buvęs Anykščių rajono meras Leonas Alesionka pastebi, kad mažėjant gyventojų
skaičiui, mažėja ir spręstinų problemų.

mokratas Donatas Krikštaponis
„Anykštai“ sakė, kad Anykščiuose
planuojamas seniūnaitijų skaičius
yra per didelis.
„Anykščiai nėra toks didelis
miestas, kad reikėtų tiek daug seniūnaitijų. Užtektų miestą padalinti į dvi dalis. Užtektų ir dviejų
seniūnaitijų”, - pastebėjo D. Krikštaponis.
Apie pačias seniūnaičių pareigybes D. Krikštaponis atsiliepė gan
skeptiškai.
„Aš galvoju, kad bendruomenių pirmininkų pareigybės yra
svarbesnės nei seniūnaičių. Bendruomenių pirmininkai yra arčiau
žmonių, daugiau su jais bendrauja.
O seniūnaičiai… Aišku, viskas dar
priklauso ir nuo žmonių, kurie bus
išrinkti seniūnaičiais. Mieste, aišku, tokių aktyvių, besirūpinančių
žmonėmis, atsiras”, - kalbėjo D.
Krikštaponis.
Dėl miesto seniūnijos ragina
„paaukoti“ vieną rajono seniūniją
Rajono valdžioms planams atei-

tyje įkurti Anykščių miesto seniūniją D. Krikštaponis sakė pritariantis.
„Miesto seniūnija reikalinga.
Gyventojams iškyla labai daug
sunkumų, kai iš įvairių institucijų
reikia gauti įvairias pažymas. Jei
būtų miesto seniūnija, žmonėms
būtų patogiau”, - pastebėjo D.
Krikštaponis.
Vis dėlto, rajono Tarybos narys
D. Krikštaponis sakė, kad Anykščių miesto seniūnija turėtų būti
steigiama su viena sąlyga.
„Būtina panaikinti Andrioniškio
seniūniją“, - aiškino D. Krikštaponis.
Seniūnaičiai – neaiški
„demokratijos forma“
Seimo narys, konservatorius
Sergejus Jovaiša pastebėjo, kad
seniūnaičių pareigybės – viena iš
priemonių žmonėms būti arčiau
valdžios.
„Seniūnaičių funkcijas šiek tiek
atlieka bendruomenių pirmininkai. Seniūnas yra vienas ir jo visai
seniūnijai gal ir neužtenka. Seniū-

Mums reikia vienytis, o ne skaldytis

Apie savivaldybės planus
mieste steigti seniūnaitijas
savo nuomonę portale anyksta.lt išsakė buvęs vienas iš savivaldybės vadovų, visuomenininkas Juozas Ratautas.
“Pabandysiu
indentifikuoti rizikas, susijusias su
Anykščių miesto teritorijos padalinimu į seniūnaiti-

jas. Šio projekto privalumus
turėtų
pristatyti
autoriai.
Pirma, miesto valdymas ir
specifika, gyventojų interesai
ir poreikiai nemažai skiriasi
nuo kaimiškųjų vietovių, todėl ten galima suprasti seniūnaitijų naudą. Vienam kaimui
reikia pažvyruoti kelią, kitam
- bendruomenės namus paremontuoti, trečiam - galbūt
vandenį įvesti. Mieste daugumoje atvejų problemos yra
bendros ir jas reikia spręsti
neatsiribojant teritorijomis.
Kas bus, jei Ramybės seniūnaitis užsispyręs reikalaus pakeisti požeminius vamzdžius,
o gretimos teritorijos vadovas
su gyventojų pagalba manys,
kad labiau reikia šaligatvį
nusitiesti iki kitos seniūnaitijos... Tokia tvarka labiau skaldytų visuomenę nei jungtų.
Atvirkščiai - kad padarytume
ką nors reikšmingo, reikia kooperuoti, sujungti pastangas.
Antra, dėl vienokių ar kitokių
problemų kreipiamės tiesio-

giai į mus aptarnaujančias įmones (Anykščių šilumą, Anykščių
vandenis, komunalinį...), o po
reformos gali būti taip, kad Vaičiulis ar Katuoka pasakys: “Ko
tu mane trukdai, eik į savo seniūnaitiją, aš kalbėsiu tik su jos vadovu.” Tai yra atsiranda dar viena biurokratinė institucija, kuri
užkraunama žmonėms ir kurios
galios bus silpnos, o biurokratinės procedūros privalomos.
Trečia, visi mes tapatinam save
su Anykščiais, o ne šio miesto teritorijos dalimi. Ir dažnai
nebus malonu kokioj tai valdiškoj įstaigoj išgirsti klausimą, kokios seniūnaitijos esi
gyventojas, arba būti išsiųstam atgal pažymos ar problemai spręsti. Su šiuo projekto
įgyvendinimu mes atitoltume
nuo savo tapatumo, vieni nuo
kitų bei meilės savo miestui.
Ketvirta, kuo daugiau galių
bus suteikta seniūnaičiams, tuo
bus sunkiau spręsti kultūrinius,
švietimo, socialinius ir kitus
klausimus. Kiekvienas antklodę

trauks į save, kiekvienas matys tik savo teritoriją. Mums
reikia vienytis, o ne skaldytis.
Anykščiai yra mažas, kompaktiškas mietelis, kuriame
problemos, spręstini klausimai
matyti kaip ant delno - kam
kurti papildomas biurokratines tvoras.”
Vėliau J. Ratautas parašė
dar vieną komentarą
„Miesto seniūnijos įsteigimas gal ir turi prasmę, tačiau
dėl seniūnaitijų reikia platesnės
diskusijos. Toks darinys nedideliam, vos 8 ar 9 tūkstančius
gyventojų turinčiam miesteliui, vargu ar reikalingas. Savivaldybė turėtų pateikti miesto
gyventojams šio projekto vertinimą (prielaidos, kurios sąlygoja seniūnaitijų įsteigimo būtinumą, teigiamos ir neigiamos
šio projekto pusės arba rizikos
vertinimas). Tik tuomet galima
būtų spręsti. Mano matymu,
seniūnaitijų nereikia.”

Apie kalbas, kad netolimoje
ateityje gali būti įsteigta Anykščių
miesto seniūnija, S. Jovaiša atsiliepė gan palankiai.
„Gal tai ir geras dalykas. Seniūnas mieste turėtų būti. Kažkas galėtų vaikščioti po miestą ir dažniau
susitikinėti su gyventojais, suprasti
jų bėdas ir bandyti jų interesus iškelti į savivaldybės lygį. Vilniuje
pagal rajonus daug seniūnų. Matome, kad kai kurie Anykščių rajono
seniūnai turi svarią reikšmę. Jie
identifikuoja problemas, nustato prioritetus, kokias problemas
spręsti. Tik svarbiausia, kad seniūnas išsireikalautų iš savivaldybės
to, ko seniūnijai labiausiai reikia”,
- kalbėjo S. Jovaiša.
Seniūnijas siūlo stambinti, apie
seniūnaitijas neturi nuomonės
Buvęs Anykščių rajono meras Leonas Alesionka „Anykštai“ prisipažino
neturintis nuomonės, ar seniūnaičiai
yra reikalingi Anykščių miestui, tačiau turėjo ką pasakyti apie planus
steigti Anykščių miesto seniūniją.
„O ar nereikėtų seniūnijų stambinti? Ar reikia dar steigti naujų seniūnijų, kai tiek Lietuva praranda žmonių? Seniūnijos yra reikalingos tam,
kad žmonėms būtų patogiau spręsti
su valdžia susijusius klausimus.
Jeigu žmonių mažėja, tai problemų tuo pačiu tenka spręsti mažiau”, - pastebėjo L. Alesionka.
Apie seniūnaičių rinkimus informuos tik „Šilelio“ skaitytojus
Tai, kad Anykščių mieste planuojama steigti seniūnaitijas, „Anykštai“ pirmasis iš rajono vadovų
papasakojo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
R. Blazarėnas. Lankydamasis redakcijoje, R. Blazarėnas be kita ko
kalbėjo, kad savivaldybė norėtų šia
tema „Anykštos“ laikraštyje įdėti
užsakomąjį informacinį straipsnį.
(Nukelta į 14 p.)

užjaučia

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Liną
MATULIAUSKIENĘ.
Anykščių rajono vartotojų
kooperatyvo administracija
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
7.30 Šventadienio mintys. (kart.).
8.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos 12s.
Erškėtrožė.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera.
12.50 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Europos tyrai.
13.45 Mis Marpl 5 . N-7. 5/4 s.
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą).
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Pramoginė laida „Editos
šou“.
19.30 Savaitė.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Premjera. Laisvės kaina.
Partizanai. N-7. 6 s.
21.55 Adelainos amžius . N-7.
23.45 Drakula .N-14. 3, 4 s.
1.15 Pasaulio dokumentika.
Brazilijos gamtos stebuklai .
6.25 Dienos programa.
6.30 „Madagaskaro pingvinai“.
(2) .

6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“ (38) .
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Ančiukai Duoniukai“ (2) .
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“
(17).
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(12) .
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“
(4) .
9.00 „Ponas Bynas“ (21) .
10.00 „Ogis ir tarakonai“ (9) .
10.10 Asteriksas pas bretonus .
11.50 Vyrai juodais drabužiais
.N-7..
13.45 „Pričiupom!“ (8) .
14.15 Po vienu stogu N-7.
16.40 Ne vienas kelyje. Laida
apie automobilius.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 Pagreitis .N14.
0.05 PREMJERA Gelbėk mus
nuo pikto .S.
2.25 Drilbitas (k). N-7.
4.15 Programos pabaiga.
6.15 Televitrina.
6.30 Ančiukų istorijos (13) .
7.00 Legenda apie Korą (2) .N-7.
7.30 Transformeriai. Maskuotės
meistrai (23) N-7.
8.00 Ančiukų istorijos (14)
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių būstas
(8).
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai (59).
11.30 Džordžas ir drakonas .N-7.
13.20 Romanas su brangakmeniu .N-7.
15.40 Simpsonai (6) .N-7.
16.15 Ekstrasensų mūšis (14)
.N-7.

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. N-7.
22.00 Gautas iškvietimas. N-14.
23.25 Motinos nuojauta .N-14.
1.10 Nemirtingieji . N-14.
3.20 Programos pabaiga.
6.30 Galiūnų čempionų lygos
etapas Kanadoje. I dalis (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų čempionų lygos
etapas Kanadoje. II dalis.
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“
(16) .
10.30 „Pragaro katytė“ (9).
1130 „Gamtos čempionai“ (3) .
12.40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“ .
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“ (7).
N-7.
17.00 LKL čempionatas. Žalgiris Neptūnas. Tiesioginė transliacija.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“ (1).
N-7.
21.50 Anapus nežinomybės. N-7.
22.50 „Sostų karai“ (3). N14.
0.05 Vendeta (k) .N14.
1.40 „Ekstrasensų mūšis“ (1) (k)
.N-7.
3.25 Slaptosios draugijos.
Iliuminatų kodeksas .N-7.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Laukinė šiaurės gamta“ (1).
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“ (66). N-7.
8.45 „Keisčiausi pasaulio restoranai“ (16) .
9.15 „Laukinė šiaurės gamta“ (2).
10.15 „Būrėja“ (1) (k) .
10.50 „Akloji“ (102,103) .
12.00 Su cinkeliu. N-7.

pirmadienis
TV
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3.
N-7.
11.40 Savaitė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Generalinis planas.
23.20 Modernus serialas.
Medičiai, Florencijos valdovai.
N-7.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 5. N-7.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Beatos virtuvė.
4.05 Pramoginė laida „Editos
šou“.
5.00 Seserys. N-7.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.

9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.40 Bus visko (k).
13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės
lopšys. N14.
0.45 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.35 „Visa menanti“. N-7.
2.20 Pagreitis. N14.
6.25 INOprogresas.
6.55 Didvyrių draugužiai.
7.25 Simpsonai. N-7.
7.55 Legendinės legendos. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 Legendinės legendos.
N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Kobra 11. N-7.
23.35 Gaudynės. N-7.
0.30 Kaulai (1). N-7.
1.30 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7
2.20 „Hubertas ir Staleris“. N-7

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 Baudėjas. N14.
23.25 Naktinis sargas. N14.
1.10 „Sostų karai“. N14.
2.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.00 Farai (k). N-7.
3.20 „Gamtos čempionai“.
4.10 „Žvaigždės kelias.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
9.20„Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
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13.50 „Pasisvėrę ir laimingi“ (1).
15.00 „Širdele mano“ (58) .N-7.
17.00 „Akloji“ (105).
18.10 „Būrėja“ (3) .
18.50 „Rožinė pantera puola“.
N-7.
21.00 „Vandens ieškotojas“. N14.
23.15 „Išleistuvių naktis“.N-14.
1.00 „Nusikaltimas“ (7) (k). N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Baltas kiras“.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
8.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 Euromaxx. DW kultūros ir
gyvenimo būdo žurnalas.
9.30 Premjera. Skonio pasaka .
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kalbantys tekstai.
12.45 ARTi.
13.00 Kelias į namus.
13.30 Baltų vienybės dienos
baigiamasis koncertas.
15.05 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Skrendam.
17.00 Stilius.
17.55 Kijevo senovė.
18.25 Premjera. Kiotas.
19.15 Durys atsidaro.
19.30 Premjera. Igoris .
21.00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22.00 Sveika, Dangaus
Karaliene.

23.15 Stambiu planu.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Kino žvaigždžių alėja.
Svajonių laukas. N-7.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Brydės (k).
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Autopilotas (k).
12.00 Kalinių žmonos (k). N-7.
13.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k).
19.00 KK2 (k). N-7.
21.00 Savaitės panorama.
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 LKL čempionatas. Žalgiris Neptūnas (k).
1.10 Farai (k). N-7.
2.55 24 valandos (k). N-7.
6.15 Televitrina (15).
6.30 Pavojingiausi pasaulio keliai
(23) N-7.
7.30 Jokių kliūčių! (20) .N-7.
8.30 Ekstremali žvejyba (8) .
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys (12).
10.00 Praeities žvalgas. N-7.
10.30 Svajonių šefas.
11.00 Išlikimas (5) .N-7.
12.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai .N-7.
13.00 Jokių kliūčių! (21) .N-7.
14.00 Taikinys (5) .N-7.
15.00 Visureigiais per Aliaską
(1) .N-7.
16.00 Iš peties (7).N-7.
17.00 Aferistas (8) N-7.
18.00 Elementaru (24).N-7.
19.00 Trys muškietininkai.

Dainos, kurios nemiršta. N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP.N-14.
23.00 Daktaras Hausas (20).
N-14.
0.00 Rizikingiausi policijos darbo
epizodai (12) .N-14.
2.45 Programos pabaiga.
7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Gamtos magija“.
7.50 Ekovizija.
8.00 „Laukinė Australija“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
10.35 „Ekovizija“.
10.45 Visa tiesa apie kavą.
10.50 „Inspektorius Luisas. Kas
slypi viduje“ (9/5, 9/6). N-7.
12.55 „Moterų daktaras“ (2/30,
2/31). N-7.
14.55 „Ilga kelionė namo“ (1/15).
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“
(10). N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
19.00 Gyvenimo būdas. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage in
the Beach“ 2. N-7.
0.00 „Inspektorius Luisas. Kas
slypi viduje“ (9/5, 9/6). N-7.
2.00 „Slaptas augalų gyvenimas.
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16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 Operacija „Baltosios
pupytės“. N-7.
23.05 „Meilės randai“. N-7.
1.10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.55 „Policija ir Ko“. N-7.
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.30 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.15 Vandens ieškotojas. N14.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band festival Šiauliai
2015“.
6.55 ARTi. Veidai.
7.10 Šikšnosparnis Patas.
7.25 Mažasis princas 3 (kart.).
7.50 ARTS21.
8.20 Atspindžiai.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Durys atsidaro.
12.35 Igoris (kart.).
14.00 Muzikos pasaulio žvaigždės.
14.20 Busteris Keatonas.
Holivudo palaužtas genijus (kart.).
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 Euromaxx.
19.35 Premjera. Konsteblė 2.

N-7.
20.30 Nes man tai rūpi.
21.15 Premjera. Leninas. Kita
Rusijos revoliucijos istorija.
22.55 Neįtikėtinos istorijos 3.
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Džiazo muzikos vakaras.
2.30 Ave, vita! 1969 m. (kart.).
3.55 Davido Lango muzikos
kūrinių vakaras „Nes meilė stipri“.
5.00 Panorama.
6.30 #zemesukis (k).
7.00 Savaitės panorama (k).
7.30 Valanda su Rūta (k).
9.00 Žinios.
10.00 @rimvydasvalatka (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
15.30 Valanda su Rūta (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
programa
7.00 Kobra 11. N-7.
8.00 Raitelis be galvos. N-7.
9.00 Kur giria žaliuoja.
9.30 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7.
12.30 „Kvantikas“. N-7.
13.30 „Saša ir Tania“ . N-7 (kart.)
14.00 6 kadrai.

14.30 Televitrina.
15.00 Raitelis be galvos. N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7.
17.00 „Kvantikas“. N-7.
18.00 CSI Majamis. N-7.
19.00 Kobra 11. N-7.
20.00 „Saša ir Tania“. N-7.
21.10 Naša Raša. N-14.
22.00 Farai. N-7.
23.00 „Džesabelė“. S
0.45 „Kobra 11“. N-7
1.40 „Daktaras Hausas“. N-14
2.30 „Las Vegasas“. N-7
6.50 Laiko pjūvis.
7.50 „24/7“.
8.50 4 kampai.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Baudėjas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.52 Rubrika.
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Gyvenimo būdas. N-7.
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“. N-7.
3.25 „Albanas“. N-7.
4.10 „Rojus“. N-7.
5.00 „Bitininkas “. N-7.
5.45 „Albanas“. N-7.
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antradienis
TV
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3.
N-7.
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Modernus serialas.
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 7. N-7.
1.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Generalinis planas.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Nuo... Iki... (k).

13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
Adjutantas. N14.
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.10 „Visa menanti“. N-7.
1.55 Kapų plėšikė Lara Kroft.
Gyvybės lopšys. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Bruto ir Neto. N-7.
8.25 Moterys meluoja geriau.
N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7 (kart.)
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 Prieš srovę. N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 VAKARO KINO
TEATRAS „Kazino apiplėšimas“.
N-14
0.20 „Kaulai“. N-7
1.20 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7
2.10 „Hubertas ir Staleris“. N-7
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.

N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 Kaulų kolekcininkas. N-7.
23.20 Baudėjas. N14.
1.40 „Begėdis“. S.
2.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.15 Farai (k). N-7.
3.40 „Gamtos čempionai“.
4.30 „Pragaro katytė“.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
9.20„Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7

trečiadienis
TV
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3.
N-7.
11.40 Emigrantai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Premjera. Po vienu dangum. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 5. N-7.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
2.05 Klauskite daktaro.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.30 Anapus nežinomybės.
N-7.

13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 PREMJERA Moterys
prieš vyrus. N-7.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
Nakties klajūnai. N14.
0.40 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.30 „Vampyro dienoraščiai“.
N14.
2.15 Adjutantas. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Bruto ir Neto. N-7.
8.25 Moterys meluoja geriau.
N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7 (kart.)
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7
21.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 VAKARO KINO
TEATRAS „Tamsus dangus“.
N-14
0.25 „Kaulai“. N-7
1.25 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7

2.15 „Hubertas ir Staleris“. N-7
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 Bredokas. Dingęs be
žinios. N14.
23.10 Kaulų kolekcininkas. N-7.
1.20 „Begėdis“. S.
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
9.20„Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
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20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės VIII.
Tai, kas nutinka naktį. N-7.
23.00 „Meilės randai“. N-7.
1.05 1.00 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.20 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.10 Operacija „Baltosios pupytės“. N-7.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.25 Mažasis princas 3 (kart.).
7.50 Misija knygnešys.
8.20 Septynios Kauno dienos.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Euromaxx.
12.40 Klauskite daktaro.
13.35 Leninas.
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.05 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 Premjera. Konsteblė 2.
N-7.
20.20 Anapus čia ir dabar.
21.10 Mokslo sriuba.
21.30 FIBA krepšinio čempionų lyga. Kapo d’Orlando
„Sikeliarchivi“ - Klaipėdos
„Neptūnas“. Tiesioginė transliacija
iš Kapo d’Orlando.

23.30 DW naujienos rusų kalba.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Džiazo muzikos vakaras.
1.35 Neįtikėtinos istorijos 3.
(kart.).
3.10 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“.
4.45 Mokslo sriuba.
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Nuo. Iki. (k).
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Bus visko (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
15.30 Nuo. Iki. (k).
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
programa
7.00 Kobra 11. N-7.
8.00 Raitelis be galvos. N-7.
9.00 „Gyvūnų manija“. 9.30 CSI
Majamis. N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7.
12.30 „Kvantikas“. N-7.
13.30 „Saša ir Tania“ . N-7 (kart.)
14.30 Televitrina.
15.00 Raitelis be galvos. N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius

žmogžudystę. N-7.
17.00 „Kvantikas“. N-7.
18.00 „Europos taurės krepšinio rungtynės. Panevėžio
„Lietkabelis“ - Podgoricos
„Budučnost“. Tiesioginė transliacija.
20.00 „Europos taurės krepšinio
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos
Rytas“ - Limožo „CSP“. Tiesioginė
transliacija.
22.00 „Silpnybės“. N-14
0.00 „Kobra 11“. N-7
1.00 „Naša Raša“. N-14
1.55 „Daktaras Hausas“ N-14
2.45 „Las Vegasas“. N-7
6.50 Vantos lapas.
7.20 Muzikinės kovos.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Baudėjas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti
Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7.
20.00 Reporteris.
20.25 „Baudėjas“. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa. N-7.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“. N-7.
3.25 „Albanas“. N-7.
4.10 „Rojus“. N-7.
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16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės VIII.
Mirtis per regatą. N-7.
23.00 „Meilės randai“. N-7.
1.00 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.20 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.35 Heidė (Heidi).
8.00 Pradėk nuo savęs.
8.25 Nacionalinis turtas.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Skonio pasaka (kart.).
12.40 Stilius.
13.35 Kultūros teismas.
14.25 Nes man tai rūpi.
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Utenos „Juventus“ - Sasario
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija
iš Utenos.
21.10 Premjera. Hablo kosminis
teleskopas. Misija - visata (subtitruota).

22.00 Elito kinas. Premjera.
Ateitis. N-14.
23.40 DW naujienos rusų kalba.
23.50 Dabar pasaulyje.
0.20 Džiazo muzikos vakaras.
0.50 Anapus čia ir dabar.
1.40 Nes man tai rūpi. Ved.:
Jolanta Kryževičienė.
2.30 Baltų vienybės dienos
baigiamasis koncertas.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Kalinių žmonos. N-7.
8.30 Farai (k). N-7. Realybės
šou.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Nuo. Iki. (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 Kalinių žmonos (k). N-7.
16.30 Farai (k). N-7. Realybės
šou.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
programa
7.00 Kobra 11. N-7.
8.00 Raitelis be galvos. N-7.
9.00 „Svajonių šefas“.
9.30 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7.

12.30 „Kvantikas“. N-7.
13.30 „Saša ir Tania“ . N-7 (kart.)
14.00 6 kadrai.
14.30 Televitrina.
15.00 Raitelis be galvos. N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7.
17.00 „Kvantikas“. N-7.
18.00 CSI Majamis. N-7.
19.00 Kobra 11. N-7.
20.00 „Saša ir Tania“. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 „Megė“. N-14
23.55 „Kobra 11“. N-7
1.00 „Naša Raša“. N-14 (kart.)
1.55 „Daktaras Hausas“. N-7
6.50 „Skinsiu raudoną rožę“.
7.20 Nuoga tiesa. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Baudėjas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti
Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7.
20.00 Reporteris.
20.25 „Baudėjas“. N-7.
20.25 PREMJERA. „Krikšto
tėvas“. N-7.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai. N-7.
0.45 „MMA „King of the Cage in
the Beach“ 3. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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TV
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3.
N-7.
11.40 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. Janas Husas.
N-14.
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
1.05 Specialus tyrimas.
2.05 Klauskite daktaro.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 KK2 (k). N-7.
13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Prieš ugnį - ugnimi.
N14.
0.25 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.15 „Vampyro dienoraščiai“.
N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Bruto ir Neto. N-7.
8.25 Moterys meluoja geriau.
N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7 (kart.)
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 VAKARO KINO
TEATRAS „Amerikietiškas apiplėšimas“. N-14
0.20 „Kaulai“. N-7
1.20 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7
2.10 „Hubertas ir Staleris“. N-7
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.

8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Atminimo diena. N14.
23.10 Bredokas. Dingęs be
žinios. N14.
1.10 „Begėdis“. S.
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.55 Savaitės kriminalai (k). N-7.
3.20 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. N-7.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
9.20„Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.

penktadienis
TV
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3.
N-7.
11.40 Stilius.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastiškas penktadienis. Evoliucija.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Mūsų gyvūnai.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 KK2 (k). N-7.

13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 SAVAITĖS HITAS
Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los
Andželo. N14.
23.20 PREMJERA Demonas
viduje. N14.
1.10 Prieš ugnį - ugnimi. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Bruto ir Neto. N-7.
8.25 Moterys meluoja geriau.
N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7 (kart.)
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 DIDYSIS
PENKTADIENIO FILMAS
„Mulan“. N-7
21.10 VAKARO KINO
TEATRAS „Geležinis žmogus
3“. N-7
23.50 „Sabotažas“. N-14
1.50 „Amerikietiškas apiplėšimas“. N-14 (kart.)
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.

9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
N-7.
21.35 Mirties apsuptyje. N14.
23.40 Atminimo diena. N14.
1.40 „Begėdis“. S.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
9.20„Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 „DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Modus“.
N14.
22.50 SNOBO KINAS
Nebraska. N-7.

Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 „DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Nebylus
liudijimas. Prie upės“. N14.
23.10 „Meilės randai“. N-7.
1.05 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
6.35 Riteris Rūdžius (kart.).
7.10 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.25 Heidė (kart.).
7.50 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Maistas ir aistros.
12.45 Stambiu planu.
13.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
14.20 Hablo kosminis teleskopas. Misija - visata (subtitruota,
kart.).
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 Premjera. Konsteblė 3.
N-7.
20.30 Legendos.
21.20 Lietuvos menininkų portretai. Laimė būti kartu.
22.15 Kai apkabinsiu tave.
Drama. N-7.

23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
1.25 Elito kinas. Ateitis (subtitruota, kart.).
3.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Baltas kiras“.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Farai (k). N-7. Realybės
šou.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Kalinių žmonos (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
programa
7.00 Kobra 11. N-7.
8.00 Raitelis be galvos. N-7.
9.00 „Vienam gale kablys“.
9.30 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7.
12.30 „Kvantikas“. N-7.
13.30 „Saša ir Tania“ . N-7 (kart.)

14.00 6 kadrai.
14.30 Televitrina.
15.00 Raitelis be galvos. N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7.
17.00 „Kvantikas“. N-7.
18.00 CSI Majamis. N-7.
19.00 Kobra 11. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 „Nokautas“. N-7
23.55 „Eurolygos rungtynės.
Milano „AX Armani Exchange
Olimpia“ - Kauno „Žalgiris“.
Tiesioginė transliacija.
1.45 „Kobra 11“. N-7
2.40 „Daktaras Hausas“. N-7
3.30 „Las Vegasas“. N-7
6.50 Kaimo akademija.
7.20 Muzikiniai sveikinimai.
8.20 Patriotai. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Gluchariovas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti
Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7.
20.00 Reporteris.
20.25 „Krikšto tėvas“. N-7.
21.30 Gyvenimo būdas. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas. Dabar.
0.45 Laiko pjūvis.
1.45 Reporteris.
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1.00 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.20 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.05 „Nebylus liudijimas“. N14.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.00 Riteris Rūdžius (kart.).
7.10 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.25 Heidė (kart.).
7.50 Skrendam.
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Stop juosta.
12.40 Kalbantys tekstai.
13.30 Legendos.
14.20 Lietuvos menininkų portretai. Laimė būti kartu.
15.15 Premjera. Vakaro pasakėlės.
15.30 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.35 Premjera. Konsteblė 3.
N-7.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Europos kinas. Premjera.
Gerasis Gėringas. N-7.
22.45 500 dūžių. Vaizdo ir muzikos kelionė per 500 reformacijos
metų.

23.55 DW naujienos rusų kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
1.25 Tavo zona.
2.15 Sveika, Dangaus Karaliene.
3.30 Kultūros teismas.
4.15 Kalbantys tekstai.
5.00 Euromaxx.
5.30 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
Realybės drama.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 @rimvydasvalatka (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
programa
7.00 Kobra 11. N-7.
9.00 „Praeities žvalgas“.
9.30 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7.
12.30 „Kvantikas“. N-7.

13.30 „Saša ir Tania“ . N-7 (kart.)
14.00 6 kadrai.
14.30 Televitrina.
15.00 „Nuodėmių daktaras“.
N-7.
16.00 „Melas ir paslaptys“. N-7.
17.00 „Kvantikas“. N-7.
18.00 CSI Majamis. N-7.
19.00 Kobra 11. N-7.
20.00 „Saša ir Tania“. N-7.
20.30 „Farai“. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Gelbėtojas“. N-14
1.20 „Nokautas“. N-7 (kart.)
6.50 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
7.20 Moterų balsas.
8.20 Gyvenimo būdas. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Gluchariovas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.
18.55 „Vienišas vilkas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“. N-7.
1.05 „Delta“. N-7.
2.55 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7.
4.15 „Gluchariovas“. N-7.
5.50 „Slaptas augalų gyvenimas.
Priešprieša“.
6.40 „Laukinė Australija“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
7.20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
7.30 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
7.45 Premjera. Džeronimas 3.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas.
11.55 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Rudoji hiena (subtitruota).
12.50 Pasaulio dokumentika.
Gyvūnų mamos (subtitruota).
13.40 Agata Kristi. Mįslingos
žmogžudystės. N-7.
15.15 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.20 Premjera. Kaimynai (subtitruota).
1.00 Pasaulio dokumentika.
2.40 Dviračio žinios.
3.05 Teisė žinoti.
3.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
4.00 Karinės paslaptys.
4.45 Auksinis protas.
6.30 „Madagaskaro pingvinai“.
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.

7.20 „„Nickelodeon“ valanda.
Ančiukai Duoniukai“.
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.25 „Tinginių miestelis“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
Stebuklų šalis.
11.50 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
13.15 Iš kur tu žinai?. N-7.
15.45 Policijos akademija 4.
Civiliai patruliai. N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Batuotas
katinas Pūkis.
21.15 Princesės dienoraštis 2.
Karališkosios sužadėtuvės.
23.35 Žinių vedėjas 2. Legenda
tęsiasi. N14.
1.45 Pasaulinė invazija. Mūšis
dėl Los Andželo. N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Legenda apie Korą“.
7.30 Transformeriai. Maskuotės
meistrai. N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Misija. dirbame sau.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 „Munis - mažasis mėnulio
globėjas“.
12.45 „Miegančioji gražuolė“.
N-7
14.20 „Po priedanga“. N-7
16.15 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
18.00 „INOprogresas“.
18.30 TV3 žinios.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Sniego šunys“.
21.30 PREMJERA „Šnipų tiltas“.

N-7
0.25 „Džoja“. N-7
6.00 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 „Amūras - Azijos
Amazonė“.
12.40 „Žvaigždės kelias.“
13.50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. N-7.
14.50 „Kas žudikas?“. N-7.
16.00 Blogiausias Lietuvos
vairuotojas. N-7.
17.00 LKL čempionatas.
Lietuvos rytas - Juventus.
Tiesioginė transliacija.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 MANO HEROJUS
Trintukas. N-7.
0.20 AŠTRUS KINAS
Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas.
N14.
2.05 „Begėdis“. S.
4.00 Muzikinė kaukė (k).
6.50 „Laukinė šiaurės gamta“.
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Keisčiausi pasaulio restoranai“.
9.15 „Laukinė šiaurės gamta“.
10.15 „Būrėja“.
10.50 „Akloji“.
12.00 „Nekviesta meilė“.
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.05 „Širdele mano“. N-7.
17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“.
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21.00 „DETEKTYVO VAKARAS
Nusikaltimas“. N14.
23.20 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
0.20 Nebraska. N-7.
2.25 „Modus“. N14.
3.55 „Pasisvėrę ir laimingi“.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Tarptautinės meninės
gimnastikos varžybos „Dalia
Kutkaitė Vilnius Cup“.
13.00 Atspindžiai.
13.30 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.
15.05 Giminės. Daugiaserijinis
vaidybinis filmas.
16.00 Projektas Pi.
16.30 Misija knygnešys.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 Kijevo senovė. Meno
pasaulis.
18.30 Premjera. „Rokis IV“.
Amerikietiškas smūgis.
19.30 Istorijos detektyvai.
20.15 Stambiu planu.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.
N-14.
23.00 Grupės „Colours of
Bubbles“ koncertas.
23.45 Misija. Vilnija.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Europos kinas. Gerasis
Gėringas. N-7.
2.10 500 dūžių.
3.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
3.50 Klauskite daktaro.
4.45 Istorijos detektyvai.
5.30 Panorama.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
15.00 Labas vakaras, Lietuva
(k).
16.00 KK2 (k). N-7.
18.00 Pasirinkę Lietuvą.
18.30 Farai (k). N-7.
19.00 #zemesukis.
19.30 @rimvydasvalatka (k).
20.00 Burlaivio „Brabander“
ekspedicija.
20.30 Autopilotas (k).
21.00 Raudona Linija. N-7.
22.00 Žinios.
23.00 LKL čempionatas.
Lietuvos rytas - Juventus (k).
1.10 Farai (k). N-7. Realybės
šou.
1.35 Pagalbos skambutis (k).
N-7
4.10 Tauro ragas (k). N-7.
4.35 Apie žūklę (k).
5.05 Autopilotas (k).
5.30 Ne vienas kelyje (k).
programa
6.30 „Visureigiais per Aliaską“.
N-7 (kart.)
7.30 „Jokių kliūčių!“
8.30 „Vienam gale kablys“.
9.00 „Statybų gidas“.
9.30 „Iš peties“. N-7 (kart.)
10.30 „Lietuvos mokyklų žaidynės“.
11.00 „Išlikimas“. N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7
13.00 PREMJERA „Azija iš
paukščio skrydžio“.
14.00 PREMJERA „Terakotinė
armija“.
15.00 „Visureigiais per Aliaską“.
N-7

16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Aferistas“. N-7
18.00 NAUJAS SEZONAS
„Elementaru“. N-7
19.00 „Europos moterų krepšinio čempionato 2019 atrankos
rungtynės. Lietuva - Vengrija“.
Tiesioginė transliacija.
21.00 „Dainų dvikova“.
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Jūrų pėstininkas 2“. N-14
0.20 „Gelbėtojas“. N-14 (kart.)
7.25 „Gamtos magija“.
7.50 Ekovizija.
8.00 Auginantiems savo kraštą.
8.30 4 kampai.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis. Pažintinė
laida.
11.00 „Detektyvas Morsas“. N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
15.00 MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika.
16.00 Žinios.
16.20 4 kampai.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti
Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.27 Rubrika „Sauganti
Lietuva“.
20.30 „Gurovo bylos.
Medžioklė“. N-7.
22.30 Žinios.
3.00 „Detektyvas Morsas“. N-7.
1.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
2.50 „Baudėjas“. N-7.
4.30 „Detektyvas Morsas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

tel. (8-650) 16057.

akiratis
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Valdovų rūmuose galima išvysti
istorijos raidą

Beveik šimtmetį Amerikoje dingęs lenkų tapytojo paveikslas šiandien puošia Valdovų rūmus.

Marijus Uzorka, parodų ir leidybos skyriaus vedėjas, ,,Lietuvos
krikšto“ parodos kuratorius, sakė, jog paveikslas toks didelis,
jog jam pakabinti reikėjo specialaus krano.
(Atkelta iš 5 p.)
Tai leidžia tyrinėti ir medalistikos vystymąsi. Taip pat eksponuojami ir jau minėto kunigaikščio Motiejaus Radvilos dovanoti
medaliai, skirti Radvilų giminės
atstovų atvaizdams, svarbioms asmenybėms.“
Šiandien vienas centas, ryt
tūkstantis eurų?
Klausydama pasakojimo apie
gausią numizmatikos kolekciją ir
jos reikšmę, nesusilaikiau šio rinkinio saugotojai – tyrinėtojai T.
Zarankaitei-Margienei ir jos kolegai D. Avižiniui neuždavusi vieno
,,paprasto žmogaus“ klausimo –
kiek kainuoja monetos? Moteris
juokėsi, jog muziejai nėra linkę
atskleisti sumų, kuriomis įvertinti
eksponatai, tačiau ir menkos vertės
moneta bėgant metams gali tapti
labai vertinga, o D. Avižinis paaiškino, jog kolekcinės monetos vertė
gali svyruoti nuo 20 eurų iki kelių
tūkstančių. ,,Monetos kainą lemia
jos unikalumas, retumas. Viena
moneta, pavyzdžiui, yra itin vertinga, kadangi ant jos matoma klaida
(vietoje skaičiaus 60, iškalta 06 –
aut. past.). Tokių monetų išleista
nedaug, dėl to natūraliai jų vertė
didesnė“. T. Zarankaitė – Margienė pridūrė, jog apskritai visos muziejaus vertybės, taip pat ir monetos, morališkai yra neįkainojamos,
dėl to, kad atspindi istorijos raidą:
,,Vertę, žinoma, lemia ir medžiaga, iš kurios vertybė pagaminta
– pavyzdžiui, paauksuotas taleris,
kuris, galima spręsti iš padarytos
skylutės, buvo naudotas ir kaip
pakabukas. Vertę keičia ir daikto
funkcija, ir medžiaga, ir retumas.“
,,Lietuvos krikštas“
Antroji šiuo metu Valdovų rūmuose veikianti laikinoji paroda - „Lietuvos krikštas. Voicecho
Gersono paveikslas“. Čia eksponuojamas didžiulis, beveik 4 x 7

metrų dydžio paveikslas, nutapytas lenkų akademinės realistinės
dailės kūrėjo Voicecho Gersono
(1831–1901). Šis paveikslas 1889
–aisiais sukurtas Lietuvos krikšto 500 metų sukakčiai pažymėti.
,,Šiemet taip pat Lietuvos krikšto
jubiliejus – 630 metų. Dėl to nusprendėme surengti šio kūrinio
parodą. Jis įspūdingas pirmiausiai
dėl savo matmenų, tai – didžiulis
paveikslas, vaizduojantis 1387
metais įvykusį Lietuvos krikštą.
Voicechas Gersonas – pakankamai
žymus Lenkijos tapytojas, gyvenęs ir kūręs okupacijos metais,
būtent toje Lenkijos dalyje, kuri
buvo okupuota carinės Rusijos
imperijos. Tuo metu, minint 500
metų Lietuvos krikšto jubiliejų,
matyt, nusprendė nutapyti tokį
monumentalų kūrinį“, – pasakojo
Marius Uzorka, parodų ir leidybos
skyriaus vedėjas, ,,Lietuvos krikšto“ parodos kuratorius.
Dingęs daugiau nei 100 metų
,,Pakankamai įdomi šio kūrinio
istorija. Yra mažai duomenų apie
jį, o tai, ką žinome, skamba įspūdingai. Kūrinys, kaip jau minėjau,
yra pakankamai didelis. Su juo
Gersonas spėjo sudalyvauti keliose
parodose. Nutapęs tą kūrinį jis dalyvavo parodoje Paryžiuje, ten užėmė antrą vietą, o po kelių metų su
kūriniu išvyko į JAV. Los Andžele
dalyvavo parodoje. Nuo parodos
kūrinio istorija tarsi nutrūksta.
Turime netikslius duomenis, kas
vyko su tuo kūriniu vėliau, iki XX
a. devintojo dešimtmečio. Maždaug 100 metų kūrinys oficialiai
buvo dingęs JAV, paskui atsirado.
Lenkijos Jono Pauliaus II kolekcijos muziejaus, kuriam priklauso
šis kūrinys, direktorė papasakojo
tokią istoriją, kad paveikslui dingus JAV, po to jis lyg ir buvo eksponuojamas kažkokioje smuklėje.
Ta informacija nėra patikrinta. Kūrinys tikrai yra didžiulis, sudėtinga
tokį kūrinį ir pavogti, ir transpor-

tuoti, ir saugoti. Dėl to informaciją
apie dingimo metus reikėtų vertinti
pakankamai atsargiai. Taigi po pirmojo dingimo JAV kūrinys kaip
ir buvo atsiradęs, po to vėl dingo.
Galiausiai paveikslą XX a. 9-ajame dešimtmetyje atrado lenkų
kolekcininkas, jis tą kūrinį įsigijo
ir parsivežė į Lenkiją. Veikiausiai
tuo metu ,,Lietuvos krikštas“ buvo
kiek restauruotas“, – mistišką dingimo istoriją pasakojo M. Uzorka.
Meno kūrinys, kurį sunku
eksponuoti
,,Buvo sumanymas jį eksponuoti
Švento Jono katedroje Varšuvoje,
tačiau dėl per didelių matmenų paveikslas ten tiesiog netilpo. Galiausiai kūrinys atsidūrė Jono Pauliaus
II muziejuje. Iki šiol jis ir buvo ten
eksponuojamas, kol prieš metus
Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo
ambasadoriaus Lenkijoje Šarūno
Adomavičiaus iniciatyva kilo sumanymas paveikslą parodyti Valdovų Rūmuose, Vilniuje. Su Varšuvos muziejumi susitarėme gana
operatyviai ir sklandžiai. Viena iš
eksponavimo sąlygų buvo sutvarkyti kūrinį kosmetiškai, restauruoti, kad jis šiek tiek atgytų. Restauravimas vyko Varšuvoje, kadangi
kūrinys toks didelis, jog nerestauruoto jo transportuoti nebuvo galima. Drobė vyniota ant specialiai
šiam paveikslui pagaminto volo.
Restauravimo darbuose dalyvavo

daug techninių darbuotojų ir restauratorių. Po beveik trijų mėnesių
restauravimo, kūrinys paruoštas
transportavimui. Atgabenus paveikslą į Vilnių, kilo kita problema – praėjimai, įėjimai visai nėra
pritaikyti tokių matmenų kūriniui.
Be to, ir dėžė su kūriniu buvo per
sunki, kad galėtumėme juos įnešti
paprastuoju būdu – rankomis. Dėl
to teko samdyti specialią kėlimo
techniką paveikslui pakabinti. Paaiškėjo, kad Lietuvoje buvo tik trys
kranai, galintys į tokį aukštį užkelti
tokią sunkią dėžę su tokiu vertingu
kūriniu“, – apie techninius sunkumus kalbėjo M. Uzorka.
,,Pasakoju jums apie kasdieninį
muziejinį darbą, kurio lankytojai
dažnai nemato ir apie kurį nepagalvoja. Žmonės nežino, kad norint
parengti gražią ekspoziciją prieš tai
dar reikia atlikti daugybę darbų, kurie sudėtingi, reikalaujantys ir fantazijos, ir žinių“, - sakė M. Uzorka.
Dingimo metais buvo
modifikuotas
,,Taip pat reikėtų paminėti, kad
paveikslas turi išskirtinį, nebūdingą Europai porėmį. Veikiausiai jis
buvo sukurtas JAV, nes patys restauratoriai pasakojo, jog porėmio
konstrukcija keista, visai nebūdinga mūsų regionui, netgi žemynui.
Tai aliumininė konstrukcija, kuri
mūsų laimei pakankamai lengva.
Aišku, paveikslą reikėjo užtemp-

ti ant porėmio, prieš tai dar leisti
jam išsitiesinti (tai truko maždaug
parą)“, - sakė M. Uzorka.
Krikštas, pakeitęs istoriją
,,Lietuvos krikštas svarbus Lietuvos visuomenei, istorijai, kaip
turbūt vienas iš esminių įvykių. Jis
nulėmė ir tolesnę Lietuvos istoriją,
taip pasirinkta Vakarų Europos civilizacijos pakraipa. Šio įvykio dėka
atsidūrėme ten, kur esame dabar.
Manyčiau, kad Lietuvos krikštas
yra ne vien trumpas epizodas, bet
įvykis, pakeitęs daugybę procesų.
Kompozicijos centre – Nukryžiuotojo ant kryžiaus figūra ir greta
stovintis rankas iškėlęs Lietuvos
krikštytojas Jogaila. Aplink valdovą susirinkę Lietuvos ir Lenkijos
didikai, bajorai, dvasininkai, tolumoje – krikštijami lietuviai. Svarbiausias kūrinio temos šaltinis dailininkui buvo kronikininko Jono
Dlugošo (Jan Długosz) informacija. ,,Lietuvos krikštas“, dažnai lyginimas su Jano Mateikos kūryba,
kuri kaip tik yra gyva, spalvinga,
kuriai būdinga detalių gausa. Tas
įvykis, Lietuvos krikštas, čia pavaizduotas kaip per rūką, miglą. Jis
monochrominis, vienspalvis. Restauruojant drobė padengta laku, dėl
to dabar kūrinys turi būti tinkamai
apšviestas, kad nesimatytų jokių
šviesos atspindžių, jis taptų gyvesnis, lengviau įžiūrimas“, - kalbėjo
M. Uzorka.

Nedidelėje Valdovų rūmų salėje eksponuojami ir Lietuvos–Lenkijos valstybės valdovų paveikslai,
bet ir Trečiasis Lietuvos Statutas.
Autorės ir Valdovų rūmų archyvo nuotr.
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Dešimt tūkstančių kilometrų
su našlelėmis (X dalis)

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Įsimylėjusiųjų spynelės kabinamos ir ant šio tilto.
(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ Nr.
70, 2017-09-02)
Meilės spynelės ant
lūžtančio tilto...
Skovorodino miestelis geležinkelio
bėgių perskirtas į dvi dalis. Vienoje
bėgių pusėje – „chruščioviniai“ daugiabučiai, kitoje - kaimo trobelės. Būdami pas Skovorodino rajono merą
Aleksejų Viktorovičių Prochorovą
neišsiaiškinome, ar tas trobų kvartalas yra jau jo valdos, ar vis dėlto priskiriamos miestui.
A.V. Prochorovas - Vladimiro Žirinovskio partijos narys, gyvena srities
centre Blagovieščenske ir kasdien
važinėja į darbą. Skovorodino rajono plotas - kaip trečdalis Lietuvos, o
gyventojų 17 tūkstančių. Beje, Blogoveščenską ir Kinijos miestą Cheiche skiria tik Amūro upė, pasak A.V.
Prochorovo, ir rusams, ir kinams,
gyvenantiems pasienyje, keliaujant į
kaimyninę šalį taikomas bevizis režimas, tai ir vieni, ir kiti lanko kaimynus. Tiesa, tiltas per Amūrą tarp šių
miestų pradėtas statyti tik pernai, tad
į kaimyninę šalį kol kas keliaujama
keltais. Manau, ne daug kam girdėtame Cheiche yra 2 milijonai gyventojų, Blagoveščenske - dešimtkart
mažiau.
Pasak rajono vadovo, apie 70 proc.
Skovorodino gyventojų yra geležinkelininkai. Jie uždirba nuo 40 000
iki 100 000 rublių per mėnesį (nuo
550 iki 1 400 eurų). Šalčiausio, sausio, mėnesio vidutinė temperatūra
Skovorodino -28 laipsniai, tačiau dėl
kažkokio nesusipratimo Amūro srities gyventojams nemokami šiaurės
priedai. Rajono vadovas kalbėjo, kad
mokytojų algos - nuo 35 000 rublių
(apie 500 eurų), tačiau pedagogai jokiu būdu nelaikytini skurdžiais. „Nemažai tokių, kurie turi gyventi iš 15
000 - 20 000 rublių“, - kalbėjo rajono
vadovas. Būsto šildymas, skaičiuojant
šiluminės energijos vieneto kainą, yra
pigus, tačiau tos energijos reikia beprotiško kiekio - žiemos šaltos, namai
kiauri. A.V. Prochorovas primetė, kad
už dviejų kambarių buto šildymą vidutiniškai per mėnesį miesto gyventojai moka po 60-70 eurų, o šildymo
sezonas prasideda apie rugsėjo 15ąją, baigiasi apie gegužės 15-ąją.

Kaimiškoji Skovorodino dalis tokia, kokios ir dera tikėtis Sibiro užkampyje, - gatvės be asfalto, išraižytos giliomis duobėmis. Automobiliai
ten retas reiškinys. Dažniau gatvėje
sutiksi perkarusių karvių komandą...
„Mūūūū. Čia - mano kaimas!“ - karvės piktokai nuo kelio gena svetimus.
Sodybų teritorijos aptvertos, šalia
daugumos vartelių prie gatvės stovi
statinės vandeniui, kurias užpildo
kartkartėmis pravažiuojantis vandenvežis.
Skylių, kuriose gyvena liūdesys,
gausu ir Lietuvoje. Vis dėlto Skovorodino tiltas per upę sukrėtė. Beždžionių tiltas - suklypęs, einant juo
reikia saugotis, kad neprasmegtum.
Žvelgiant nuo tilto būtų gražu, jei nematytum iškankinto kaimo, jei regėtum tik upę ir skardį. Purvas, duobės,
karvių mėšlas... O ant vargano tilto
sukabintos jaunavedžių spynelės amžinos meilės priesaika. Kaip turi
nepasisekti, kad tavo spynelė atsidurtų ant Skovorodino tilto!?
Vijo iš miesto parko
Iki Nevero gyvenvietės, nors meras patarė nevažiuoti, vis dėlto nuvažiavome. Tačiau vienintelis iš tos kelionės rimtesnis įspūdis, jog grįžtant
į Skovorodino autobuso vairuotojas
paklausė, ar niekur neskubame, pasakėm, jog mums skubėti nėra kur. Atsiklausęs mūsų leidimo, jis parvažiavo
namo, paėmė namą remontuojančius
statybininkus, juos nuvežė papietauti,
o tada mus užvežė į stotį.
Skovorodino yra gal dešimt viešbučių. Ką ten gali veikti turistai? Pasirodo, ne turistams tie viešbučiai skirti,
o darbininkams - kažkur šalia miesto klojamas dujotiekio vamzdynas,
atliekamas grandiozinis dujotiekio
Rytų Sibiras - Ramusis vandenynas
projektas.
Aplankėme kelias Skovorodino
kavines. Viena originali tuo, jog ji
„municipalinė“, įsikūrusi „municipalinio“ viešbučio patalpose. Kitaip
tariant, ir kavinė, ir viešbutis priklauso savivaldybei. Kitam pasėdėjimui
išsirinkome pačią prabangiausią kavinę. Gal todėl, jog į ją atėjome dieną,
barmenė buvo žiauriai nepatenkinta.
„Tsss. Srėbk tyliau, nes visus bars!”,
- vienas kitą tildėme atsargiai valgy-

dami barščius.
Aplankėme Skovorodino muziejų.
Linksmas, tarybine atributika išpuoštas muziejus. Ironiška ir paties Afanasijaus Skovorodino istorija. Kai jį,
kovotoją už laisvę, „japonai“ sušaudė,
A. Skovorodinas buvo palaidotas prie
cerkvės. Cerkvė netrukus sudegė, o
miesto gyventojai nusprendė vietoje
cerkvės pastatyti klubą ir todėl herojaus kūną iškasė ir perlaidojo už trijų
metrų.
Buvome ir Skovorodino „pramogų
parke“. Aptvertoje teritorijoje kelios
tarybinės karuselės, kurios jau šimtą
metų neveikia, bet ant jų pakankamai
švieži rašteliai „Atsiprašome, laikinai nedirba“. Parke kreivos šaligatvių plytelės, kreivi suoleliai, kreivos
šiukšliadėžės. Žolė lyg ir šienauta, bet
turbūt sausio mėnesį. Veiklos parke
nėra jokios - galima nebent ant suolelio pasėdėti, tačiau teritorija aptverta,
ant pravirų vartelių kabo raštelis, kuriame nurodytas darbo laikas. Įėjusius
pro pravirus vartelius mus pasitinka
ragana su šluota. Rėkia: „Ką, akli,
nematot, kad nedirbame”. Klusniai
sukamės atgal link vartelių, tad ta
pati ragana vėl rėkia: „Ką, nė žodžio
negalima pasakyti, vaikščiokit, negi
gaila”. Apsisukame dar kartą ir einame į teritorijos gilumą. Greit pasirodo

Netrukus Skovorodino Leninas bus kaip naujas...
dar viena pikta moteriškė. Ta taip pat
linksmina rėkimu, jog mes chamiškai
elgiamės vaikščiodami po neveikiantį
parką.
Vakarėjant sėdime prie geležinkelio stoties kiosko. Kaukaziečių valdomame kioske yra gėrimų ir neviliojančios išvaizdos, bet lyg ir valgomų
produktų. Lauke sustatyti plastikiniai
baldai. Sėdime, stebime aplinką ir
tiek. Aplink dirba valkataujantys
šunys. Viena kalė maisto prašinėja
vaikščiodama kartu su atžala. „Nuo
mažens pratina elgetauti“, - liūdime
galvodami apie jaunosios kartos ateitį.
Kaukaziečių kioskas - lyg ir visų
Skovorodino kaukaziečių štabas. Jų
skaičius kinta nuo kelių iki keliolikos, bet nuolat kas nors atvažiuoja,
nuolat kažkas išvažiuoja. Tarpusavyje jie kalbasi ir rusiškai, ir kitomis
kalbomis. Tad, darytina išvada, kad
ne visi kaukaziečiai yra tautiečiai.
Keista, jog kaukaziečių giliai Sibire
yra tiek daug. Užkalbinu kiosko savininką, sakau: „Kaip jūs čia? Kodėl
jūs čia?“. Jis moja ranka – „aš rusiškai
nesuprasti“. Linkteliu galva ir nueinu
į šalį - pasikalbėti su Skovorodino
kaukaziečiu nėra mano gyvenimo

Į Skovorodino miesto parką įsibrovėme nedarbo metu.

tikslas. Paskui stebiu, jog jis lauke
rūkydamas bando nuklausyti, apie
ką mes kalbame. O kai supranta, kad
kalbame ne rusiškai, pats užšnekina ir
apie save pasakoja. Pasak vyro, visi
kaukaziečiai Skovorodino atsirado
tuo pačiu keliu - tarnavo armijoje,
įsimylėjo, vedė, liko čia ir dabar visi
gailisi. „Meilė - baisi jėga“, - sakė
kaukazietis. Tik žodį „meilė“ jis
vartojo, sakykim, net ne fiziologine,
greičiau anatomine forma...
Beje, karinio dalinio Skovorodino
nebėra. Su jo likvidavimu siejamas
staigus miestelio gyventojų skaičiaus
mažėjimas. Gal esu neteisus, bet, man
regis, patys niūriausi Rusijos miesteliai yra tie, kurie buvo karinėmis bazėmis, tačiau dabar jų nebelikę. Ir ne
tik didelės teritorijos, virtusios griuvėsiais, bet šį įspūdį kuria ir piktos
moteriškės. Kiekvieno praporščiko
žmona, kai vyras turėjo antpečius, panašius į generolo, tik labai mažomis
žvaigždėmis, jautėsi šiuo tuo esanti.
Ir šį tą turėjo, nes vyras iš darbo retai kada tuščiomis grįždavo. O dabar
visiškas „ragas“, šeima gyvena iš nedidelės vyro praporščiko pensijos ir
žmonos pardavėjos algos.
(Bus daugiau)

Autoriaus nuotr.
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Senoji šermenų giedojimo
tradicija nyksta

Raimondas GUOBIS

Nors labai gaila, senosios, prasmingos ir brangios mūsų tradicijos nyksta. Tiesiog nesuprantama, kad pačius prasmingiausius papročius, apeigas naikiname patys - naikiname iš nežinojimo,
paikumo, patogumo, kad būtų ,, gražiau, greičiau, paprasčiau...“ Tačiau visai nebegalvojama apie
prasmę, daroma tai, kas madinga, reikalinga, kad tik žmonėms patiktų ir įtiktų, jų neišvargintų...
Nyksta ir lietuvių laidotuvių tradicijos, unikalūs papročiai, kuriuos UNESCO kultūros taryba paskelbė pasaulinės reikšmės nekilnojamosios kultūros vertybe.

Senosios Troškūnų tradicijos sergėtojų ,,pajėgos“ - iš dešinės
Vladas Misiūnas, Nastė Ribokienė...

Svėdasų giedotojai - Algis Krasauskas, Juozas Guntulis, Vanda Stasiškienė ir Irena Guobienė....
Vienas iš nuostabiausių laidotuvių
papročių puslapių yra giedojimai,
meldžiantis prie numirusiojo karsto.
Giedota ir melstasi kadaise net tris
dienas ir labai ilgai, iki vidurnakčio.
O ,,paskutiniojo pagrabo“ - paskutinės dienos, kai velionis dar namie,
maldos užtrukdavo iki paryčių. Palaidojus vėl vykdavo ,,pagrabas“. Besivaišindami - besistiprindami valgiais,
užgerdami alumi, giedodavo, melsdavosi iki vidurnakčio ir tik tuomet
namo skirstydavosi.
Giesmės susipynusios su maldomis, kuomet vedantysis, kaskart
pakviesdamas visus kartu kalbėti poterius, neleidžia snūduriuoti ar be perstojo plepėti kitiems susirinkusiems.
Giesmės prasmingos, giesmės - maldos, apsakančios Kristaus kančias,
žmogaus trapumo, nuodėmingumo
pasaulį nušviečiančios.,,Juk dar daug
galvojai, daug planavai... Jau nebereiks tau nei pievų, nei laukų“...

Giedojimų šerdis būdavo arba Kalvarijų giesmės - ,,kalnai“ - taip populiarūs Žemaitijoje, ar mūsų krašte
toks įprastas ir reikalingas, ilgomis
giesmėmis ir maldomis supintas ,,Ražončius“. Dar ne taip seniai mūsų
krašte buvo daugybė senosios tradicijos giesmininkų. Giesmininkų,
užsilikusių nuo tų tarpukario laikų,
kai susirinkę prie mirusiojo, giesmių
knygas imdavo į rankas ir kartu su
geresniais giedotojais giedodavo ir
visi, kurie balsus turi ar nors šiek tiek
prisidėti, padėti nori... Kiekviena iš tų
mūsų sodžiaus moterėlių net pačioje senatvėje dar tebeturėjo giesmių
knygas, dažnai iš močiučių ar motinų paveldėtas ,,kantičkas“ - patogaus
nešiotis formato, dar vyskupo Motiejaus Valančiaus sudarytas ir rekomenduotas liaudies giedojimams giesmių
knygas. Tokią turėjo ir Ona Žeimienė
Dauguluose, ir Ona Katinienė Sedeikiuose, ir Smėlynės prie Troškūnų

giesmininkės.
Metams bėgant dar vos ne kiekviena parapija turėjo savuosius giedotojus, grupelę balsingų supratingųjų,
kurie gebėjo pagiedoti laidotuvėse,
tačiau tai palengva tapo paslauga, už
kurią imta visai neprastai atsilyginti.
Su nauja nepriklausomybe, naujiems
vėjams dvelktelėjus, muzikalieji piliečiai suprato, kad giedant laidotuvėse galima visai neblogai užsidirbti.
Kad lengviau būtų pataikyti, ,,paimti
ir išlaikyti gaidą“ dar ir muzikos instrumentus ėmė naudoti. Taip atsirado elektriniai vargonėliai, fleitos ir
paprastesnės dūdelės, o nesupratingi
žmogeliai tuoj tomis naujovėmis susižavėjo. ,,Oi, kaip buvo gražu - ir
vargonėliais grojo“... O kad tose giesmėse nuoseklios maldos nebeliko,
kaip nebeliko nei tikrųjų giesmių,
kaip nebeliko maldų tikrųjų, tai nesvarbu? Gieda sau visokias ,,Augo
kieme dagilėlis“ bei panašias, maldon

neįtraukia, o susirinkusieji prie numirėlio sėdi kaip teatre - žvelgia susėdę
patogiai, tarpusavyje pasišneka. Niekas jų nei judina, nei vargina visokiais stoviniavimais ar bendrų maldų
kalbėjimais. Kad būtų dar patogiau,
giedojimo laiką sutrumpino – tarkim,
iki dviejų valandų paskutinį vakarą. Už tokias maldomis vadinamas
lėkštoko, lengvo turinio giesmeles
užsiprašo didelių pinigų, o užsakovai
moka, tarsi įsivaizduodami, kad kuo
brangiau, tuo geriau. Beprasmybė ir
paklydimai tikriausi.
Juk dar yra senąją tradiciją išsaugojusių giedotojų. Visai neblogai čia galėtų patarnauti Svėdasų giesmininkai,
vadovaujami Juozo Guntulio, matyt,
dar geresni, tiesiog egzotiški - Troškūnų giesmininkai. Tenai kadaise plačiose apylinkėse garsėjo skardžiabalsis Juozas Stackevičius, jį pakeitė jau
taip pat legenda tapęs Stasys Bružas.
Pamenu jį, Juliaus Lendsbergio laidotuvėse begiedantį, - buvo Gavėnia,
pradėjom giesme apie Kristaus kančią, apie visą jo išgyvenimų ir mirties
istoriją. Detalus pasakojimas giesmės
posmuose, kuriuos išgiedodami užtrukome net 45 minutes. Įspūdinga.

Tačiau kai įsijauti,- ir neprailgsta. Dabar ,,kantorius“, išėjusius anapus deramai pamainęs,Vladas Misiūnas nė
kiek ne prastesnis. Dar geresnės moterys - Emilija Kaplerienė bei Nastė
Ribokienė ir sėkmingai į šį būrį įsijungusi ,,antrojo balso“ Marytė Gelbūdienė. Troškūniečių giedojimuose
atsiskleidžia visas Aukštaitijoje taip
mėgto giedamo Rožančiaus grožis.
Giesmės į Mariją nuolat pertraukiamos netrumpų maldų bei mirusiųjų
giminės žmonių prisiminimų.
Vis mažiau žmonių kviečia senuosius giedotojus, mat laidojimų firmos
tiesiog bruka savuosius, moderniuosius, taip ,,gražiai“ giedančius. Keista, kad senosios tradicijos naudos,
išsaugojimo svarbos neaiškina savo
parapijiečiams kunigai. Tikriausiu
nesusipratimu atrodo mirusiojo nenešimas į bažnyčią, nors jis pašarvotas
čia pat, už kelių žingsnių. Pamaldų
metu prie karsto pasilieka modernieji
giedotojai ir įsivaizduoja, kad meldžiasi, iš tiesų tik ,,traliuodami“ savo
modernias giesmeles. Turėtumėme
branginti, puoselėti savo tradicijas,
savo tikėjimą, nes šiandienos pasaulyje ir taip tuštybių pakanka.

Tarp giedotojų labai populiaraus kun. Jurgio Tilvyčio - Žalvarnio sudaryto ir 1930 metais išleisto giesmyno fragmentas

Autoriaus nuotr.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. lapkričio 9 d. 17 val.

Troškūnų giedotojai 2009 metų pavasarį. Iš kairės: Stasys Bružas, Marytė Gelbudienė, Nastė Ribokienė, Vladas Misiūnas ir Emilija Kaplerienė.

Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl A2, A1, 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, (8-698) 70127.
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situacija

Anykščių mieste bus įsteigtos
seniūnaitijos
(Atkelta iš 6 p.)
Redakcijai susisiekus su savivaldybės specialiste ryšiams su
visuomene Adele Aglinskaite,
ši paaiškino, kad informacinis
straipsnis apie miesto seniūnaitijų steigimą nebus spausdinamas, nes tai bus daroma „kitame
Anykščių rajono laikraštyje“.
Priminsime, kad „kitas Anykščių
rajono laikraštis“ yra „Šilelis“,
kuris perėjus į UAB „Atvirai“
(kuriai priklauso „Nykščiai“)
rankas už mokesčių mokėtojų
pinigus viešina tik Anykščių rajono savivaldybei palankią informaciją.
Dar priminsime, kad seniūnaitijos sudaromos iš gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių, o seniūnaičius išsirenka patys tų seniūnaitijų gyventojai. Seniūnaitis atstovauja seniūnaitijos gyventojų
interesams seniūnijoje ar savivaldybės institucijose. Tuo tarpu
seniūnija yra rajono savivaldybės administracijos struktūrinis
teritorinis padalinys, o seniūnas
į šią darbo vietą yra skiriamas
konkurso būdu.
Anykščių
rajono
tarybos
sprendimu, seniūnaičiams kartą per metus jų veiklos priemonėms kompensuoti yra skiriama
100 Eur.

balsai internete (anyksta.lt):
Rokas: „Vietoj žaidimo demokratija, geriau įsteikite Anykščių miesto
seniūniją, bet ji gi nepaims europinių projektinių pinigų. tegul geriau
dirba etatinis seniūnas ir nereikės kažkokių visuomeniniais pagrindais
dirbančių klapčiukų.
Seniūnaitijos - tai tik žmonių atitraukimas nuo rimtų klausimų sprendimo, o joms skiriami europiniai pinigai vis tiek būna ne žmogui, o
pastatams, keliams, šaligatviams, parkams ir t.t. Vienu žodžiu, miesto
seniūnaitijos - tai pats blogiausias valdžios sumanymas, kaip ankščiau
įkurtos ir kaimų seniūnaitijos.“
Būsima seniūnaitietė: „Tai pats kvailiausias sprendimas iš visų šios
valdžios sugalvotų...“
Ddddd: „Durnių laivas - kuo daugiau pavaldžių žmonių pritraukti
seniūnaičiam pasakyta prieš rinkimus 100 biuletienių su tubiu surinkti“
Va taip: „Bijau, kad tai bus politinis išskaičiavimas. Gyventojus norima „struktūrizuoti“, kad laimėtų artėjančius mero rinkimus. Kitaip
kodėl seniūnaitijos daromos prieš, o ne po rinkimų, kaip įrašyta įstatyme.”
Labai patogus būdas: „Pilies valdovui susistatyti „savus“ ir sukti
toliau „dielas“ - greičiau gaus informaciją, kur pigiau yra nusipirkti
valgyklų, kas užmynė baltą liniją 2 cm, kitaip sakant, gaus naudingos
informacijos iš „stukačių“.. Tuk, tuk geniukas kala....Tuk, tuk......“
Racionalu: „Reikia įsteigti atskirą Pilies seniūniją. Pradžiai seniūnaitiją. Yra nupirktos patalpos N. Elmininkuose.”
(Komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

sūnus Arvydas ir dukra Snieguolė su šeimomis

Paslaugos
UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos, alucinko skardos. Gamina
lankstinius. Parduoda gamintojo
kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Anykščiuose valo kaminus, pečius. Mūrija kaminų galvutes ir atlieka kitus statybos darbus.
Tel. (8-685) 10959.
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.

		

Viešųjų pirkimų specialistas(ė)
Darbo vieta – Anykščiai
Darbo sąlygos – neterminuota darbo sutartis, darbo užmokestis 900 EUR/mėn.
Darbo pobūdis – viešųjų pirkimų sistemos sukūrimas ir
vadovavimas pirkimams joje
Reikalavimai: teisinis, ekonominis arba finansinis išsilavinimas, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, pareigingumas,
kruopštumas, kūrybiškumas, patirtis viešųjų pirkimų srityje
būtų privalumas
Kreiptis iki 2017-11-18, pateikiant CV ir motyvacinį laišką
el.paštu: vanda.buitvydaite@anykom.lt
Ekonomistas (ė)
Darbo vieta – Anykščiai
Darbo sąlygos – neterminuota darbo sutartis, darbo užmokestis 900 EUR/mėn.
Darbo pobūdis – įmonės veiklos duomenų ir dokumentų
analizė, dokumentų rengimas
Reikalavimai: ekonominis išsilavinimas, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, pareigingumas, kruopštumas, kūrybiškumas, privalumas

ieško darbuotojo(-jos) bendrovės Vyriausiojo inžinieriaus
pareigoms užimti.

80-ojo jubiliejaus proga sveikina

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“  reikalingi:

UAB „Anykščių šiluma“

Eleną KAVOLIŪNIENĘ, gyvenančią Aniūnų kaime,

Buitinės technikos
remontas

DARBAS AUTOMECHANIKUI VILNIUJE
Darbo pobūdis: lengvųjų automobilių techninis aptarnavimas ir remontas.
Darbas visu etatu.
Reikalavimai: patirtis privaloma, be žalingų įpročių, sąžiningas, darbštus.
Siūlome: galimybę užsidirbti gerą atlyginimą, socialines garantijas, pastovų darbą.
Aprūpiname gyvenamąja vieta.
Dėl detalesnės informacijos skambinkite tel. +370 670 17009

Kreiptis iki 2017-11-18, pateikiant CV ir motyvacinį laišką
el.paštu: vanda.buitvydaite@anykom.lt

Ne, širdis nesensta ir nežyla,
Jeigu ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės spinduliuos sušyla
Tie, kuriems gerumą dalini.
Aštuoni dešimtmečiai praėjo,
Širdy gerumo neužgniaužė.
Ir jis, išsaugotas tarp vėjų,
Visus dar šildo tarsi laužas.

įvairūs

siūlo darbą

Gamina, montuoja įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus.
Valo kaminus. Naudoja 0,5 mm,
0,8 mm skardą
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų įdėklai. Pristatomieji
(dvisieniai) kaminai. Suteikia garantiją.
Tel. (8-674) 57976.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
(8-672) 15590.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

REMONTO,
APDAILOS
DARBAI.
Tel. (8-614) 60197.

Reikalavimai: aukštasis techninis universitetinis (ar jam prilygintas) išsilavinimas, pageidautina inžinierius-šilumininkas,
turintis ne mažesnį kaip 3-jų metų inžinieriaus šilumininko
stažą, dirbantis kompiuteriu įvairiomis programomis, mokėti
anglų-rusų kalbas (techninės kalbos žinių pagrindai).
CV prašome siųsti el. paštu: info@anyksciusiluma.lt iki 2017
m. lapkričio 14 d.
Administracija

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

PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.

SKELBIMAI

2017 m. lapkričio 4 d.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai - įvairų mišką arba mišką
išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Perku šiaudų ritinius.
Pasiimu pats.
Tel. (8-686) 86702.

Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

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

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

MOKAME BRANGIAI.

Važiuojančius, nevažiuojančius automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

Tel.: (8-647) 87959.

Gyvuliai

parduoda

Anykščių r., Viešintų mstl. mūriniame name - įrengtą dviejų kambarių butą su visais patogumais,
rūsiu, ūkiniais pastatais, dviem
garažais.
Tel. (8-683) 91121.
Dviejų kambarių butą Kavarske
(plastikiniai langai, šarvo durys).
Kaina sutartinė.
Tel. (8-605) 07142
Dviejų kambarių butą Smėlynės
k., Troškūnų sen. (butas be patogumų, su baldais, yra ūkiniai pastatai, tvartas, kieme šulinys).
Tel. (8-603) 51710.
Kuras
Sausas ir nedžiovintas malkas.
Turi lapuočių, spygliuočių ir mišrių. Nebrangiai, pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Beržines malkas kaladėmis,
skaldytas. Atraižas pakais, supjautas. Atveža.
Tel. (8-609) 91007.

aukštomis kainomis, atsikaitome
iš karto, apmokame notaro išlaidas, nemokamai įvertiname miško
kainą.
Tel. (8-687) 71663.

Gali būti daužti, nevažiuojantys.
Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto, sutvarkome dokumentus.
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Nekilnojamasis turtas

PERKAME MIŠKUS
VISOJE LIETUVOJE

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

Įmonė - automobilius, autobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarkome dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Ūkininkas - šieną, šiaudus, šienainio ritinius (kitkas).
Tel. (8-604) 15005.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Automobiliai

Kita

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

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

Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite.
Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Mokame 6% ir 21% PVM.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Namą Anykščiuose ar sodybą netoli Anykščių.
Tel. (8-607) 49133.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Įmonė

PERKA MIŠKĄ SU
ŽEME

Tel. (8-614) 14777.

Siūlyti įvairius variantus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. (8-695) 67598.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Nebrangiai - beržines, juodalksnio, alksnio malkas kaladėmis,
skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas: drebulės, baltalksnio,
beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis ne mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612) 59532.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Kita
ŠKODA OCTAVIA 2001 metų,
1,9 TDI, universalas (elektriniai
langai, veidrodėliai, TA iki 201809, kablys).
Tel. (8-682) 12196.

Židiniai, krosnelės, kapsulės, naudota buitinė technika iš Norvegijos.
Kainos sutartinės.
Tel. (8-698) 30450.
Virtuvinį centrinio šildymo kieto kuro
katilą KALVIS-4B. Apšildomas plotas
40 - 140 kv. m. Yra techninis pasas su
montavimo ir aptarnavimo instrukcija.
Tel. (8-652) 16854.
Šiltnamius (polikarbonatiniai, cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiški).
Rudeninės nuolaidos!
www.siltnamiaijums.lt.
Tel. (8-682) 10643.
Šienainio rulonus. Kaina sutartinė,
gali pristatyti nurodytu adresu.
Tel. (8-686) 20624.
Vištos Vištaitės
Lapkričio 5 d. (sekmadienį), paskutinį kartą šiais metais, prekiausime ,,Kaišiadorių”
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.
rudomis, raibomis dėsliosiomis vištaitėmis
ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų.
Spec. lesąlai. Prekiausime kiaušiniais. Tel.
(8-608) 69189.
Svirnai 7.00, Kavarskas 7.10, Janušava
7.15, Dabužiai 7.25, Kuniškiai 7.35,
Troškūnai 7.55, Raguvėlė 8.15, Svėdasai
15.10, Čekonys 15.30, Debeikiai 15.40,
Rubikiai 15.50, Burbiškis 16.00, Anykščiai
16.15 (ūk. tugus), Staškūniškis 16.45.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48, mob. (8-673) 11320.
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Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
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šeštadieniais.
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vardadieniai
šiandien
Agrikola, Karolis, Modesta,
Vitalis, Eibartas, Vaidmina,
Vitalijus, Vitalius.
lapkričio 5 d.
Elžbieta, Zacharijas, Audangas, Gedvydė, Florijonas, Elzė.
lapkričio 6 d.
Leonardas, Melanijus, Ašmantas, Vygaudė, Armantas.

mėnulis
lapkričio 4-6 d. pilnatis.

apklausa

Ką manote apie kadrų kaitą
Anykščių rajono savivaldybės
administracijoje ir savivaldybės
įmonėse?
balsavo 172
Neturiu nuomonės.
6.4%

Manau, jog
“valymai” yra
žalingi rajonui.
38.4%

Viskas gerai. Valdininkų
rotacija būtina.
55.2%

oras
9

Prenumeratos kainos 2018 metams
Prenumeratorių
laukia prizai !
Pagrindinis prenumeratos
prizas - benzopjūklas

„Stihl“ MS 170.

6

Prizų aruodas dar pildosi...

„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

3 mėn.
EUR
21,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
40,00
66 (84)

6,00

18,00

35,00

60,00

4,00

12,00

24,00

45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
6,00
18,00
30,00
50,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
5,00
15,00
25,00
45,00
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“

„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“
redakciją (Vilniaus g.29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite
savo vardą, pavardę ir adresą.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

1 mėn.
EUR
7,00

„Aukštaitiškas formatas“

Elektroninės „Anykštos“ kaina
(PDF formatu)

1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00
1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
EUR
EUR
5,00
15,00
30,00
60,00

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29). Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė stebi lietuvišką
televiziją

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Čia niekšų nevadina niekšais
Pasako - teismas juos nuteis,
Skoningai įpakuotą mėšlą
Tau rytą ekrane pateiks.

Kas valdo – teisūs, žmonės klysta
Jie mokesčius vis tiek suneš
Ir kuria Lietuva menkystos
Sau grūsdami į kišenes.

Čia nuostabiai įrodo skaičiais,
Kad jau išlipom duobės,
Kad nebeverta būti aisčiais,
Nes juk už tai nesumokės...

Juk iš esmės
Ką tu gali
Raudų
Ir švogerių šaly....

