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Meras slaugos ligoninės eilių
nereguliuoja

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į redakciją prieš Naujuo-
sius metus atėjusi Kurklių se-
niūnijos Pakalnių kaimo gy-
ventoja Janė Kamarauskienė 
piktinosi Anykščių ligoninės 
gydytojais, kurie, moters tei-
gimu, jos gyvenimo draugo 
Jono Miškinio piktybiškai 
neguldė į ligoninę. Pasak mo-
ters, į Anykščių slaugos ligo-
ninę J.Miškinis paguldytas 
tik įsikišus Anykščių rajono 
merui Kęstučiui Tubiui. 

Negana to, J. Kamaraus-
kienės įsitikinimu, ligoninėje 
jos gyvenimo draugo medikai 
neprižiūrėjo, vyras ėmęs pūti 
tiesiogine prasme.  

Kurklių seniūnijos gyventoja Janė Kamarauskienė piktinosi 
Anykščių gydytojais ir gyrė Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Signataro dovanoti tautiniai rūbai 
paveldimi iš kartos į kartą

Sausio 3 dieną sukako 139 
metai, kai dabartinėje Kurklių 
seniūnijoje, Užunvėžių kaime 
1879 metais gimė vienas iški-
liausių XX amžiaus Lietuvos 
politikų, vienas iš reikšmin-
giausiai prie 1918 metų vasa-
rio 16- osios akto dėl Lietuvos 
valstybės atkūrimo prisidėjęs 
signataras, niekada nesitaiks-
tęs su Lietuvos okupacijomis, 
inžinierius, profesorius, social-
demokratas Steponas Kairys.

Bent jau vienuose namuose 
Anykščių rajone S.Kairio vei-
kla nėra tik sausi istoriniai fak-
tai, Užunvėžiuse iki šiol gyvena 
S.Kairį mačiusi 98- erių metų 
signataro dukterėčia Bronė 
Raupelienė.Devyniasdešimt devintuosius metus gyvenanti Bronė Raupelienė gyvai atsimena Vasario 16- osios 

akto signatarą – dėdę Steponą Kairį. 

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Apie orus ir 
džiaugsmą

Ką tik dalyvavome visuotinė-
se laimės ir džiaugsmo linkėji-
mų apeigose. Šypsojomės... „ir 
jums to paties..“

Ar jautiesi šiemet geriau? Ar  
bent pakeli akis į saulę?

Kur čia pakelsi, kai meteoro-
logai suskaičiavo, kad gruodžio 
mėnesį buvo tik 28 valandos, 
kai švietė saulė. 28 valandos per  
31 dieną!- ironiškai šypsaisi, o 
aš žinau, ką atsakysiu. 

Linkiu, kad sausio mėnesį, 
kuris turi 31 dieną, saulė šviestų 
31 valandą.

Gražina ŠmiGelskienė

Moksleivių 
pavėžėjimo 
problemą 
patikėjo spręsti 
„Anykštai“

Skelbiami 
„Anykštos“ 
prenumeratos 
loterijos 
laimėtojai

iš praeito amžiaus

Tai bent buvo 
medžioklės

Ženklai. Sekmadienį 11 val. 
30 min. Svėdasų meno galerijoje 
Raimondo Guobio fotografijų par-
odos „Svajonių Lietuvos ženklai“ 
- 1918 - 1940 m. Anykščių krašte 
menantys vaizdai ir pokalbis apie 
tarpukario Lietuvą.

Vegetarams. Paskelbta atranka 
į Andrioniškio seniūnijos vairuo-
tojo-ūkvedžio darbo vietą. “Žinoti 
kuro ir tepalų sunaudojimo normas 
įvairiu metų laiku ir jų laikytis.” 
-  Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos internetiniame puslapyje 
nurodoma viena iš vairuotojo-
ūkvedžio funkcijų. Tarp eilučių 
galima įskaityti, kad vairuotojui-
ūkvedžiui reikia žinoti, kad ne-
galima vogti nei kuro, nei tepalų. 
Tačiau, “funkcija” skamba origina-
liai -  mat paprastai tepalus ryja  ne 
vairuotojas, o automobilis.

Olimpietis. Tikėtina, kad vasario 
9-ąją prasidėsiančiose Pjongčango 
(Pietų Korėja) olimpinėse žaidynė-
se startuos bent vienas anykštėnas. 
Pjongčango olimpinėse žaidynėse 
atstovaus 4 biatlonininkai - dvi 
merginos ir du vaikinai. Net trys 
anykštėnai biatlonininkai - Vytau-
tas Strolia, Linas Banys ir Kotryna 
Vitkūnaitė yra įvykdę olimpinius 
normatyvus, tačiau normatyvai 
vietos olimpiadoje negarantuoja. 
Lietuvos biatloninkai turi konku-
ruoti ir tarpusavyje, realiausia, kad 
olimpiadoje iš anykštėnų startuos 
vienintelis V.Strolia. 

Darbas. Atsirado laisva darbo 
vieta Andrioniškio seniūnijoje. 
Ieškomas ūkvedys – vairuotojas. 
Savivaldybė laukia kandidatų, iš 
kurių reikalaujama vidurinio išsila-
vinimo su profesine kvalifikacija.

Planai. Anykščių rajono savi-
valdybėje toliau vyksta 2018 metų 
Anykščių rajono savivaldybės biu-
džeto projekto svarstymas. Mero 
Kęstučio Tubio patarėjas, „darbie-
tis“ Donaldas Vaičiūnas „Anykštai“ 
prasitarė, kad už savivaldybės sienų 
kalbama ir apie savivaldybei paval-
džių įstaigų optimizacijos planus.

Kalendorius. Su šeštadienio 
„Anykštos“ numeriu prenumera-
toriai gaus ir tradicinį „Anykštos“ 
kalendorių 2018 m.
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Temidės svarstyklės
Garažas. Sausio 3 dieną apie 

9.30 val. vyras (g. 1966 m.), gy-
venantis Anykščiuose, J. Basa-
navičiaus gatvėje, pastebėjo, kad 
Anykščiuose, Valaukio gatvėje, 
įsibrovus į garažą, iš vidaus pa-
grobti darbo įrankiai. Padaryta 
980 eurų žala. 

Sandėlis. Sausio 3 dieną mo-
teris (g. 1953 m.), gyvenanti 
Anykščiuose, Kvarco gatvėje, 
pastebėjo, jog iš sandėlio, esan-

čio Anykščiuose, Gegužės gatvė-
je, yra dingę įvairūs daiktai, dy-
zelinis kuras. Padaryta 560 eurų 
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Langas. Sausio 3 dieną vyras 
(g. 1963 m.) nurodė, kad atvy-
kęs į savo tėvo (g. 1933 m.) na-
mus Troškūnų seniūnijos Gudelių 
kaime, rado išdaužtą gyvenamo-
jo namo lango stiklą, o įėjęs į 
vidų, pastebėjo, kad iš namo vi-
daus dingo alkoholiniai gėrimai, 
įkraunamas žibintuvėlis, startinis 
pistoletas. Padaryta turtinė žala 

tikslinama. Nusikalstamos veikos 
padarymu įtariamas vyras (nu-
statytas 2,28 prom. girtumas) (g. 
1986 m.) sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

„Erelis“. Trečiadienį apie 21.46 
val. Debeikių seniūnijos Čekonių 
kaime sustabdytas automobilis 
„Seat Toledo“, kurį būdamas ap-
svaigęs nuo alkoholio vairavo vy-
ras (g. 1996 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Konfliktas. Ketvirtadienį apie 
16.35 val. Debeikiuose, J. Biliū-
no gatvėje, namuose, neblaivus 
sugyventinis (g. 1981 m.) (nusta-
tytas 2,31 prom. girtumas) žodinio 
konflikto metu pradėjo daužyti 
daiktus. Vyras sulaikytas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Ketvirtadienį apie 00.33 
val. Kavarsko seniūnijos Jakšiškio 
kaime, namo kambaryje, rastas 
vyro (g. 1964 m.) kūnas be išo-
rinių smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

Kokie gi buvo metai - fiksuoja 
savo rievių kodu kiekvienas me-
dis. Vienas trumpai augęs, nesto-
ras, tarsi niekam ir neįdomus, o į 
storesniųjų rieves dažnai žvilgte-
lėjama, bandoma skaičiuoti, kiek 
vienas ar kitas storakamienis šioje 
žemėje žaliavo. Kokie buvo vieni 
ar kiti metai iš rievių pločio matyti 
puikiausiai...

Išmintingas senolis rodo dailiai 
ant lentutės pritvirtintą labai senos 
pušies kamieno rievių raštą. Čia 
užkoduotas laikotarpis nuo 1870 
- ųjų iki pat 2010 - ųjų, vos ne pu-

santro šimto metų.
Žvelgia žmogus ir žino, sako, 

kai ką ir atmindamas. Prisimena 
siaurute, vos įžiūrima rievele 
medžio įamžintus labai prastus 
1940 - ius, kuomet buvo tiek šal-
ta ir sausa, kad medis beveik ne-
augo. Buvo gi ir labai gerų metų, 
kurių rievės plačios ir šviesios, 
kaip šviesus buvo tais metais 
gerą derlių į klėtis supylusio so-
diečio veidas. Įdomu, kokią rie-
vę į medžių kamienus įrėžė, kaip 
jų skaitlinių juostą pažymėjo šie 
metai?..

Praėjusius metus primena rievės...
Metai įrašomi žmonių sieloje, veiduose, jausmuose, metai pasi-

lieka ir medžių rievėse - kasmet vis naujas ruoželis. Platus, siau-
ras, ryškus ar vos įžiūrimas praėjusių metų atspindys. 

Iš Šaltinių kaimo netoli Svėdasų kilęs tautodailininkas Stasys 
Karanauskas savo namuose turi dvi medžių rievėmis pažymėtas 
lenteles, savotiškas praėjusių metų matuokles.

Stasys Karanauskas žvelgia į iš storos senos pušies išpjautą metų 
matą. Rievės byloja, kokie buvo metai...

Autoriaus nuotr.

Raimondas GUOBIS

spektras

Pagrindinis prenumeratos prizas 
benzopjūklas „Stihl“ MS 170 ati-
teks Onai Alvyrutei Čeponienei iš 
Vikonių kaimo. 

„Fiskars“ firmos sekatorių gaus 
Kazimieras Petronis iš Paežerių III 
kaimo, peilių rinkinį - Danguolė 
Varnienė iš Anykščių, sodininko 
pjūklą - Vytautas Grybauskas iš 
Svirnų II kaimo, kirvį - Antanas 
Deveikis iš Mažionių, grėblį - Ja-
nina Bekintienė iš Narbučių. Visus 
šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus fir-
ma - oficialus  Mocevičiaus firmos 
„Ginalas“ atstovas Anykščiuose. 

UAB „Boresa“ parduotuvės 
„Viskas žvejui“ 20 eurų čekiai ati-
teks Leonui Martynui Leščiui iš 
Kurklių II kaimo, Jolantai Kerna-
gytei iš Kavarsko, Stasiui Puodžiū-

nui iš Juškonių, Bronislavai Gudo-
nienei iš Viešintų ir J.Žemaičiui 
iš Janušavos. Ši parduotuvė yra 
Anykščiuose, Vilniaus gatvės 
„Norfoje“.

Anykščių baseino „Bangenis“ 
kvietimai dviems asmenims apsi-
lankyti šioje įstaigoje atiteks Irenai 
Andrejevai, Virginijai Kazlovie-
nei, Albertui Žarskui, Daliai Meš-
kauskienei, Raimundui Labonui iš 
Anykščių, Genovaitei Vaiginienei 
iš Aknystų, Jadvygai Šniurevi-
čienei iš Kavarsko, Reginai Šiau-
čiūnienei iš Mitašiūnų, Janinai 
Kiselienei iš Elmininkų ir Jonui 
Mikoliūnui iš Kurklių II kaimo. 

Šiuos skaitytojus kviečiame į 
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus 
g. 29, Anykščiai) užsukti atsiim-

„Mes daugiau žiūrime, kad 
statiniai saugomose teritorijose 
atitiktų etnografinius reikala-
vimus, nes teritorija saugoma, 
saugomas kraštovaizdis ir ar-
chitektūra. Ir bėda, kad ne visi 
rajono architektai tai supranta“, 

Pažėrė kritikos architektams
„ANYKŠTA“ TV kalbino 

Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorių Kęstutį 
Šerepką.

- kalbėdamas apie statybų derini-
mo procedūras, kalbėjo K.Šerepka. 
Paklausus, gal čia problemų kyla ir 
dėl to, kad Anykščių rajono savi-
valdybė iki šiol neturi vyriausiojo 
architekto, K.Šerepka sakė: „Čia 
toks įdomus variantas.“

K. Šerepka pasakojo, kad Anykš-
čių rajone praktiškai nebeliko sa-
vavališkų statybų.

„2007 – 2008 metais buvo „bu-
mas“, kada visi pirko butus, norėjo 

sodybų prie ežerų, turėjo daug lėšų. 
Krizė viską sustatė į savo vietas. O 
kitas dalykas, manau, kad sąmonė-
ja piliečiai“, - to priežastis įvardijo 
K.Šerepka.

K.Šerepka taip pat pasakojo 
naujienas apie Medžių lajų taką 
bei atsakė į skaitytojų pateiktus 
klausimus.

K.Šerepką kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Anykščių regioninio par-
ko direkcijos direktorius 
Kęstutis Šerepka atkreipė 
dėmesį, kad ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio pastačius 
medinę pilį, kraštovaizdis 
pasikeis neatpažįstamai.

Skelbiami „Anykštos“ prenumeratos 
loterijos laimėtojai

Iš šūsnies į redakciją atsiųstų 2018 „Anykštos“ prenumeratos 
kvitų, ištraukti laimingieji, kurie laimėjo prizus.

Iš šios „Anykštos“ prenumeratos kvitų šūsnies ištraukti laimin-
gieji.                                                 Jono JUneViČiAUs nuotr.

ti prizų arba čekių. Pagrindinio 
prizo - benzopjūklo laimėtoją 
O.A.Čeponienę prieš einant prizo, 

prašytume paskambinti telefonu (8 
686) 33036.

-ANYKŠTA

Komentaras. Liberalų sąjūdžio 
pirmininkas Eugenijus Gentvilas, 
komentuodamas ketvirtadienį vy-
kusį medikų protestą, teigia, kad 
nepasitiki Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisija, bei stebėjosi, 
kodėl Premjeras Saulius Skver-
nelis, dar būdamas vidaus reika-
lų ministru, policininkų piketą 
palaikė, o vadovaudamas Vyriau-
sybei aiškina, kad protestais 
aikštėse tiesos negalima pasiekti.  
Liberalų lyderio manymu, prie 
medikų sprendimo išeiti į gatvę 
prisidėjo politikai ir, kaip jis tei-
gė „Žinių radijui“, pačiu grubiau-
siu būdu. Anot jo Seime kilusi 
sumaištis, kada buvo perbalsuota 
dėl jau priimto sprendimo didinti 
rezidentams atlyginimus ir nu-
spręsta paraleliai ženkliai kelti 
algas prokurorams, turėjo supyk-
dyti jaunuosius medikus. 

Kokybė. Penktadienį Seimo 
laikinosios tyrimo komisijos dėl 
Lietuvos Respublikos rinkai tie-
kiamų galimai žemesnės kokybės 
maisto produktų posėdyje daly-
vavo Europos Komisijos narys, 
atsakingas už sveikatą ir maisto 
saugą, Vytenis Povilas Andriu-
kaitis. Jo teigimu, maisto koky-
bės problemos aktualios visai 
Europos Sąjungai (ES) ir Lietu-
va - ne išimtis. „Europos Komi-
sija parengė pranešimą, kuriame 
konkrečiai nurodė, kaip mūsų 
Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba gali taikyti teisės aktus, 
kurie padėtų stipriau kontroliuoti 
produktų kokybę ir bendradar-
biauti su latviais, estais, lenkais, 
žinant, kad regiono rinkoje gali 
būti daug panašių dalykų“, - sakė 
V. Andriukaitis.

Tarnyba. Krašto apsaugos mi-
nisterijoje sudaryti 2018 metų 
karių šauktinių sąrašai. Į juos 
įtraukti 27 633 jaunuoliai, ku-
riems dabar nuo 19 iki 26 metų. 
Iš jų į tarnybą įvairiuose Lietu-
vos kariuomenės daliniuose bus 
pašaukti 3864 karo prievolinin-
kai. Planuojama, sudaryti sąra-
šai bus paskelbti iki sausio 12 d. 
https://sauktiniai.kam.lt. Prie kie-
kvienos pavardės bus nurodytas 
ir tikslus terminas, iki kada reikia 
susisiekti su paskirtu regioniniu 
karo prievolės ir komplektavimo 
padaliniu. Pasak sąrašų suda-
rymo pradžią stebėjusio krašto 
apsaugos ministro Raimundo Ka-
roblio, iki šiol didžioji dalis jau-
nuolių tarnavo savo noru. Tačiau 
augant emigracijai bei didėjant 
šaukiamųjų skaičiui, tikėtina, 
kad šiemet tarp šauktinių bus 
karo prievolininkų, atliekančių 
tarnybą privalomąja tvarka.

Drąsa. Po Vyriausybės posė-
džio Premjeras Saulius Skvernelis 
sureagavo į viešojoje erdvėje pasi-
pylusią kritiką jo pareiškimui, ra-
ginančiam užmegzti santykius su 
Rusija. Anot Ministro Pirmininko, 
Lietuva, kaip lygiavertė valstybė, 
turi kalbėtis su Rusija ir taip ginti 
savo interesus. „Mes esame lygia-
vertė valstybė. Nesame mažesnis 
partneris, esame savarankiška 
valstybė. Ir spręsdami klausimus 
politiniu lygmeniu turime kalbė-
ti ir savo poziciją išsakyti labai 
aiškiai“, - kalbėjo Vyriausybės 
vadovas. Tai, kad anksčiau buvo 
priimta pozicija iš viso neturė-
ti kontakto su Rusija, nėra gerai, 
tvirtino S. Skvernelis ir pridūrė, 
kad reikia drąsos tą padaryti.
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metų citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Ko tikitės iš 
Geltonojo šuns 
metų?

Kalbino ir fotografavo
 Jonas JUneViČiUs

„Nieko jam nedaro, 
žmogus tiesiog pūna“

Kurklių seniūnijos gyventoja 
„Anykštai“ aiškino, kad jos neį-
galus gyvenimo draugas turi visą 
puokštę ligų ir kartais jis pagul-
domas į slaugą. J.Kamarauskienė 
teigė, kad J.Miškinį norėjusi pa-
guldyti ne į slaugos ligoninę, o į 
kažkurį ligoninės skyrių.  

„Jam skaudėjo šonus, bet į li-
goninę paguldėme tik, kai įsikišo 
meras Kęstutis Tubis. Galvojome, 
kad gydys, bet įkišo į slaugą. Nie-
ko jam nedaro, žmogus tiesiog 
pūna. Nei ten kokių vaistų duoda, 
dabar tik pradėjo leisti. Bet leidžia 
raminamuosius vaistus, padarė jį 
neprotaujantį./.../ Vešiu į Vilnių - 
daug ligų yra. Nebegaliu laukti, 
kol jį numarins. Man jie aiškina, 
kad pats J.Miškinis viskuo paten-
kintas, bet ar jis gali normaliai 
atsakyti į klausimus, kai prileido 
raminamųjų.“ – „Anykštai“ pasa-
kojo J.Kamarauskienė.

Moteris aiškino, kad „nebė-
ra kur kreiptis paprastam žmo-
gui“, laimei, jog Anykščių meras 
K.Tubis išgirsta ir kaimo žmogų. 
„Mūsų, Kurklių gydytoja Dalia 
Kazlauskienė - labai gera, bet kas 
Anykščių ligoninėje dedasi, sunku 
papasakoti.“ - emocingai kalbėjo 
J.Kamarauskienė. Ji tikino, kad 
apie Anykščių ligoninės proble-
mas papasakos ir per televiziją. 

 
Apžiūrėjo pats vyriausiasis 
gydytojas
  
Tuo tarpu Anykščių rajono ligo-

ninės vyriausiasis gydytojas Dalis 
Vaiginas tikino, kad ligoninė su-
interesuota turėti ligonių, tad nėra 
net kalbos, kad reikėjo mero įsiki-
šimo J.Miškinį guldant į ligoninę. 
„Moteris buvo nusiteikusi priešiš-
kai. Buvau pats apžiūrėti ligonio. 
Lėtinės žaizdos... Jam suteikiamas 
gydymas ir priežiūra.“ - aiškino 
D.Vaiginas.

Slaugą kuruojanti Anykščių 
ligoninės vyriausiojo gydytojo 
pavaduotoja Virginija Pažerienė 
„Anykštai“ sakė, kad J.Miškinis 
šiemet gulėjo Troškūnų slaugos 
ligoninėje. Kriterijus atitinkantys 

Meras slaugos ligoninės eilių
nereguliuoja

ligoniai nemokamai slaugos li-
goninėse gali gulėti iki 120 parų 
per metus. Pasak V.Pažerienės, 
J.Miškinio artimieji pageidavo, 
kad likusias nepanaudotas slaugos 
dienas jis praleistų ne Troškūnų, 
o Anykščių ligoninėje ir jam teko 
palaukti eilės. V.Pažerienė aiški-
no, kad šiuo pacientu domėjosi 
savivaldybės gydytoja Vaiva Dau-
gelavičienė, tačiau J.Miškinis į li-
goninę paguldytas tada, kada jam 
atėjo eilė, o ne todėl, kad įsikišo 
savivaldybės darbuotojai. „Mė-
nesį pragulėjo, trečiadienį kilo 
nepasitenkinimas. Ką aš galiu 
komentuoti?“ - retoriškai klausė 
V.Pažerienė.  

Meras gero darbo neprisime-
na

Anykščių rajono meras Kęstu-
tis Tubis „Anykštos“ paklaustas, 
kaip jis gelbėjo J.Miškinį, tikino 
detalių neprisimena. „Turėčiau 
pažiūrėti į sąsiuvinį, vedu visų 
lankytojų apskaitą. Viena moteris 
buvo dėl šito klausimo, aš berods 
šnekėjau su seniūnu. Gaila, bet 
slaugai skirtų pinigų netgi kuriuos 
skiria ligonių kasos mūsų ligoninė 
nepanaudoja. Mes kreipiamės į se-
niūnus, į pirminės sveikatos prie-
žiūros centrą, kad jie informuotų 
žmones apie šią paslaugą.“ - kal-
bėjo K.Tubis. Meras tvirtino, kad 
jis slaugos ligoninės eilių nere-
guliuoja, tačiau paskui prisiminė, 
kad lyg ir reguliavo. „Perduodu 
tą informaciją tiek ligoninei, tiek 
seniūnui. Atrodo, lyg buvo šneka 
su ligonine. Gal tuo metu atsirado 
vieta. Ne mero reikalas eiles regu-
liuoti.“ - apie J.Kamarauskienės ir 
J.Miškinio problemų sprendimą 
kalbėjo meras K.Tubis. 

Meras sakė, jog opi Troškū-
nų slaugos ligoninės užpildymo 
problema. Šis ligoninės padali-
nys dirba nuostolingai, pastatas 
rekonstruotas ES lėšomis, o euro-
pinės paramos gavimas įpareigoja 
pastatą tam tikra laikotarpį išlai-
kyti nekeičiant jo paskirties. 

 
Nenorėjo į Troškūnus

J.Miškinio šeimos gydytoja, 
Anykščių rajono tarybos narė 

Dalė Kazlauskienė „Anykštai“ 
aiškino, kad situacija buvusi 
keistoka. Gydytoja kalbėjo, kad 
J.Miškinis anksčiau gulėdavo 
Troškūnų slaugos ligoninėje, ta-
čiau artimiesiems važiuoti jo lan-
kyti autobusais iš Kurklių seniū-
nijos į Troškūnus yra keblu, todėl 
J.Kamarauskienė jos prašė padėti 
neįgalų vyrą paguldyti į Anykščių 
slaugos ligoninę. Šaltuoju metų 
laiku Anykščių slaugos ligoninėje 
būna eilės, todėl D.Kazlauskienė 
sakė paskambinusi Anykščių li-
goninės vyriausiojo gydytojo pa-
vaduotojai V.Pažerienei ir susita-
rusi dėl J.Miškinio paguldymo į 
Anykščių slaugos ligoninę. „Pa-
rašiau siuntimą, bet nesulaukiau, 
kad ateitų jo pasiimti. Paskui 
sužinojau, kad J.Kamarauskienė 
J.Miškinio guldymo į ligoninę 
klausimą sprendžia seniūnijoje. 
Bet, juk ne seniūnai į ligonines 
guldo žmones, o medikai.“ - ste-
bėjosi gydytoja.

Ir seniūnas sulaukė priekaiš-
tų

Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus „Anykštai“ sakė, kad už-
pernai J.Miškiniui padėjo atsigulti 
į Troškūnų slaugos ligoninę. Tada 
seniūnas sakė skambinęs gydyto-
jui Rimondui Bukeliui, taręsis dėl 
ligonio paguldymo. „Troškūnuo-
se ir šiemet gali laisvai, bet kada 
atsigulti. Ji seniūnijoje bėdavojo, 
kad negali draugo paguldyti į li-
goninę. Eidamas pro šalį nugir-
dau, sakau: Troškūnuose vietų 
sočiai“ - kalbėjo A.Jurkus. Seniū-
nas tikino, kad J.Kamarauskienė 
jam pareiškusi, kad savo gyve-
nimo draugo į Troškūnų ligoninę 
guldyti nepageidauja, o po poros 
dienų jau atėjo su pretenzijomis. 
„Mano vyrui vietos nėra, o tavo, 
seniūne, kaimynui vieta Anykš-
čių ligoninėje atsirado“ - išgirstus 
priekaištus persakė Kurklių se-
niūnas A.Jurkus. Jis kalbėjo, kad 
J.Miškinis į Anykščių ligoninę 
paguldytas gal per savaitę po to, 
kai buvo pareikštas pageidavi-
mas į tą ligoninę gulti. „Lygioje 
vietoje problema, lygioje vietoje 
slystama.” - situaciją apibendrino 
Kurklių seniūnas.       

Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Virginija 
Pažerienė (kairėje) „Anykštai“ sakė, kad dėl Kavarsko seniūni-
jos gyventojo guldymo į slaugos ligoninę jai skambino Anykščių 
savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė.

Meras Kęstutis Tubis sakė, 
jog gal Kurklių seniūnijos 
gyventojai ir padėjo, bet tiki-
na, kad slaugos ligonių eilės 
neperstūminėja.

Visi neatsakingi jau 
seniai atleisti

Aušra SAPKAUSKIENĖ, 
Troškūnų gimnazijos direkto-
rė, apie tai, kaip sprendžiama 
mokinių pavėžėjimo proble-
mą: 

„Problema bendrom jėgom 
su atsakingų asmenų pagalba 
sprendžiama“.

Kaip tik tuo metu įsižiebė 
žalia šviesa

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, žurnalisto pa-
klaustas, ar padėjo žmogui pa-
tekti į ligoninę: 

„Atrodo, lyg buvo šneka su 
ligonine. Gal tuo metu atsirado 
vieta. Ne mero reikalas eiles re-
guliuoti.“

Taip. Kaimynu atsikratėte!

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnas perpasakojo se-
niūnijos gyventojos priekaiš-
tus:

„Mano vyrui vietos nėra, o 
tavo, seniūne, kaimynui vieta 
Anykščių ligoninėje atsirado“.

Visi kuo toliau, tuo
labiau klesti...

Dalia KELPŠIENĖ, UAB 
„Jara Jums“ direktorė po to, 
kai buvo pranešta apie mais-
to prekių parduotuvės Anykš-
čiuose uždarymą: 

„Planuojame plėstis į kaimus. 
Vienu žodžiu, klestėsime“.

Štai, kodėl vairuotojai 
šypsosi...

Vladislovas PREIDYS, UAB 
„Autovelda“ direktorius apie 
naujo vežėjo naują sutartį su 
Anykščių savivaldybe: 

„Kai savivaldybė dotuos nuos-
tolingus maršrutus, jie galės vež-
ti nors ir už pusę kainos. Sąlygos 
tokios, kad gyvenk ir žvenk.” 

Kadangi pas mus pensijos
kaip Afrikoje, keliauti 
niekur nereikia

Alvydas DIEČKUS, rubikie-
tis, apie šviesos stygių praėju-
siais metais: 

„Neatsitiktinai šiauriečiai per 
didžiąsias metų šventes ima 
atostogas ir keliauja į saulėtus 
kraštus“.

Urmu - pigiau?

Igoris FEDORIV, naujojo 
Anykščių keleivių vežėjo UAB 
„Transporto centras“ vadovas, 
apie darbuotojus: 

„Darbuotojus jau susirinkome. 
Dauguma perėjo iš „Autoveldos“.  

Virginija PADŪMIENĖ, 
Anykščių lopšelio darželio „Žil-
vitis“ vadovė:

- Tai mano metai - jubiliejiniai. 
Tikiuosi ne blogesnių metų negu 
praėję, o jie buvo geri. Iš širdies 
linkiu saulėtų, jaukių, gerų metų 
ne tik sau, bet ir visiems mane 
supantiems. Gyvenimas kaip upė, 
būna srovė, užutekiai, tad plauki-
me pirmyn.  

Edgaras ŠVEDAS, Anykščiuo-
se viešintis vilnietis:

- Tikiuosi karjeros, pinigų, svei-
katos. Tikiuosi 2018 - aisiais su-
kurti šeimą. Norėčiau, kad atėję 
metai būtų taikūs. Juk jeigu su šu-
nim gerai elgsies, jis bus geras.

Pranas MOTIEJŪNAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Nieko aš labai nesitikiu. Ma-
nau, kol valdžia nepasikeis, niekas 
mūsų gyvenime nesikeis. Bene 
dešimtmetis vis krentame žemyn. 
Laukiame šalies Prezidento rinki-
mų.  
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Pilna šeima tik ta, kurioje 
krykštauja vaikai

Šventės yra gražesnės, kai nesi vienas, nesi vienišas... Vaikų, senelių globos namų gyventojai 
kalba, kad ypač prieš šventes juos užklumpa vienatvė, kai žino, jog į duris nepasibels joks arti-
mas žmogus. Tačiau žmonės suranda žmones ir tada ne tik šventės, bet ir visas gyvenimas įgauna 
spalvas. 

Anykštėnai Birutė ir Gintaras Venteraičiai, jau šešerius metus globojantys vienuolikmetę Ri-
mantę, džiaugiasi pajutę ir supratę, kaip šeimyninį gyvenimą keičia vaikai. 

“Mes buvome lamingi ir dviese, tačiau gyvenimo pilnatvę pajutome tik tapę tėvais... Rimantė 
mus šaukia tėčiu ir mama, o mums ji - dukra” - sako B. Venteraitienė.

Bendra veikla suvienija ne tik svetimus, bet ir tos pačios šeimos narius (Birutė, Gintaras ir Rimantė 
– nuotraukos centre, – aut.past.).        Jono JUneViČiAUs nuotr.

Ne visi globėjai ar įtėviai nori 
viešai kalbėti apie nueitą kelią, 
kol šeimoje atsirado biologinių 
tėvų globos netekęs vaikas. Tad, 

kai Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė Jolan-
ta Pleškienė supažindina su B. ir 
G. Venteraičių šeima, sakydama, 

jog jie atvirai kalbės apie savo 
patirtis globojant mergaitę, len-
gviau atsidūstu manydama, kad 
iš pašnekovų nereikės „traukti 

žodžių“.
Su B. Venteraitiene prisėdame 

ant suolelio šalia Arklio muzie-
jaus Niūronyse. Pašnekovė šyp-
sosi, nors jaučiu ir įtampą jos 
balse...

 „Šeimą sukūrėme jau vyres-
niame amžiuje, savų vaikų ne-
susilaukėm, tad nusprendėm, 
jog galime suteikti namus vaikų 
globos namuose augantiems vai-
kams. Taip iš Aulelių vaikų glo-
bos namų prieš šešerius metus į 
mūsų šeimą atkeliavo tada pen-
kiametė Rimantė ir trejais me-
tais už ją vyresnis brolis Gytis“, 
– pasakoja pašnekovė, kurios 
veidu pradeda riedėti ašaros.

„Vaikų teisių apsaugos tarnybos 
darbuotojams sakėme, jog norė-
tume paimti globoti kuo mažesnį 
vaiką, bet kadangi nebuvom jau-
nuoliai, labai mažo vaikelio spe-
cialistai nepatarė imti. Parsive-
žus abu vaikus namo, tiek jiems 
reikėjo išmokti gyventi šeimoje, 
tiek mums su vyru įsisąmoninti, 
kad nebeesame dviese. Pradžia 
mums visiems buvo sunki... Pa-
vyzdžiui, Rimantė nežinojo, kaip 
kepami blynai, nežinojo, kas yra 
varškė ir pan. 

Gal dėl to, kad ji buvo mažesnė, 
su ja mums bendrauti sekėsi kur 
kas geriau... Deja, su Gyčiu ben-
dros kalbos taip ir nesugebėjome 
rasti. Daug dėjom pastangų, lan-
kėmės pas įvairius specialistus, 
tačiau mums nepasisekė – po tre-
jų metų, praleistų mūsų šeimoje, 
Gytis grįžo atgal į vaikų namus“, 
– ašaras šluostosi moteris.. 

Paklausta, ar susidūrus su 
sunkumais, nekilo mintis „kam 
man to reikia“, B. Venteraitienė 
teigia, kad jos kolegos, matyda-
mi, kaip sunkiai sekasi sutarti su 
globojamu berniuku, yra uždavę 

tokį klausimą, tačiau jie patys 
apie tai niekada negalvoję. 

„Kartais pagalvoju, kad jeigu 
turėtume savų vaikų, gal būtumėm 
su jais griežtesni, labiau spaustu-
me prie mokslų, gal lengviau būtų 
ir subarti... O dabar stengiamės su 
Rimante bendrauti kaip įmanoma 
švelniau, stengiamės kuo daugiau 
laiko praleisti kartu, kalbėtis... 
Aš galbūt esu griežtesnė, o vyras 
daug labiau lepina dukrą“, – kalba 
B. Venteraitienė.

Į klausimą, ar sunku ir ar aps-
kritai galima pamilti svetimą vai-
ką, globėja sako: „Nežinau, kaip 
būtų, jeigu mes turėtume savų 
vaikų – ar ta meilė būtų vienoda, 
ar mūsų glėbys būtų toks pat šil-
tas svetimiems vaikams kaip ir 
saviesiems... Tačiau, kai tokios 
patirties neturiu, galiu drąsiai 
sakyti, kad iš širdies pamilti ga-
lima ir svetimą vaiką.

Rimantė bendrauja su vaikų 
namuose augančiu broliu, kar-
tais susitinka su globėjų šeimoje 
gyvenančia septyniolikmete se-
serimi. Mergaitė bendravo ir su 
savo biologine mama. Deja, už-
praėjusiais metais įvyko nelaimė 
– moteris nuskendo.

B. ir G. Venteraičiai džiau-
giasi, kad į savo šeimą priė-
mė mergaitę. „Gal gyvendami 
dviese žmonės lygiai taip pat 
gali būti laimingi, jausti pilna-
tvę, džiaugtis gyvenimu. Tačiau 
man šeima visada asocijavosi 
su vaikais, visada maniau, kad 
tikra šeima tik ta, kurioje auga 
vaikai. Todėl nepaisant visų 
kylančių sunkumų, man sma-
gu, kad Rimantė gyvena kartu 
mumis. Man netgi smagu kartu 
su mergaite ruošti pamokas, vėl 
sugrįžti į mokyklą“, – šypsosi 
B. Venteraitienė.

Rimantės globėja sako, kad ji 
nuoširdžiai skatintų šeimas glo-
boti, įsivaikinti vaikus, tačiau 
prisimindama savo skaudžią pa-
tirtį, moteris teigia, kad vis dėlto 
geriausia, kai vaikas į šeimą at-
eina kuo jaunesnio amžiaus... 

Daiva GOŠTAUTAiTė

2013 m. liepos 6 d. duris Ge-
dimino kalno papėdėje atvėrė 
apie 337 mln. litų kainavę Val-
dovų rūmai. Jie vadinami įvai-
riai – „didingos mūsų istorijos 
simboliu“, „vienu svarbiausiu 
valstybingumo ženklų“, o lR 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
kalbėdama atidarymo ceremo-
nijoje sakė: “Valdovų rūmai 
vėl taps lietuvos ir viso senojo 
žemyno politikos, kultūros, 
meno ir istorijos centru“.

Istoriniuose šaltiniuose 
teigiama, kad paskutinis rū-
muose gyvenęs valdovas buvo 
lenkijos ir lietuvos didysis 
kunigaikštis Vladislovas Vaza. 
Buvo juokaujama, kad, išvykęs 
į europą atsivežti sužadėtinės 
margaritos, į Valdovų rūmus 
jis atvežė ne žmoną, o ope-

rą. 1636 m. rūmuose pirmą 
kartą lietuvoje buvo pastatyta 
marco scacchi opera „elenos 
pagrobimas”.

Paradoksalu, tačiau tikrieji 
Valdovų rūmai gyvavo nepil-
nus 200 metų. Jų klestėjimas 
baigėsi 1655 m., kai lietuvos 
sostinę užėmė maskvos ir 
kazokų kariuomenė. Ji šešerius 
metus šeimininkavo pilyse, jas 
išgrobstė ir nusiaubė. Rūmai 
vėl nukentėjo 1661 m., kai 
priešus buvo bandoma išvyti.

XViii a. antroje pusėje 
rūmuose leista apsigyventi 
Vilniaus miestiečiams ir bajo-
rams.

Po Abiejų Tautų Respublikos 
trečiojo padalijimo 1795 m. 
lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmų mūrai caro administra-
cijos paliepimu buvo visiškai 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. 
lietuva tapo Rusijos imperijos 
dalimi, o Vilnius - vienu guber-
nijos miestų.

Po 1830 m. sukilimo viskas 
buvo sulyginta su žeme, užveis-
tas parkas. Beveik toks vaizdas 
išliko iki 1987-ųjų.

Istorines aplinkybes prime-
nu dėl to, kad Valdovų rūmai, 
tokie, kokie jie atrodė tada – 
XVII a., nieko bendro neturi 
su dabartiniais statiniais. Gal 
kažkokios architektūros, in-
terjero ar eksterjero detalės ir 

suskurtos panašios į buvusias, 
bet tai mūsų tautai svetimas 
statinys. Kaip teisingai Prezi-
dentė pastebėjo, visuomenei 
atverti rūmai puikiai tinka 
koncertams, parodoms reng-
ti, susitiksiu, kad ir užsienio 
delegacijas negėda į juos pasi-
kviesti – tvarkinga, prabangu...

Jeigu jau visuomenė aršiai 
piktinosi dėl Valdovų rūmų 
statybų, tai 
Anykščių 
rajono merui 
kęstučiui Tu-
biui užsimo-
jus pastatyti 
Vorutos pilį 
ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio, sąmoningi 
anykštėnai turėtų protestus 
rengti. 

Pirma, nė vienas istorikas 
nėra patvirtinęs, kur iš tikrųjų 
stovėjo Vorutos pilis. Galimų 
vietų priskaičiuojama daugiau 
nei dešimt. Tad, kaip istorikė, 
drįstu teigti, kad Šeimyniškėlių 
piliakalnis pasirinktas „va 
bank“. Jeigu jau taip reikia 
pilies, gal būtų galima ją pa-
statyti kur atokiai nuo miesto, 
miškelyje radus kiek didesnį 
kalnelį. kas norės – ras, o 
kam tai neaktualu – bent jau 
Anykščių prieigų vaizdas nebus 
sugadintas. 

Jeigu kalbant apie Valdovų 

rūmus, galima ginčytis, kad 
galbūt yra išlikusių pastatą 
menančių graviūrų, tai Vorutos 
pilies vaizdo tikrai niekur nėra. 
kaip atrodė pilys Xiii a. galima 
tik spėti ir bandyti įsivaizduo-
ti. Turiu pasiūlymą Anykščių 
dailės mokyklos auklėtiniams – 
tegu jie nupiešia, kaip įsivaiz-
duoja buvusią Vorutos pilį, ir, 
esu tikra, vienodo paveikslo 

nepamatysim. 
Net visagalis 
„gūglas“ vai-
kams nepadės 
– net ir „jis“ 
neatspės, kokia 
pilis stovėjo 
ant piliakalnio. 

Suprantu, kad meras skuba 
dar šioje kadencijoje sudar-
kyti Šeimyniškėlių piliakalnį, 
nes yra galimybė, kad atėjęs 
naujas meras (gaila k. Tubio 
įsitikinimo, kad šie metai 
jam nepaskutiniai) imsis ki-
tokių projektų. Aišku, bėgant 
nuo vilko, galima užbėgti 
ant meškos – galbūt naujasis 
meras sugalvos aerodromą 
statyt...

kaip būtų gražu, jeigu po 
kelių amžių apie Vorutos pilį 
mūsų ainiai deklamuotų: 
„Pelėsiais ir kerpėm apaugus 
aukštai/Štai Vorutos garbin-
ga pilis/Jos aukštus valdovus 
užmigdė kapai/ O ji tebesto-

vi dar vis..“ Pelėsis į medį 
tikrai gali įsimesti, nebent bus 
impregnuotas arklių šlapimu, 
o žodį „valdovus“ reikėtų 
rašyti vienaskaita, nes kažin ar 
būsimi rajonai vadovai norės 
tapatintis su pilimi. Žiūrint į 
pilį tikiu, jog kitiems merams 
„gaili ašarėlė riedės“, bet kaip 
byloja lietuvių liaudies patarlė 
„prieš vėją nepapūsi“, tačiau 
gera žinia ta, kad ant Anykščių 
užslinkęs tornadas jau 2019 m. 
paliks rajoną. 

laikau kumščius ir tikiu, kad 
2018 m. praeis ramiai – Anykš-
čių prieigų horizontas nebus 
sudarkytas. Gal meras 2018 
m. imtųsi projekto ir įreng-
tų patogią, modernią vaikų 
žaidimų aikštelę. kaip žinia, 
Anykščiuose vaikų dar yra ne-
mažai – apie 1000, tad ir vaikai 
būtų patenkinti, o, galima spėti, 
kad ir tėveliai merui pliusiuką 
uždėtų. Juk 2019 m. – be galo 
svarbūs...

Ir nuoširdus patarimas me-
rui – atsisakius pilies projek-
to, garantuotai net keliolika 
pensininkų balsų surinksit, juk 
pensininkai iki pilies nenuke-
liaus, jos nepamatys, tad ir 
jūsų grandiozinės statybos ne-
bus tinkamai įvertintos. imkitės 
tų projektų, kuriuos bet kokio 
amžiaus rinkėjai be didelių 
pastangų galėtų pačiupinėti... 

...bėgant nuo vilko, ga-
lima užbėgti ant meškos – 
galbūt naujasis meras su-
galvos aerodromą statyt...
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Nesitaikstymas – S.Kairio
sinonimas

Skaitant S.Kairio biografiją, į akis 
krenta, kad visą gyvenimą jis nesi-
taikstė su lietuvių engimu ir valdžios 
užgrobimais, o valstybės vizija - ne-
priklausoma ir demokratiška.

S.Kairio tikroji pavardė turėjo 
būti Tumasonis, bet dėl būsimo 
signataro senelio kairiarankišku-
mo giminei prilipo kairių pravar-
dė. Galiausiai, krikštijant S.Kairį, 
Tumasonio pavardė buvo visai 
pamiršta.

Būsimas signataras buvo paša-
lintas iš Šiaulių gimnazijos, nes 
carinės Rusijos imperijos sudėty-
je buvusios Lietuvos gimnazistai 
turėjo dalyvauti pravoslaviškose 
pamaldose, nepaisant to, kad jie 
katalikai. Todėl kartą, pravosla-
vų šventikui pradedant pamaldas, 
grupė lietuvių, tarp kurių buvo ir 
S.Kairys, atsistojo ir išėjo. Už tai 
S.Kairys buvo pašalintas iš gimna-
zijos, tačiau į ją grąžintas aukštes-
nei valdžiai nepatvirtinus gimnazi-
jos sprendimo. 

Tačiau, tai tik pirmas nesitaiks-
tymo epizodas, kuris S.Kairio gy-
venime kartosis dažnai. Net sunku 
suskaičiuoti, kiek kartų jis būdavo 
šalinamas dėl demonstruojamų 
principų arba protestuodamas pats 
pasitraukdavo iš mokymo įstaigų 
ir net Lietuvos Tarybos, kai ji la-

viruodama linkdavo rinktis kom-
promisinius variantus Lietuvos 
nepriklausomybės skelbimui. Pa-
vyzdžiui, kai Taryba pasirašė 1917 
metų gruodžio 11 dienos įsiparei-
gojimus Vokietijai, S.Kairys iš jos 
protestuodamas pasitraukė.

Dėl pažiūrų S.Kairys vieną vasa-
rio 16- ąją, jau po 1926 metų vals-
tybės perversmo, pasitiko įkalintas 
Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime. 
Vienas iš Ne-
priklausomybės 
akto autorių, 
signataras ten 
atsidūrė taip pat 
už nesitaiksty-
mą. Į kalėjimą 
dviems savai-
tėms S.Kairys 
buvo pasiųstas 
už straipsnius 
1929 metais išspausdintus laikraš-
tyje „Socialdemokratas“, kadangi 
jis buvo laikraščio redaktorius.

Kokios tvirtos valios buvo 
S.Kairys, įrodo ir faktas, kad po 
1926 metų perversmo, kai sąmoks-
lininkai nuvertė teisėtai išrinktą 
Lietuvos Vyriausybę, S.Kairys, 
kuris buvo Seimo vicepirmininkas, 
buvo laikomas suimtas kariuome-
nės generaliniame štabe, bet nepai-
sant to, vienintelis balsavo prieš 
teisėtos Mykolo Sleževičiaus vy-
riausybės atstatydinimą. 

Vėliau, Antrojo pasaulinio karo 

Signataro dovanoti tautiniai rūbai 
paveldimi iš kartos į kartą

į neutralią Švediją. Tačiau valtelę 
Baltijos jūroje pastebėjo nacių karo 
laivas ir S.Kairį suėmė. Įkalino si-
gnatarą Liepojos kalėjime, tačiau, 
kadangi, dalį Lietuvos jau buvo 
užėmusi sovietų kariuomenė ir ko-
munikacija buvo sutrikusi, S.Kairys 
sugebėjo nuslėpti savo tapatybę ir 
galiausiai, apsimetęs vokiečių pa-
bėgėliu, pasitraukė į Vokietiją. 

Iš Vokietijos S.Kairys baigusis 
Antrajam pasauliniam karui išvyko 
į JAV, tęsė socialdemokratijos sti-
prinimo darbus ir stengėsi atkreipti 
dėmesį į Lietuvos okupaciją.

Mirė signataras 1964 metais Niu-
jorke, buvo palaidotas Bruklino ka-
pinėse. Ant vienos iš keturių jo me-
morialo pusių iškalti gediminaičių 
stulpai ir užrašas „socialdemokra-
tas“, kas rodo, kokia svarbi signa-
tarui, vienam iš pagrindinių lietu-
viškos socialdemokratijos kūrėjų, 
atrodė socialdemokratijos idėja.

Atkūrus nepriklausomybę, 1996 
metais, S.Kairio palaikai buvo per-
laidoti Kaune.

Nuotraukoje – kaimo 
istorijos įvykis

„Anykštos“ žurnalistams apsi-
lankius Užunvėžiuose gyvenančios 

S.Kairio dukterėčios signataro bro-
lio Antano dukters B.Raupelienės 
ir kartu su ja gyvenančios jos duk-
ters Birutės Žukauskienės namuo-
se, akivaizdu, kad juose signataro 
atmintis gerbiama ir gyva. Į akis 
krenta S.Kairio, sėdinčio krėsle 
portretas, iš abiejų pusių papuoštas 
trispalvėmis juostomis.

Kaip pasakojo B.Žukauskienė, 
portretą įrėmino jos sūnus Mindau-
gas, kuris dabar gyvena Niujorke, 
tame pačiame mieste, kuriame JAV 
gyveno S.Kairys. 

Moterys mielai vertė nuotraukų 
albumą rodydamos šeimos nuo-
traukas, kuriose buvo užfiksuotas 
ir S.Kairys. Paklaustos, kaip išsau-
gojo nuotraukas su signataru, nors 
vien būti jo giminėmis prie oku-
pacinių valdžių buvo pavojinga, 
B.Žukauskienė pasakojo, kad dalį 
nuotraukų gavo iš giminių, dalį 
surinko iš kitų žmonių. Pasirodo, 
kad vėl grįžus sovietinei valdžiai, 
S.Kairio dukterėčia turėjo palik-
ti Užunvėžius, kad nenukentėtų 
dėl giminystės su signataru. Juk 
net pats Vladimiras Leninas buvo 
kalbėjęs, kad socialdemokratai dar 
didesni priešai bolševikams, nei 
buržuazinės partijos.

metais, S.Kairys kartu su žmona 
Ona, nuolat rizikavo gyvybe, nes 
dalyvavo pogrindinėje prieš okupa-
ciją nukreiptoje veikloje (S.Kairys 
buvo Vyriausiojo Lietuvos išlais-
vinimo komiteto pirmininkas), o 
maža to, slėpė žydų mergaitę. Ma-
žiausia kas būtų grėsę, jei naciai 
būtų sužinoję, kad signataro šeima 
slepia žydaitę – koncentracijos 

stovykla, bet la-
biausiai tikėtina 
- mirties baus-
mė. S.Kairiui 
ir jo žmonai O. 
Kairienei, po 
mirties, 2005 
metais buvo su-
teikti Pasaulio 
tautų teisuolių 
vardai. Beje, dėl 
to, kad dalyva-
vo pogrindinėje 

veikloje ir dėl to galėjo kilti dides-
nis pavojus išsiduoti, Kairiai žydų 
mergaitę su padirbtais dokumen-
tais įtaisė pas kitus žmones.

S.Kairys neapsiriko dėl gręsian-
čio pavojaus – apie jo dalyvavimą 
pogrindinėje veikloje naciai suži-
nojo ir signataras tik per plauką, 
kai gestapas atvyko į S.Kairio na-
mus jo suimti, išsprūdo pro antrą-
sias namo duris, kai pro pirmas jau 
įeidinėjo naciai.

S.Kairys slapstėsi, bet 1944 me-
tais nusprendė bėgti ir žvejų val-
tele bandė perplaukti Baltijos jūrą 

Ši Stepono Kairio fotografija puošia jo giminaičių šeimos na-
mus.

Šeimos albume saugomoje nuotraukoje, kuri fotografuota Užunvėžiuose, įamžintas (iš kairės) Ste-
ponas Kairys, jo dukterėčia Bronė Raupelienė, S.Kairio žmona Ona ir žmonos motina. Jie visi po 
fotografavimosi ėjo ieškoti vietos, kurioje turėtų iškilti Užunvėžių mokykla, kurią signataras gimta-
jame kaime pastatys už savo pinigus.

Į savo namus signataro dukterėčia Bronė Raupelienė galėjo grįžti tik dingus represijų grėsmei.

...kartą, pravoslavų šven-
tikui pradedant pamaldas, 
grupė lietuvių, tarp kurių 
buvo ir S.Kairys, atsistojo ir 
išėjo. Už tai S.Kairys buvo 
pašalintas iš gimnazijos, ta-
čiau į ją grąžintas aukštes-
nei valdžiai nepatvirtinus 
gimnazijos sprendimo...
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šiupinys

Sausio 4-osios rytą, maždaug apie 
7.15 val. į mano darbo telefoną at-
skriejo trumpasis pranešimas, kuria-
me buvo prašoma paskambinti nuro-
dytu telefono numeriu. Paskambinus 
atsiliepė moteris. Ji labai nustebo 
išgirdusi vyrišką balsą, nes kaip 
aiškino, skambino Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos direktorei Auš-
rai Sapkauskienei. Moteris kalbėjo, 
kad telefono numerį, kuriuo skam-
binti dėl į mokyklą nenuvežtų vaikų, 
jei davęs autobuso vairuotojas. Jis 
sakęs, kad tai - mokyklos direkto-
rės numeris. Prisipažinau, kad esu 
„Anykštos“ darbuotojas ir paprašiau 
moters papasakoti, kas gi nutiko.

„Mano vaikai šiandien turėjo eiti 
į Troškūnų gimnaziją. Rytinis auto-
busas po 7 val. visada veždavo su bi-
lietėliais, o šiandien, po Naujų metų, 
nauja tvarka ir vaikų neveža. Liepė 
vairuotojas už kelionę susimokėti, 
todėl vaikai grįžo namo. Girdėjau, 
kad autobusus perėmė kita firma, bet 
kodėl dabar kelionė moksleiviams 
pasidarė mokama?“, - stebėjosi mo-

teris.
Po 15 minučių sulaukiau dar vie-

no skambučio. Šįkart skambino iš 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
jos. Su manimi mokyklos darbuotoja 
kalbėjo įsivaizduodama, kad skam-
bina kažkam iš naujojo vežėjo UAB 
„Transporto centras“ vadovų.

„Ryte iš Panevėžio į Anykščius 
autobusas čia ne jūsų važiuoja?“, - 
manęs klausė mokyklos darbuotoja.

Nustebęs paklausiau, o kodėl šiuo 
klausimu skambinama būtent man.

„Kadangi vairuotojas davė jūsų 
telefoną. Nes nevežė mūsų vaikų su 
bilietėliais. Anksčiau šitas autobusas 
mūsų vaikus su bilietėliais veždavo, 
o dabar išmetė, nevežė. Gal čia senas 
maršrutas liko, „Autovelda“ važiuo-
ja, gal čia ne jūsų važiuoja autobu-
sas? Vakar, kai atsiuntė maršrutus, iš 
Raguvėlės nėra jokio autobuso, to, 
kuris vežtų mūsų vaikus, jei „Auto-
velda“ nebeveža“, - aiškino Troškū-
nų mokyklos darbuotoja.

Patariau skambinti į Anykščių ra-
jono savivaldybės Švietimo skyrių, 

Moksleivių pavėžėjimo problemą 
patikėjo spręsti „Anykštai“
Ketvirtadienį, pirmąją dieną po atostogų, „Autoveldos“ autobu-

so vairuotojas atsisakė su kompensuojamojo važiavimo bilietais iš 
Raguvėlės į Troškūnus pavėžėti moksleivius. Mokyklos taip ir nepa-
siekę vaikai į namus grįžo nešini vairuotojo įteiktais rašteliais, ant 
kurių buvo užrašyti du „Anykštos“ redakcijos telefonų numeriai.

tačiau toks mano pasiūlymas mo-
kyklos darbuotojai pasirodė ne pats 
geriausias.

„Švietimo skyrius mums, aišku, 
nieko nepasakys“, - atsiduso moky-
klos darbuotoja ir baigė pokalbį.

Jau popiet šia tema sulaukiau dar 
vieno telefoninio skambučio. Skam-
bino tėvas, kuris taip pat aiškino, kad 
surinkęs autobuso vairuotojo duotą 
telefono numerį. Paaiškinau, kad esu 
„Anykštos“ redakcijos darbuotojas.

„Kas čia per istorija ir nesąmo-
nė?“, - juokėsi ir stebėjosi vyras, 
pasakodamas, kad autobuso vairuo-
tojas davęs ir dar vieną telefono nu-
merį. Kitas, pasirodo, buvo „Anykš-
tos“ redakcijos vadovės Gražinos 
Šmigelskienės.

Vyras sakė, kad skambina „ne 
šiaip norėdamas pasakoti anekdo-
tus“, todėl elektroniniu paštu atsiun-
tė „Autoveldos“ vairuotojo vaikams 
įteiktą raštelį.

Į moksleivių susisiekimo proble-
mą sureagavo net anykštėnė Mari-
jona Fergizienė. Gavome štai tokio 
turinio jos parašytą elektroninį laiš-
ką: „Nuo Naujųjų metų Anykščiuo-
se ėmė dirbti keleivių vežėju UAB 
„Transporto centras“. Su juo suda-
ryta sutartis ir dėl moksleivių pavė-
žėjimo. Anykščiuose liko ir senas 
vežėjas „Autovelda“. Jis aptarnaus 
šiuos maršrutus: iš Anykščių į Kau-
ną 12,35 val., į Uteną 7,40 val., 14,10 
val., 15,30 val. į Panevėžį 12,05 val., 
17,10 val., 18,10 val. ir iš Panevė-
žio į Uteną per Anykščius 7,40 val., 
14,10 val., 15,30 val. Su „Autovel-
da“ nėra sudaryta sutartis dėl moks-
leivių pavėžėjimo, todėl moksleiviai, 
norintys važiuoti tais autobusais, turi 
pirkti pilną bilietą. Šiandien kai ku-
rie Troškūnų mokyklos moksleiviai, 
norėję važiuoti „Autoveldos“ auto-
busu, nebuvo nuvežti į mokyklą, o 
palikti ant kelio.

Tikiuosi, kad Anykščių savivaldy-
bės vadovai pagalvos, kad priimda-
mi vienokį ar kitokį sprendimą, pir-
miausia rūpinsis, kad moksleiviams 

1981 – ųjų gruodžio viduryje 
Anykščių medžiotojai Šimonių 
girioje sumedžiojo penkis vilkus. 

Visą dieną šviežiame sniege sekę 
vilkų gaujos pėdsakais medžioto-
jai vilkus aptiko raiste ir jį apjuosė 

vėliavėlėmis. Pirmasis vilkas krito 
nuo taiklaus Anykščių linų sėkli-
ninkystės stoties mechaniko Romo 

iš praeito amžiaus Tai bent buvo medžioklės Jonas JUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Šeduikio šūvio, antrąjį nukovė 
Anykščių medžioklės ir žūklės 
ūkio direktorius Rimas Kirslys. 
Du vilkus patiesė Anykščių miškų 
ūkio direktorius Pranas Sebeika, o 
penktasis krito nuo šio ūkio vai-
ruotojo Benedikto Kepalo šūvio.

Medžioklėje dalyvavęs Anykš-
čių statybinių medžiagų kombina-
to direktorius Gintautas Vertelka 
vilką prašovė, tačiau iš medžioklės 
sugrįžo nušovęs pusantro šimto ki-
logramų šerną. 

Iš šių medžiotojų gyvas tebėra 
garbaus amžiaus sulaukęs Rimas 
Kirslys. 

Tuometiniais duomenimis, vil-
kai gyventojams darydavo gerokai 
mažesnę žąlą, per metus papjauda-
vo apie šešiasdešimt avių, keletą 
telyčaičių ir kokį kumeliuką.

Vilkai iš Šimonių girios niekur 
nedingo, tačiau ribojant jų medžio-
kles, tapo ir drąsesni. Antai šiemet 
jų grobiu tapo beveik 100 avių, 
trys telyčios, ožka...

Prieš tris savaites į Sedeikius 
važiuojančiam fotografui Alfredui 
Motiejūnui kelią perbėgo 7 vilkai. 

būtų geriau.“
Pasidarė įdomu, iš kur apie ra-

guvėliečių problemas žino net 
M.Fergizienė.

„Buvau nuėjusi į „Autoveldą“ aiš-
kintis autobusų tvarkaraščių ir man 
apie tai papasakojo autobusų stoties 
dispečerė“, - sakė M.Fergizienė, pa-
sielgusi pilietiškai ir apie problemą 
iš karto informavusi redakciją.

Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijos direktorė A.Sapkauskienė 
„Anykštai“ sakė, kad „problema 
bendrom jėgom su atsakingų asme-
nų pagalba sprendžiama“.

A.Sapkauskienė pasakojo, kad 
moksleiviai laikinai iš Raguvėlės į 
Troškūnus bus atvežami mokykliniu 
autobusu, o nuo pirmadienio juos 
su kompensuojamojo važiavimo 
bilietais veš naujasis vežėjas UAB 
„Transporto centras“. Tikslaus au-
tobuso grafiko direktorė pasakyti 
negalėjo.

„Kai keičiasi bet kokia tvarka, vi-
sokių būna tokių netikslumų“, - dėl 
moksleivių pavėžėjimo kilusią ne-
susipratimų virtinę teisino direktorė 
A.Sapkauskienė.

Į moksleivių pavėžėjimo 
problemą Raguvėleje opera-
tyviai sureagavo anykštėnė 
Marijona Fergizienė, redak-
cijai apie tai atsiuntusį elek-
troninį laišką.

Štai tokius raštelius iš „Autoveldos“ vairuotojo gavo iš Raguve-
lės į Troškūnus nenuvežti moksleiviai.

Robertas AleksieJūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Maras. 2017 metais Anykščių 
rajone rasti 504 nuo Afrikinio kiau-
lių maro (AKM) nugaišę šernai. 
AKM nustatytas ir 28 Anykščių 
rajone sumedžiotiems šernams. Iš 
viso rajone rastos ir tyrimams 
pristatytos 567 šernų gaišenos, 
tačiau 63 nugaišę šernai krito ne 
nuo AKM. Kritę šernai, kuriems 
nustytas AKM, rasti 293 vietose. 
Pagal užfiksuotus AKM rodiklius 
Anykščių rajonas yra akivazidus 
lyderis šalyje  - Panevėžio rajone 
AKM ufiksuotas 170 vietų ir 375 
šernai (42 sumedžioti ir 333 gai-
šę), Ukmergės rajone  – 232 vietos 
ir 327 šernai (25 sumedžioti ir 302 
gaišę), Širvintų rajone  – 104 vietos 
ir 281 šernas (15 sumedžiotų ir 266 
gaišę). Iš viso Lietuvoje (iki 2017-
12-29 ) –  užfiksuoti 1289 AKM ži-
diniai ir 2361 AKM užkrėstas šer-
nas (293 sumedžioti ir 2068 gaišę).

Katinui. Kaimynai uteniškiai 
originaliai šaiposi iš šio rajono sa-
vivaldybės mero Alvydo Katino. 
„Facebook“-e sukurtas puslapis 
„ŠKATc - Utena ant bangos“. Jame 
publikuojamos mero A.Katino ir 
storų katinų nuotraukos bei dali-
namasi Utenos merą kompromi-
tuojančiomis šalies žiniasklaidos 
publikacijomis. 

Kava. “Palikta kava“ – taip va-
dinamas projektas, kuomet pirk-
damas vieną kavos puodelį, kitą jį 
dovanoji jo neišgalinčiam įsigyti 
žmogui. Penktadienį  gerumo akci-
ją organizavo Anykščiuose įsikūrę 
kavos namai „coffee Hill Anykš-
čiai“. Penktadienio popietę kava 
buvo pavaišinta per penkiasdešimt 
atvykusių svečių- visi jie iš Svė-
dasų senelių globos, Aknystų so-
cialinės globos namų ir Burbiškio 
grupinio gyvenimo namų filialo. 
Meninę šio renginio dalį – Anykš-
čių muzikos mokyklos mokinių 
pasirodymą suorganizavo ir prie 
projekto įgyvendinimo prisidėjo 
Anykščių kultūros centras.

Šiluma. Savivaldybė praneša, 
kad lyginant praėjusių ir šių metų 
centralizuotai tiekiamos šilumos 
kainas metų pradžioje (sausio mė-
nesį), Anykščių rajono gyvento-
jams šildymo kaina pakils 2,2 pro-
cento, tačiau lyginant su 2017 m. 
lapkričio (0,89 proc.) ir gruodžio 
(1,18 proc.) mėnesiais – sumažės.

Nominacija. Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio pavaduoto-
jas, konservatorius Sigutis Obe-
levičius Traupio bendruomenės 
apdovanotas specialia nominacija 
„Metų atradimas“. Nominacija 
S.Obelevičiui skirta „ už naujo 
augalo, savaiminės tūbės hibrido 
atradimą, kuris, galbūt, yra vienin-
telis pasaulyje.“

Pažymėjimai. Gruodžio 29 die-
ną Anykščių rajono savivaldybės 
meras Kęstutis Tubis naujiesiems 
Anykščių miesto seniūnaitijų se-
niūnaičiams įteikė seniūnaičio 
pažymėjimus. Anykščių mieste iš-
rinkti šeši seniūnaičiai.

UAB „Anykštos  redakcija“ prii-
ma skelbimus į šiuos  laikraščius:

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

Autoriaus nuotr.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Istorijos detektyvai. 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Princas su lokio gaurais.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukinė Šri Lankos 
gamta (subtitruota).
12:45 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Įstabiausios 
Indonezijos salos (subtitruota).
13:40 Puaro. N-7. 
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas.
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą.
21:55 Premjera. Kalėdinis ledo 
festivalis. N-7. 
23:25 Laivų mūšis. N-14. 
01:35 Pasaulio dokumentika. 
(subtitruota, kart.).
03:20 Savaitė. 
04:15 „Eurovizija 2018“. 
Nacionalinė atranka. 

6.30 „Madagaskaro pingvinai“. 

6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
09:55 “Ogis ir tarakonai”.
10:15 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Stebuklingos lete-
nos.
12:10 Kaukės sūnus.
14:00 Legenda apie Zoro. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Finalinės 
kovos. 
22:30 Vingiuotas kelias namo. 
N14. 
00:20 PREMJERA 
Persekiojimas. N14. 
01:55 Kelyje 2. Alaus tenisas 
(k). N14.

06:30 Aladinas (kart.).
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7.
7.30 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“. N-7.
08:00 PREMJERA Aladinas. 
08:30 Simpsonai. N-7
09:00 Mamyčių klubas .
09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių sodai. 
11:30 Viščiukas Cypsius. 
13:00 Bilis Medisonas. N-7
14:50 Sužvejok dingusią žuvį.
16:55 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7
18:00 Raudonas kilimas.
 18:30 TV3 žinios.
19:30 X Faktorius. N-7
22:30 VAKARO KINO 

TEATRAS Kita moteris. N-14
00:45 Uždrausta karalystė. N-7
02:35 Barmenas. N-7

 
06:40 Pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas (k).
07:35 “F. T. Budrioji akis”.
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Ultimate Strongman” 
galiūnų turnyras. 
10:30 “Pragaro katytė”.
11:30 Smėlinių skruzdėlių 
imperija.
12:40 “Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu”.
13:40 Sveikinimai. 
16:00 “Policijos akademija”. N-7.
17:00 LKL čempionatas. Pieno 
žvaigždės - Juventus. Tiesioginė 
transliacija
19:30 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7. 
21:30 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
22:30 “Gyvi numirėliai”. N14. 
23:25 “Dakaras 2018”.
23:55 Vienišas vilkas 
Makveidas. N14.
01:50 “Ekstrasensų mūšis”. N-7. 

6.50 „Liūtų prižiūrėtojas“. 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
8.45 „Surikatų namai“. 
9.15 „Žiniuonis“. N-7. 
10.15 „Akloji“. 
10.50 „Būrėja“. 
12.00 Moterys prieš vyrus. N-7. 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“. 
15.00 „Širdele mano“. N-7. 
17.00 „Akloji“. 
18.00 „Būrėja“. 
18.55 TV1 KOMEDIJA 
Pamišėliai kalėjime. 1980 m. 
21.00 Žmogus-paukštis. N14. 
23.10 Largo Vinčas. N-7. 

1.00 Bekas. Monstras. N14. 
2.30 „Pasisvėrę ir laimingi“.

 Kultūra TV
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. 
Pauliaus Kilbausko ir Sigito 
Staniūno muzikos/tapybos perfor-
mansas. HD.
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
08:45 Kelias. 
09:00 Euromaxx. 
09:30 Premjera. Padirbta, vogta 
– parduota! 
10:00 ARTS21.
10:30 Pradėk nuo savęs..
11:00 Septynios Kauno dienos.
11:30 Durys atsidaro..
12:00 Kultmisijos. 
12:45 ARTi.
13:00 Linija, spalva, forma. 
13:30 Stop juosta. 
14:00 Legendos. 
14:45 Šventadienio mintys.
15:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
15:45 Jubiliejinis styginių kvarte-
to „Chordos“ 20-mečio koncertas.
17:00 Stilius. 
18:00 Nes man tai rūpi.
18:45 Premjera. Kiotas. 
19:30 Premjera. Amerikos peliu-
kai. Manhatano salos turtai.
20:45 Martyno Liuterio gyve-
nimas.
21:55 Pabūkime laimingi. Miko 
Suraučiaus 70 metų jubiliejinis 
koncertas. 23:25 Anapus čia ir 
dabar. 
00:10 Dabar pasaulyje. 
00:40 Kino žvaigždžių alėja.. 
N-14. 
02:30 Prisikėlimo ekspresas – 
šimtmečio veidai. 
03:15 Nacionalinis turtas. 
03:45 Stilius.

04:40 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
05:30 Panorama. 

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k). 
7.30 Nuo.. Iki.. (k). 
8.30 KK2 (k). N-7. 
10.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
11.00 Ne vienas kelyje (k). 
11.35 Autopilotas (k). 
12.05 Kitu kampu (k). 
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 Farai (k). N-7. 
23.30 Savaitės panorama (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. 
0.30 24 valandos (k). N-7. 
3.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
4.10 Autopilotas (k). 
4.35 Ne vienas kelyje (k). 
5.05 Savaitės panorama (k). 
5.30 Kitu kampu (k).

6.30 „Ledo kelias“. N-7 (kart.) 
7.30 „Beždžionės. Nepaprastų 
gyvūnų šeima“. N-7 (kart.) 
8.30 „Ekstremali žvejyba“. N-7 
9.00 „Gyvūnų manija“. 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Praeities žvalgas“.. N-7 
10.30 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“. 
11.00 „Išlikimas“. N-7 
12.00 „Jokių kliūčių!“ 
13.00 PREMJERA „Atgal į 
gamtą“. N-7
14.00 „Žygis per Himalajus“. N-7 

15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Sandėlių karai“. N-7 
17.30 „Sandėlių karai“. N-7 
18.00 „Elementaru“. N-7 
19.00 „Kodas. L.O.B.I.A.I“. N-7 
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Daktaras Hausas“. N-7 
23.30 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“. N-14 

7.25 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7.
8.00 „Darbščios rankos, atviros 
širdys“. 
8.30 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7.
9.00 „Žemynų raida. Amerika“. 
N-7.
10.00 Mano Europos 
Parlamentas. 
10.30 „Gurovo bylos 4. Trys 
dienos“. N-7.
12.40 „Namas su lelijomis“. N-7.
15.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7.
16.00 Žinios. 
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7.
18.00 Žinios. 
18.30 Mano Europos 
Parlamentas. 
19.00 „Baudėjas“. N-7.
20.00 Žinios. 
20.25 „Baudėjas“. N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7.
1.10 „Gurovo bylos 4. Trys die-
nos“. N-7.
2.55 „Žemynų raida. Afrika“. N-7.
3.45 „Žemynų raida. N-7.
5.25 „Jaunikliai“. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 1“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. 
N-7 
11.40 Savaitė (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
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.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 LRT forumas.  
22.25 „Istorijos perimetrai“. 
23.20 „Medičiai, Florencijos 
valdovai“. N-7 
0.15 „Detektyvas Monkas 8“. 
N-7 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Gimę tą pačią dieną (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 Beatos virtuvė (k). 

6.35 „Stebuklingi vaikai“. 
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 

7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
11.40 24 valandos (k). N-7 
12.30 Bus visko (k).  
13.25 „Rožių karas“. 
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 „Super 8“. N-14 
0.40 „Kortų namelis“. N-14 
1.35 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
2.15 „Vingiuotas kelias namo“ 
(k). N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 „TV Pagalba“ (k). N-7 
12.00 „Gero vakaro šou“. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7 
20.00 „Miestas ar kaimas“.  
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“. N-7 
1.30 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7 

2.20 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 
3.10 „Amerikiečiai“. N-7 
4.05 „Trapučio parkas“. N-14

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).  
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“(k). N-7
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.40 „Nepataisomi“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Nepataisomi“. N-7 
20.30 Farai. N-7  
21.00 „Ledynmetis“. N-7 
22.45 Dakaras 2018. 
23.15 „Gyvatės lėktuve“ (k). 
N-14 
1.05 „Gyvi numirėliai“ (k). N-14 
1.50 „Reali mistika“ (k). N-7  
2.35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7 
7.45 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.  
8.15 „Būrėja“ (k).  
8.50 „Akloji“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7  

12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7  
21.00 „Nuostabusis Bertas 
Vonderstounas“. N-14 
22.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.40 „Geriausi Švedijos detekty-
vai. Misterioso“. N-7 
2.45 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7 
3.30 „Žmogus-paukštis“ (k). 
N-14

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Grupė „Solo Ansamblis“ (k). 
6.55 Mokslo sriuba (k). 
7.15 „Grizis ir lemingai“. 
7.25 „Lesė“ (k).
7.50 Stop juosta (k). 
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (k). 
8.50 „Nuo gamyklos konvejerio 
2“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 Durys atsidaro (k). 
12.30 „Amerikos peliukai. 
Manhatano salos turtai“ (k). 
13.50 „Savi keliai“ (k). 
14.45 Linija, spalva, forma (k). 
15.15 „Riteris Rūdžius“. 
15.30 „Drakoniukas Kokosas 1“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Nuo gamyklos konvejerio 
2“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  

18.30 Dirigento Petro Bingelio 
75-mečiui. Kelias į namus. 
19.00 ARTS21 (k). 
19.30 „Dangaus vardu 13“. N-7 
20.20 Prokurorai.  
21.15 „Maskvos milijardai“. 
22.10 „Amelija Erhart“. 
0.30 DW naujienos rusų kalba. 
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.10 Džiazo muzikos vakaras.  
2.20 „Anarchija Žirmūnuose“ (k). 
3.50 ARTi (k). 
4.10 Nes man tai rūpi (k). 
5.00 Panorama (k). 
5.35 Dėmesio centre (k).

6.30 Savaitės kriminalai (k). N-7 
7.00 Savaitės panorama (k).  
7.30 Valanda su Rūta (k).  
9.00 Žinios (k). 
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.  
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Karys lenktynininkas“ (k). 
N-7  
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
11.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
11.30 „Rouzvudas“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 

13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.00 „6 kadrai“. N-7 
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „Rouzvudas“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
20.30 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Na a Ra a“. N-14  
22.00 „Farai“. N-7 
23.00 „Šlykštynė“. S 
0.50 „Kobra 11“. N-7 
1.45 „Daktaras Hausas“. N-7 
2.35 „Paskutinis iš vyrų“ (k). N-7

6.45 Mano Europos 
Parlamentas.
7.15 „24/7“.  
8.15 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“. N-7 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Gurovo bylos. Trys die-
nos“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7
12.35 „Juodosios katės“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Baltoji strėlė“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.50 „Bitininkas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 „Juodosios katės“. N-7 
0.45 „Deimantų medžiotoja“. N-7 
1.45 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7 
2.15 „Moterų daktaras“. N-7 
3.00 „Albanas“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 1“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. 
N-7 
11.40 Beatos virtuvė (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.20 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.20 LRT radijo žinios. 
1.30 Klausimėlis.lt. (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 

6.35 „Stebuklingi vaikai“. 
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 

10.35 Yra, kaip yra. N-7 
11.40 24 valandos (k). N-7 
12.40 Nuo.: Iki.: (k).  
13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Kitu kampu.  
21.30 Žinios.  
22.30 „Paskutinis samurajus“. 
N-14 
1.20 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
2.05 „Super 8“ (k). N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7  
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Bruto ir Neto“ 9k0. N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. 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 „Retrogradas“. N-14 
0.20 „Kaulai“. N-7 
1.20 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7 
2.10 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 
3.00 „Amerikiečiai“. N-7 
3.55 „Trapučio parkas“. N-14

6.40 „F. T. Budrioji akis“.  
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.40 „Nepataisomi“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7  
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Nepataisomi“. N-7 
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Blyksnis“. N-14 
22.45 Dakaras 2018. 
23.15 „Ledynmetis“ (k). N-7 
0.50 „Pasiutę šunys“. N-14 
1.45 „Juodasis sąrašas“ (k). N-7 
2.30 „Banginių gelbėtojai“ (k).

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7  
7.45 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai. 
8.15 „Būrėja“ (k).  
8.50 „Akloji“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.  
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“.  
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės IX. Pernykštis nusikaltimas“. 
N-7 
22.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.40 „Geriausi Švedijos detekty-
vai. Blogas kraujas“. N-7 
2.35 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
3.25 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7 
4.10 „Nuostabusis Bertas 
Vonderstounas“ (k). N-14

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k).
7.10 „Drakoniukas Kokosas 
1“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Kelias į namus (k). 
8.20 Septynios Kauno dienos 
(k). 
8.50 „Nuo gamyklos konvejerio 
2“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Euromaxx (k). 
12.40 „Prokurorai“ (k). 
13.35 Nes man tai rūpi (k). 
14.20 „Maskvos milijardai“ (k). 
15.15 „Riteris Rūdžius“. 
15.30 „Drakoniukas Kokosas 1“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva. 
18.00 Misija. Vilnija.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Laisvės vėliavnešiai.  
19.25 „Dangaus vardu 13“. N-7 

20.15 „Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą“. 
21.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Holono „Hapoel“ - Utenos 
„Juventus“.  
23.00 „Šerlokas 4“. N-14 
0.30 DW naujienos rusų kalba. 
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.10 „Amelija Erhart“ (k). 
3.30 Lietuva mūsų lūpose (k). 
4.05 Klauskite daktaro (k). 
5.00 Panorama. HD (kart.). 
5.35 Dėmesio centre (k).

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).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Gyvūnų manija“ (k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
11.30 „Rouzvudas“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ 9k). N-7 
14.00 „Rezidentai“ (k). N-7 

14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.30 „Sniegynų įkaitai“. N-14 
23.50 „Aukščiausia pavara“. 
1.00 „Kobra 11“. N-7  
1.55 „Daktaras Hausas“. N-7 
2.40 „Paskutinis iš vyrų“ (k). N-7 

6.45 Vantos lapas.  
7.15 Moterų balsas.  
8.15 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“. N-7 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Juodosios katės“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Baltoji strėlė“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Bitininkas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai. 
20.30 Gyvenimo būdas.  
21.30 „Karo merginos“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
0.15 „Juodosios katės“. N-7 
1.15 „Deimantų medžiotojai“ N-7 
2.15 „Moterų daktaras“. N-7

 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė poli-
cija 1“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. N-7 
11.40 Emigrantai (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.20 LRT radijo žinios. 
1.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 

6.35 „Stebuklingi vaikai“. 
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7  
11.40 Yra, kaip yra (k). N-7 
12.30 Anapus nežinomybės. N-7 
13.25 „Rožių karas“. 

15.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7  
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Moterys prieš vyrus. N-7 
21.30 Žinios.  
22.30 „Saulėlydis“. N-14 
0.45 „Kortų namelis“. N-14 
1.35 „Vampyro dienoraščiai“. N-14 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Bruto ir Neto“ (k). N-7  
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. 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 „Viking Lotto“.  
22.30 „Dvylika“. N-14 
0.20 „Kaulai“. N-7 
1.15 „Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę“. N-7  
2.10 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 
3.00 „Amerikiečiai“. N-7 

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ (k). 
N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 

N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k). N-7 
11.40 „Nepataisomi“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7  
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Nepataisomi“. N-7 
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Pagalbos šauksmas“. N-14 
22.45 Dakaras 2018. 
23.15 „Blyksnis“ (k). N-14 
0.55 „Juodasis sąrašas“. N-7 
1.40 „Smėlinių skruzdėlių imperija“ 
(k). 
2.35 „Pragaro katytė“ (k).

.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydy-
tojo patarimai. N-7 
7.45 Šviežias maistas. Anos Olson 
receptai. 
8.15 „Būrėja“ (k).  
8.50 „Akloji“ (k). 
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 

18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7  
21.00 „Midsomerio žmogžudystės 
X. Mirties šokis“. N-7 
22.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.35 „Geriausi Švedijos detektyvai. 
Pakeliui į viršūnę“. N-7 
2.40 „Policija ir Ko“(k). N-7 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Grupė „Deeper Upper“ (k). 
6.45 „Riteris Rūdžius“ (k). 
7.10 „Drakoniukas Kokosas 1“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k).  
7.50 Pradėk nuo savęs (k). 
8.20 Nacionalinis turtas (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 „Padirbta, vogta - parduota!“ 
(k). 
12.40 Stilius (k). 
13.35 Anapus čia ir dabar (k). 
14.20 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (k). 
15.15 „Riteris Rūdžius“ (k). 
15.30 „Drakoniukas Kokosas 1“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - 
Liudvigsburgo „MHP Riesen“.  
20.30 Septynios Kauno dienos.
21.10 „Hablo kosminis teleskopas. 
Misija – Visata“. 
22.00 „Maleris ant kušetės“. N-7 
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Mėnuo Juodaragis 2017.  
2.30 „Šerlokas 4“ (k). N-14 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Kitu kampu (k).  
8.30 Farai (k). N-7 
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 Kitu kampu (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).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 
(k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
11.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ 9k0. N-7 
13.30 „Rezidentai“(k). N-7  
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Miuncheno „Bayern“ - 

Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
20.55 Rungtynių pertraukoje - 
„Kartu mes - komanda“.  
21.05 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Miuncheno „Bayern“ - 
Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
22.00 „Anoniminis tėtis“. N-14  
0.20 Aukščiausia pavara. 
1.30 „Kobra 11“. N-7 
2.20 „Daktaras Hausas“. N-7 
3.05 „Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama“(k). N-7

6.45 Skinsiu raudoną rožę.  
7.15 Gyvenimo būdas. 
8.15 „Įspūdingiausi gamtos reiški-
niai“. N-7 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Juodosios katės“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Baltoji strėlė“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Bitininkas“. N-7 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Gyvenimo būdas. 
21.30 „Karo merginos“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 „Juodosios katės“. N-7 
0.45 „Deimantų medžiotojai“. N-7 
1.45 „Geriausios nardymo vietos“. 
N-7 
2.15 „Moterų daktaras“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 1“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. 
N-7 
11.40 Gyvenimas (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
22.30 Dviračio žinios.  
23.00 „Pinigai ir galia“. N-7 
0.35 Klausimėlis.lt. (k). 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Specialus tyrimas (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 

6.35 „Stebuklingi vaikai“. 
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 

9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
12.30 KK2 (k). N-7  
13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
Akt  
17.35 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.00 Valanda su Rūta. 
Pokalbių laida  
21.30 Žinios.  
22.30 „Naktinis reisas“. N-14 
0.05 „Kortų namelis“. N-14 
1.05 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
1.50 Alchemija. Švietimo amžius.  
2.20 Ciklas „Menininkų portretai“.

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Bruto ir Neto“ (k). N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. 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.  
22.30 „Amerikietiškas pyragas“. 
N-14 
0.25 „Kaulai“. N-7 
1.15 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7 
2.10 „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“. N-7 

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.40 „Nepataisomi“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Nepataisomi“. N-7 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7 
21.00 „Sukeisti žudikai“. N-14 
22.45 Dakaras 2018. 
23.15 „Pagalbos šauksmas“ 
(k). N-14 
0.55 „Juodasis sąrašas“. N-7  
1.40 Savaitės kriminalai (k). N-7 
2.05 „Pragaro katytė“ (k).

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai. 
8.15 „Būrėja“ (k).  
8.50 „Akloji“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7  
21.00 „Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtis Korsikos kyšulyje“. N-14  
22.45 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.25 „Geriausi Švedijos detekty-
vai. Didieji vandenys“. N-7  
2.30 „Policija ir Ko“ (k). N-7  

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mėnuo Juodaragis 2017 
(k). 
7.55 Linija, spalva, forma (k). 
8.20 Lietuva mūsų lūpose (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Maistas ir aistros (k). 
12.40 Klauskite daktaro (k). 
13.35 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai (k). 
14.20 „Hablo kosminis telesko-
pas. Misija – Visata“ (k). 
15.15 „Riteris Rūdžius“. 
15.30 „Drakoniukas Kokosas 1“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Nacionalinis turtas. 
19.00 Lietuva mūsų lūpose.  
19.35 „Dangaus vardu 13“. N-7 
20.30 Anapus čia ir dabar.  
21.15 Vaizdo klipų konkurso 
„KlipVid 2018“ apdovanojimai.  
22.20 „Martyno Liuterio gyve-

nimas“. 
22.35 „Keliaukime kartu. 
Mykolajivas“. 
23.00 „Vardas tamsoje“. N-7 
0.35 DW naujienos rusų kalba. 
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 XV tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2016“. 
2.30 „Maleris ant kušetės“ (k). 
N-7 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7 
8.30 Farai (k). N-7 
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 Kitu kampu (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 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 
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“ (k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7  
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.30 „Televitrina“.  

15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.30 „Hanibalas. Pradžia“. 
N-14 
23.55 „Aukščiausia pavara“. 
1.05 „Kobra 11“ N-7  
1.55 „Daktaras Hausas“. N-7  

6.45 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
7.15 Gyvenimo būdas. 
8.15 Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai. N-7 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Baltoji strėlė“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Bitininkas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai. 
20.30 „Gyvenimo būdas“. N-7 
21.30 „Karo merginos“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 „Gurovo bylos 5. 
Savivalė“. N-7 
1.45 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 1“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. 
N-7 
11.40 Stilius (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
19.00 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Atminimo laužų uždegimo 
ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje.  
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 „Drakono širdis“. N-14 
0.40 Klausimėlis.lt. (k).
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“ (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro.  
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 Mūsų gyvūnai 9k). 

6.35 „Stebuklingi vaikai“. 
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7  
12.30 KK2 (k). N-7  
13.25 „Rožių karas“. 
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 „Snaiperis“. N-14 
23.25 „Beverli Hilso policinin-
kas“. N-7 
1.20 „Naktinis reisas“ (k). N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7  
10.00 TV Pagalba. N-7  
12.00 „Bruto ir Neto“ (k). N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Princesė ir varlius“. N-7 
21.20 „Hobitas. Penkių armijų 
mūšis“. N-14  
0.10 „Mes dainuosim“. N-7 
2.00 „Retrogradas“ (k). N-14

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 

(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.40 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 Ekstrasensų mūšis. N-7  
21.55 „Sergėtojas“. N-14 
23.35 Dakaras 2018. 
0.05 „Sukeisti žudikai“ (k). N-14 
1.35 „Juodasis sąrašas“. N-7 
2.20 „Sergėtojas“ (k). N-14

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.  
8.15 „Būrėja“ (k).  
8.50 „Akloji“ (k). 
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7  
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.  
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 

19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Modus“. N-14 
22.50 „Nužudyti Bilą“. N-14 
0.50 „Geriausi Švedijos detekty-
vai. Europos bliuzas“. N-7 
2.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
3.45 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7 
4.30 „Prancūziška žmogžudystė. 
Mirtis Korsikos kyšulyje“ (k). N-14

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Riteris Rūdžius“ (k). 
6.35 „Drakoniukas Kokosas 
1“ (k). 
7.00 „Lesė“ (k). 
7.50 Vienuolynų kelias Lietuvoje 
(k). 
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ 
(k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Stop juosta (k). 
12.45 Istorijos detektyvai.  
13.30 XX tarptautinis akordeono 
festivalis „Vilnius 2017“ (k). 
14.45 „Keliaukime kartu“. 
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Vakaro pasakėlės“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.50 Pasaulio vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Izraelis. 
20.30 Kultūros teismas.  
21.20 „Brukner byla“. 
22.55 Nerimo mintys.  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
0.00 Dabar pasaulyje.  

0.30 Lietuvos televizijos jubiliejui 
(k). 
1.55 „Vardas tamsoje“ (k). 
3.30 Kultūros teismas (k). 
4.15 „Kultmisijos“. 
5.00 Euromaxx (k). 
5.30 Panorama (k).

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 
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.  
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Praeities žvalgas“ (k). N-7 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7  
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.00 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7  
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
20.30 „Farai“. N-7 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - Malagos 
„Unicaja“.  
0.30 „Sniegynų įkaitai“ (k). N-14  
2.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ (k). N-7

6.45 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
7.15 Gyvenimo būdas. N-7 
8.15 Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai. N-7 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Baltoji strėlė“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.47 Orai. 
18.50 „Bitininkas“. N-7 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 „Karo merginos“. N-7 
22.30 Reporteris.  
22.57 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“. N-7 
1.10 „Delta“. N-7 
3.00 „Albanas“. N-7 
3.45 „Bitininkas“. N-7 
4.30 „Rojus“. N-7 
5.15 „Albanas“. N-7 
6.00 Moterų balsas. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Beatos virtuvė (k). 
7.00 „Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2“. 
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 1“. 
7.30 „Detektyvė Miretė“. 
7.45 „Džeronimas 3“. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Lietuvos laisvės 
gynėjų dienai. Valstybės vė-
liavos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje.  
12.15 „Žemyno išvaduotojas. 
Jonas Paulius II ir komunizmo 
žlugimas“. 
13.55 „Ekskursantė“. N-7 
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
18.00 Teisė žinoti.  
18.30 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Paramos Ukrainai kon-
certas „Kartu iki pergalės“.  
23.00 „Nemiegantys Siatle“. 
N-7 
0.45 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“ (k). 
1.35 „Žemyno išvaduotojas. 
Jonas Paulius II ir komunizmo 
žlugimas“ (k). 
3.10 Teisė žinoti (k). 
3.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k). 
4.00 Karinės paslaptys (k). 

4.45 Auksinis protas (k).

6.30 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k).  
7.20 “ „Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.  
9.30 „Tinginių miestelis“. 
10.00 „Varliaveidis Fredis“. 
11.40 „Kapitonas Zumas“. 
13.25 „Nelydimi nepilname-
čiai“. 
15.15 „Pričiupom!“  
15.45 „Nuogas ginklas 2 1/2. 
Baimės kvapas“. N-7 
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 „Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša 2“. 
21.20 „Įsivaizduok tai“. 
23.25 „Laukinės aistros‘. N-14 
1.25 „Snaiperis“ (k). N-14

6.30 „Aladinas“. 
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7  
7.30 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. N-7  
8.00 „Aladinas“. 
8.30 Superekspertai. 
9.00 Virtuvės istorijos. 
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Svajonių ūkis. 
10.30 „Heida“. 
12.45 „Meilė keliauja laiku. 
Safyrė“. N-7  
15.05 „Oskaras“. N-7  
17.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.  
19.30 „Aplink pasaulį per 80 

dienų“. N-7  
21.55 „Sensacija“. N-14  
0.25 „Ką radau, tas mano“. S  
2.10 „Amerikietiškas pyragas“ 
(k). N-14

6.00 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
8.45 Sveikatos ABC televitrina.  
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“. 
10.30 „Pragaro katytė“. 
11.30 „Gyvūnų namai“.
12.40 „Reali mistika“. N-7 
13.50 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. N-7  
14.50 „Kas žudikas?“. N-7  
17.00 LKL čempionatas. 
„Lietkabelis“ – „Vytautas“.  
19.30 Muzikinė kaukė.   
21.55 „Misija „Neįmanoma“. 
N-7  
23.55 Dakaras 2018. Savaitės 
apžvalga. 
0.25 Dakaras 2018. 
0.55 „Akis“. N-14 
2.30 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7

6.50 „Liūtų prižiūrėtojas“. 
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7  
8.45 „Surikatų namai“. 
9.15 Anapus nežinomybės. 
N-7 
10.15 „Akloji“. 
10.50 „Būrėja“. 
12.00 „Nekviesta meilė“. 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“. 
15.00 „Širdele mano“. N-7 
17.00 „Akloji“. 
18.00 „Būrėja“.
19.00 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. N-7 

21.00 „Bekas. Mokėtojas“. 
N-14 
22.45 „Tėvas Motiejus“. N-7 
0.45 „Nužudyti Bilą“ (k). N-7 
2.35 „Modus“ (k). N-14 
4.05 „Pasisvėrę ir laimingi“ (k). 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė (k). 
8.05 Misija. Vilnija (k). 
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. 
11.30 „Barikados“. 
14.20 Rūta žalioji.  
16.00 Euromaxx.  
16.35 Klauskite daktaro.  
17.30 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus arkikate-
dros bazilikos. 
18.40 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai.  
19.25 „Čaplinas. Kaip atsirado 
Čarlis“. 
20.30 Stambiu planu.  
21.15 Pasaulio vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Gruzija.  
22.45 „Iki pabaigos (ir dar šiek 
tiek)“. N-7 
23.40 „Meškutės Nidos nuoty-
kiai. Meškutė“.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 „Europos kinas. Brukner 
byla“. 
2.00 Nerimo mintys (k). 
2.45 Atspindžiai (k). 
3.15 Lietuva mūsų lūpose (k). 
3.50 Klauskite daktaro (k). 
4.45 Istorijos detektyvai (k). 
5.30 Panorama (k).

6.30 Info diena (k). 
14.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
15.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
16.00 KK2 (k). N-7 
18.00 Vilniečiai.  
18.35 Farai (k). N-7  
19.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
20.00 Kitu kampu (k).  
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
22.00 Žinios. 
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados. 
0.30 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). 

6.30 „Ledo kelias“ (k). N-7 
7.30 „Return to the wild“ (k). 
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“ (k). 
9.30 Statybų gidas. 
10.00 Karys lenktynininkas. 
N-7 
10.30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės. 
11.00 „Išlikimas“. N-7 
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
13.00 „Return to the wild“.  
14.00 „Žygis per Himalajus“. 
N-7 
15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Sandėlių karai“. N-7  
18.00 Lietuvos talentai. N-7  
21.00 Dainų dvikova. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Naša Raša“. N-14  
23.00 „Abraomas Linkolnas. 

Vampyrų medžiotojas“. N-14  
1.05 „Hanibalas. Pradžia“ (k). 
N-14  
3.05 „Iš peties“ (k). N-7 

7.25 „Žemynų raida. 
Australija“. N-7 
8.25 Karo ir pokario vaikai. 
Partizanų vaikai.  
9.00 Skinsiu raudoną rožę.  
9.30 Vantos lapas. 
10.00 Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos. N-7 
11.00 „Detektyvas Morsas“. 
N-7 
13.00 „Vera.Karo veteranas“. 
N-7 
15.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.27 Orai. 
18.30 4 kampai. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai.  
20.00 Žinios. 
20.22 Orai. 
20.25 „Gurovo bylos. 
Savivalė“. N-7 
22.30 Žinios. 
22.57 Orai. 
23.00 „Detektyvas Morsas“. 
N-7 
1.00 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
2.40 „Vera. Karo veteranas“. 
N-7 
4.10 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7 
4.30 „Detektyvas Morsas“. N-7 
6.00 Moterų balsas. 

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

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

Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ pa-
tiekalą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalinti savo „firminių“ 
patiekalų receptais bei nuotraukomis. 

Laukiame Jūsų laiškų el. pašto adresu anyksta@anyksta.lt, 
receptus taip pat galite siųsti į “Anykštos“ „Facebook“ paskyrą, 
įmesti į „Anykštos“ pašto dėžutes.

Jūsų receptais pasidalinsime laikraščio puslapiuose, o įdomiau-
sių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime. 

-ANYKŠTA

Kiauliena, marinuota kavoje
Šiuo receptą anyksta.lt feisbuke 
pasidalijo “Nieko Rimta”
skaitytoja. 
Siūlome pabandyti.

Reikės:

700 g kiaulienos
kavos
1 - 2 svogūnų
4 didesnių skiltelių česnako
bulvių
2 - 3 morkų
2 šauštų majonezo
šlakelio grietinėlės
prieskonių: druskos, pipirų, 

krapų.

Mėsą supjaustome nedideliais 
kubeliais ir sudedame į gilesnį 
indą. Paruošiame kavą: jos reikės 
apie 0,5 l ir labai stiprios; užpli-
kome ir paliekame atvėsti. Tada 
užpilame supjaustytą mėsą ir pa-
liekame apie 1 val. marinuotis. 
Dedame prieskonius ir majonezą, 
viską gerai išmaišome. Į troškini-
mo indą dedame pjaustytas bul-
ves, česnako skilteles, morkas ir 
pusžiedžiais supjaustytus svogū-
nus. Viską uždedame mėsa ir dar 
kartą pamaišome. Užpilame šiek 
tiek kavos marinato ( kur marina-
vosi mėsa) ir šlakelį grietinėlės. 
Puodą uždengiame ir dedame į 
200 laipsnių orkaitę ir kepame 
apie 50 minučių. Skanaus:)

skaitytojai dalinasi
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IŠ ARTI

Signataro dovanoti tautiniai rūbai 
paveldimi iš kartos į kartą

atvejį, kuris apibūdina S.Kairio 
principingumą: „Vestuvėms jau 
buvo viskas paruošta, jau ženysis 
ir atvažiavo jaunikis. Mato, kad 
ten dėdė (S.Kairys, - red.pastaba) 
yra. Kavalieriaus pusė ėmė reika-
lauti didesnės pasogos, daugiau 
pinigų. Tada dėdė pasakė, kad jei 
jums reikia pinigų, ne žmonos, tai 
važiuokit ir ieškokit pinigų, čia 
pinigų negausite. Tie jaunikiai iš-
važiavo“, - apie neįvykusias gimi-
naičių vestuves, 
kuriose jaunikis 
labiau bandė iš-
pešti pinigų, bet 
ne susirasti žmo-
ną, papasakojo 
S.Kairio dukte-
rėčia.

Apie S.Kairį galima išgirsti, 
kad jis buvo netikintis, tačiau 
S.Kairio giminaitės, paklaustos 
apie signataro santykį su Dievu, 
kalbėjo: „Dėdė Dievu tikėjo, tik 
netikėjo kunigais. Jis niekam ne-
draudė eiti į bažnyčią, nekėlė jo-
kių problemų, jei kas norėjo eiti 
į bažnyčią“. Beje, S.Kairio bio-
grafijoje detalė, kad jis būdamas 
dešimtmetis išvažiavo mokytis į 
Palangą, susijusi su kunigyste – 
teigiama, kad Palangos progim-
nazija garsėjo, kaip „kunigų kal-
vė“, o S.Kairio tėvai norėjo, kad 
sūnus taptų kunigu. 

„Jį su arkliu vežė iki kažkokio 
geležinkelio, nuo ten į Palangą. 
Išbuvo Palangoje metus laiko. Grį-
žo – nemoka lietuviškai kalbėti, 
juk mokė rusų kalba. Prieš išva-
žiuojant vienas kaimo žmogus jam 
pasiuvo batus, kitas paltą“, - ką 
šeimoje prisimena apie būsimo si-
gnataro gyvenimo pradžią pasako-
jo B.Žukauskienė.

„Kaip suprato, kad reikia mo-
kyti? Jis (S.Kairys, - red.pastaba) 
mėgo mokytis. Kaimynystėje buvo 
kunigas, jis dėdę globojo Palan-
goje. Kaip pasiuvo batus? Pasiu-
vo, bet koja augo ir batai pasidarė 
maži. Jie sugadino koją“, - kalbėjo 
S.Kairio dukterėčia. Ji prisiminė, 
kad už S.Kairio mokslus mokėda-
vo tėvas, o vėliau jis pats ėmė užsi-
dirbti mokydamas vaikus. 

Šeima saugo signataro 
dovanotus tautinius rūbus

S.Kairys, kuris vaikų neturėjo, pa-
sak jo giminaičių, rūpinosi giminių 

vaikų lavinimu, veždavo jiems do-
vanų. Paklausta, kas labiausiai įstri-
go atmintyje apie S.Kairį, jo duk-
terėčia B.Raupelienė sakė: „Buvo 
labai geras, tokių žmonių nebėra ir 
turbūt nebebus“. Moterys prisimi-
nė, kad S.Kairys veždavo vaikus į 
teatrą, auklėjo kaip elgtis svečiuose, 
kaip priimti svečius ir ugdė kultūros 
supratimą. Dukterėčia prisiminė, 
kad S.Kairys jai dovanojo sidabri-
nių stalo įrankių rinkinį (ant jų yra 

S.Kairio inicia-
lai) ir tautinius 
rūbus, kurie, 
pasirodo, iš 
tiesų nebuvo 
tokie dažni, 
kaip galima 

pagalvoti, nes kainavo didžiulius 
pinigus. Beje, S.Kairio dovanoti 
tautiniai rūbai išliko, bet jie, kaip li-
kimo ironija, dabar Niujorke, tame 
pačiame mieste, kuriame iki mirties 
po Antrojo pasaulinio karo gyveno 
S.Kairys. Niujorke jie atsidūrė, nes 
juos dabar paveldėjo B.Raupelienės 
dukra B.Žukauskienė, o iš šios tau-
tiniai rūbai atiteko marčiai Jūratei, 
kuri su moters sūnumi Mindaugu 
apsigyveno Niujorke. Beje, marti, 
su šiais istoriniais, signataro dova-
notais tautiniais rūbais dalyvaus at-
einančioje Dainų šventėje. Su šiais 
istoriniais drabūžiais ji jau šoko 
JAV rengtose lietuvių dainų šven-
tėse.

Su kuo draugavo S.Kairys? 
Garbingo amžiaus B.Raupelienė 
prisiminė: „Žvyronai nuo Utenos, 
Klimai (taip pat signataras) ir labai 
draugaudavo su žydu vaikų dak-
taru, tos mergaitės, kurią gelbėjo 
tėvu, Apšteinu“, - prisiminė mo-
teris.

Deja, bet moteris nežinojo kokiu 
būdu S.Kairio šeima sugebėjo pas 
save priglausti žydų mergaitę, bet 
prisiminė, kad Kaune su ja žaisda-
vo. Mergaitei buvo griežtai prisa-
kyta visur kalbėti lietuviškai.

„Ne, čia atvažiavę nebuvo, tik 
kartą, aš nežinau koks minėjimas 
buvo Seime, ne aš mamutę vežiau, 
ten jai kažkokia žydė padovanojo 
gėlių“, - deja, bet nieko konkre-
taus į klausimą, kaip susiklostė 
S.Kairio gelbėtos žydų mergai-
tės gyvenimas, negalėjo atsakyti 
B.Žukauskienė.

S.Kairys Užunvėžiuose pasodi-
no ir sodą, tačiau iš jo beliko tik 
viena obelis. 

Į kaimą B.Raupelienė grįžo apie 
1958 metus. Paklausta, koks buvo 
pats sudėtingiausias metas per be-
veik šimto metų amželį, moteris 
kalbėjo, kad tai karo ir pokario gy-
venimo perversmų metai, o geriau-
sias metas yra dabar. 

„Mes dar nežinojome kieno tai 
mokykla, bet mus, vaikus, prie 
mokyklos fotografuodavo. Ne-
buvo galima kalbėti, tokie laikai 
buvo. Mes buvom taip išauklėti, 
kad kuo mažiau kalbėti“, - rody-
dama nuotrauką, kurioje matoma 
Užunvėžiuose už S.Kairio pinigus 
statyta moky-
kla, pasakojo 
B.Žukauskienė. 
Ji pati lankė 
savo giminaičio 
S.Kairio pasta-
tytą Užunvėžių 
mokyklą.

Šeimos albu-
me saugoma unikali nuotrauka, ku-
rioje užfiksuotas S.Kairys sėdintis 
su trimis moterimis, kurių viena – 
signataro dukterėčia B.Raupelienė. 
Moterys paaiškino, kad nuotrauko-
je įamžinta akimirka, kai jie eina 
ieškoti tinkamiausios vietos, ku-
rioje būtų galima pastatyti moky-
klą S.Kairio gimtuosiuose Užun-
vėžiuose.

Paklausta, ar nėra skaudu, kad 
S.Kairio statyta mokykla dabar 
apleista, signataro dukterėčia 
B.Raupelienė sakė, kad labai blo-
gai, jog mokykla apleista. 

Beje, Kurklių seniūnijos seniū-
nas Algimantas Jurkus „Anykštai“ 
kalbėjo, kad Užunvėžiuose turėtų 

atsirasti informaciniai stendai apie 
signatarą S.Kairį, o signataro staty-
ta mokykla nėra apleista, seniūnija 
nuolat stengiasi tvarkyti pastatą: 
„Gal tai ir simboliškai, bet rūpi-
namės, mes patys tvarkėm stogą, 
kraigą apkalėme, išvalėme. Liko 
langus užkalti“, - kad seniūnija 
stengiasi rūpintis mokykla ir ne-
leisti jai sugriūti, kalbėjo seniūnas.

„Dabar, kai vis daugiau kalbama 
apie S.Kairį, vis daugiau apie jį su-
žinoma, aš esu sužavėtas. Jis stovi 
šalia Jono Basanavičiaus, Anta-
no Smetonos, Petro Klimo (beje, 
P.Klimas buvo vedęs Juozo Tumo- 

Vaižganto se-
sers Severijos 
dukterį, - red.
pastaba) nesvar-
bu, kad pažiūros 
skyrėsi, bet jie 
visi buvo kartu, 
buvo Lietuvos 
patriotai, nesi-

skirstė kas kokių minčių turėjo. Ir 
visuose svarbiausiuose įvykiuose 
S.Kairys figūravo“, - žavėjimosi iš 
Kurklių seniūnijos kilusio signata-
ro veikla neslėpė seniūnas.

Signataras lankydavosi 
gimtajame kaime

Paklausta, ar S.Kairys dažnai 
lankydavosi gimtuosiuose Užun-
vėžiuose, signataro dukterėčia 
kalbėjo: „Per metus bent kartą tai 
tikrai atvažiuodavo“.

Moteris prisiminė, kad S.Kairys, 
kaip žmogus buvo nuoširdus, są-
žiningas, paprastas, bet ir princi-
pingas. B.Raupelienė prisiminė 

Lieka viltis, kad Stepono Kairio statyta mokykla bus tvirtesnė už 
laiką ir sulauks meto, kai ją kas nors sutvarkys.

 Jono JUneViČiAUs nuotr.

Dalyviai Anykščiuose viktori-
nos dieną 13 val. susirinks Anykš-
čių menų inkubatoriuje ir atsaki-
nės į 240 klausimų, suskirstytų į 8 
temas, tokias kaip kultūra, istorija, 
sportas, visuomenė ir taip toliau. 
Klausimai bus vienodi ir viktori-
na prasidės tuo pačiu metu visoje 
Lietuvoje, atsakymus į juos reikės 

pateikti raštu, užrašant ant lapo. 
Visi klausimai bus susiję su Lie-

tuva ir lietuviais. Atsakyti į klau-
simus dalyviai turės dvi valandas. 

Anykščiuose viktoriną ves Ka-
milė Bitvinskaitė iš Anykščių 
menų inkubatoriaus. 

“Anykščiuose kuriasi jauni, pro-
tingi žmonės, kurie myli Lietuvą 

Anykščių krašto gyventojus pasitikrinti žinias apie Lietuvą 
kviečia Nacionalinė viktorina
2018 m. sausio 27 d. (šeštadienį) daugiau negu dešimtyje Lietu-

vos miestų, tarp jų ir Anykščiuose, vyks unikalus žinių apie Lie-
tuvą patikrinimo konkursas – Nacionalinė viktorina. Valstybės 
šimtmečio proga organizuojamo renginio metu dalyviai varžysis, 
tikrindami savo žinias apie Lietuvos kultūrą, istoriją, gamtą, vi-
suomenę ir t. t. Viktorinoje galės dalyvauti kiekvienas norintis. 

ir daug žino, nori pasitikrinti savo 
žinias dalyvaudami viktorinoje! 
Anykščiuose vyksta daug kultū-
ros ir meno renginių, tikimės, kad 
viktorina apie Lietuvą taps kas-
metine gražia tradicija, skatinan-
čią pilietiškumą”, - sako renginio 
organizatoriai Anykščiuose. 

Geriausiai pasirodęs viktorinos 
dalyvis iš Anykščių bus apdova-
notas organizatorių prizu. 

Viktoriną organizuoja portalas 
15min. Klausimų kūrėjų koman-
dą sudaro įvairiose protų kovose 
ne kartą dalyvavę ir pasižymėję 
asmenys. 

Dalyvavimas viktorinoje – 

nemokamas. Viskas, ką reikia 
padaryti, norint dalyvauti – tai 
užsiregistruoti specialiame vikto-
rinai skirtame interneto puslapyje 
www.15min.lt/nacionaline-vik-
torina  arba parašant elektroninį 
laišką organizatorei savo mieste 
adresu k.bitvinskaite@gmail.com. 
Registruojantis reikia nurodyti 
miestą, kuriame žaisite, vardą, 
pavardę ir profesiją. Registracija 
vyks iki sausio vidurio.

Organizatoriai kviečia Anykš-
čių krašto gyventojus aktyviai 
dalyvauti viktorinoje, pasitikrin-
ti žinias ir daugiau sužinoti apie 
Lietuvą!

...Tada dėdė pasakė, kad 
jei jums reikia pinigų, ne 
žmonos, tai važiuokit ir 
ieškokit pinigų, čia pinigų 
negausite. Tie jaunikiai iš-
važiavo...

...marti, su šiais istoriniais, 
signataro dovanotais tauti-
niais rūbais dalyvaus atei-
nančioje Dainų šventėje...

Elektra. Vidutinė 2017 metų 
elektros energijos kaina „Nord 
Pool“ biržos Lietuvos kainų zo-
noje, palyginti su 2016-aisiais, 
mažėjo 4 proc. ir siekė 35,13 
Eur/MWh. Tai mažiausia vidu-
tinė metų elektros kaina Lietu-
voje nuo 2013 m., kai Lietuva 
prisijungė prie elektros energi-
jos biržos „Nord Pool“, pažymi 
bendrovė „Energijos tiekimas“. 
Didžiausią įtaką vidutinės me-
tinės kainos mažėjimui darė 19 
proc. didesnis nei 2016 metais 
energijos importas iš Švedijos 
„NordBalt“ jungtimi. Nors pra-
ėjusiais metais „NordBalt“ dėl 
gedimų atsijungė net 12 kartų, 
jos gedimų trukmė buvo reikš-
mingai mažesnė nei 2016 me-
tais.

Geležinkeliai. „Lietuvos ge-
ležinkeliai“ sumokės beveik 28 
mln. Europos Komisijos (EK) 
skirtą baudą dėl konkurencinių 
kliūčių sudarymo 2008 m. išar-
džius Rengės geležinkelio ruo-
žą. Tačiau, pabrėžė „Lietuvos 
geležinkelių“ atstovas Mantas 
Dubauskas, sumokėtos baudos 
dalis arba net visa suma gali būti 
grąžinta įmonei, atsižvelgus į 
„Lietuvos geležinkelių“ pateik-
tą skundą dėl skirtos baudos.
„Lietuvos geležinkelių“ atstovas 
Eltai sakė, kad „pagal galiojan-
čią tvarką net ir pateikus skun-
dą baudą reikia sumokėti. Jeigu 
teismas sumažina baudą arba ją 
panaikina visai, tai tie sumokėti 
pinigai bendrovei yra grąžinami. 
Kitaip tariant, skundas teismui 
neatleidžia nuo baudos sumo-
kėjimo.„M. Dubauskas taip pat 
teigė, kad yra planai atstatyti 
išardytą Rengės ruožą. „Vyriau-
sybė yra priėmusi įpareigojimą 
atstatyti Rengės ruožą. Tai mes 
tą įpareigojimą vykdome ir ruo-
šiamės šio ruožo atstatymui. 
Artimiausiu metu mes turėsime 
parengę detalų planą, per kiek 
laiko Rengės ruožas bus atsta-
tytas“. „Lietuvos geležinkelių“ 
atstovo teigimu, tai tikrai nėra 
dešimtmečių klausimus. 

Statistika. Sausio 1-4 dieno-
mis mūsų šalies keliuose įvyko 
36 eismo įvykiai, kuriuose buvo 
sužeisti 44 žmonės, tarp sužeis-
tųjų - 3 nepilnamečiai. Eismo 
įvykiuose 4 žmonės žuvo. Ne-
blaivūs vairuotojai sukėlė 4 eis-
mo įvykius, kuriuose 1 žmogus 
žuvo, 3 žmonės buvo sužeisti. 
Neblaiviam vairuotojui atsitren-
kus į stulpą Kaune buvo sužeisti 
6 žmonės. Alytuje priešpriešinio 
susidūrimo metu buvo sužeisti 
iš karto 4 žmonės. Pirmoji Nau-
jųjų metų savaitė keliuose buvo 
itin nelaiminga eisme dalyvavu-
siems pėstiesiems, praneša poli-
cija. Visi 4 žuvę eismo įvykiuose 
buvo pėstieji, 3 vyrai ir 1 mote-
ris, žuvusiųjų amžiaus vidurkis - 
67 metai. Vienas pėsčiasis žuvo 
partrenktas neblaivios moters 
vairuojamu automobiliu, 3 pės-
tieji žuvo tamsiuoju paros metu. 
Pirmosiomis šių metų dienomis 
šalies keliuose įvyko 15 užva-
žiavimų ant pėsčiųjų, sužeista 
17 žmonių, 11 įvykių įvyko pės-
čiųjų perėjose, beveik visi šie 
eismo įvykiai įvyko tamsiuoju 
paros metu.

Parengta pagal 
Bns informaciją

spektras
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Apleistos patalpos virto 
gyvūnų prieglauda

Kiek toliau už Panevėžio mies-
to ribos esančioje Gyvūnų globos 
draugijoje lankėmės likos vos ke-
lios dienos iki šv. Kalėdų. Mus pa-
sitikusi šios draugijos vadovė Rūta 
Liberienė juokavo, kad mes ne pir-
mieji žurnalistai panorę prieš Nau-
juosius – pagal kiniečių kalendorių 
Geltonojo Žemės Šuns – metus 
aplankyti prieglaudą. Vos įžengus į 
prieglaudos kiemą į akis pirmiau-
siai krito šventiškai papuošti vol-
jerai – ant kiekvieno jų po mažą 
kalėdinį vainiką. Lauke šiuo metu 
gyvena apie 70 šeimininkų lau-
kiančių šunų. 

Patalpose, kur šiuo metu įsikūru-
si Gyvūnų globos draugija, kažka-
da buvo auginamos kiaulės. Panai-
kinus kiaulidę, atokiai nuo miesto 
esantis pastatas buvo tapęs alko-
holikų, narkomanų buveine. „Prieš 
beveik 7 metus šias patalpas pagal 

Vieta, kur benamiai gyvūnai 
išlošia gyvenimą Daiva GOŠTAUTAiTė

daiva.g@anyksta.lt

Dar 2016 m. pabaigoje Anykščių rajono savivaldybės administracija žadėjo, kad šalia UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis esančiame sklype bus įkurti Gyvūnų globos namai. Deja, sulaukėme ir 2018 
m., o benamiai šunys ir katės iš Anykščių ir toliau vežami į Panevėžio gyvūnų globos draugiją. 

Už šią paslaugą savivaldybės administracija 2017 m. panevėžiečiams sumokėjo 5 110 Eur, į Gyvū-
nų globos draugiją išvežti 73 gyvūnai. 

Žmonės savo laisvalaikį noriai 
skiria gyvūnams

Panevėžio gyvūnų globos drau-
gija savo veiklą pradėjo 1995 m. 
„Prieglaudą kūriau grynai iš idė-
jos, iš meilės gyvūnams. Gal kam 
ir atrodo, kad ši veikla gali būti 
pelninga, tačiau realybė visai kito-
kia – pradžioje, kol apie mus ma-
žai kas žinojo, žmonės aukodavo 
retai, o ir 2 proc. pajamų mokesčio 
paramai dar nebuvo. Tad ir mais-
tą, kraiką gyvūnams aš ir įstaigos 
savanoriai pirkdavom iš savo lėšų. 
Būdavo reikia žmonių darbams 
atlikti, važiuodavau prie kioskų, 
surinkdavau ten besibūriuojančius 
vyrus, iš savo pinigų nupirkdavau 
jiems maisto, cigarečių, kad tik 
darbai būtų padaryti... Dabar irgi 
organizuojame talkas, tik jau žmo-
nės čia renkasi sąmoningai, net su 
savo kava ar užkandžiais atvažiuo-
ja. 

Panevėžio Gyvūnų globos draugijos vadovė Rūta Liberienė ir šių – Geltonojo Žemės Šuns – metų 
talismanas, kuris labai laukia jį mylinčios širdies ir šiltų namų.

„Kur gi užtruko mano naujieji šeimininkai..?“

“Ar tik nepasiklydau? Lyg ir šunys čia turėtų gyventi...”

Prieglaudoje - šilta, yra užtektinai maisto, dėmesiu žmones apdovanoja... Bet visi šie gyvūnai ilgisi savų namų - viską išduoda jų akys.

panaudos sutartį gavome iš Kalė-
jimų departamento. Buvo baisu, 
ką čia radome – daugybė šiukšlių, 
panaudotų švirkštų, net langų čia 
nebuvo. Viską darėme patys – per 
asmenines pažintis ieškojome rė-
mėjų, organizavome talkas, mūsų 
savanoriai darė remontą. Vien di-
dieji voljerai kainavo apie 7 500 
litų. 2018 m. baigiasi panaudos su-
tarties galiojimas. Gyvename neži-
nioje – arba sutartis bus pratęsta, 
arba, baisu net pagalvoti, teks išsi-
kelti. Kažkada buvo surengtas auk-
cionas, kurio metu buvo bandoma 
patalpas parduoti, pradinė kaina 
buvo 1 litas. Ir vis tiek neatsirado 
norinčių jas įsigyti – sandėliavimui 
patalpos netinkamos, nes toli nuo 
miesto, ūkinei veiklai taip pat šis 
pastatas nėra geriausias variantas, 
nes per mažai žemės. Tačiau dabar, 
kai viską sutvarkėme, patalpos jau 
gali tapti patrauklios...” – apie tai, 
kas laukia Naujaisiais metais kal-
bėjo R. Liberienė.
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Vieta, kur benamiai gyvūnai išlošia gyvenimą

Gyvūnų globos draugijos vadovė Rūta Liberienė labiau myli šu-
nis, tačiau ir katėms jos meilės užtenka.

Maisto ir vandens dubenėliai čia visada pilni, tad kiekvienos dienos svarbiausias uždavinys - tapti 
tuo laiminguoju ir iškeliauti pas naujus šeimininkus.

Kažkada šiame pastate nakvynę rasdavo asocialūs asmenys, o dabar gerų žmonių dėka čia šiltai 
gyvena benamiai gyvūnai.

 Gal buvo muštas, o gal tiesiog išduotas savo šeimininko... 
 Jono JUneViČiAUs nuotr.

Ir gyvūnams maisto, kraiko jau 
nebereikia pirkti savais pinigais“ – 
kalbėjo R. Liberienė.

Panevėžio Gyvūnų globos draugija 
negauna finansavimo nei iš valstybės, 
nei iš savivaldybės, gyvena iš žmonių 
aukų. Kaip jau minėjo draugijos va-
dovė R. Liberienė, maisto ar kraiko 
čia gyvenantiems gyvūnams netrūks-
ta, tačiau kišenę labiausiai tuština ve-
terinaro paslaugos. „Kiekvieną mėne-
sį veterinaro paslaugoms tenka išleisti 
apie 400 eurų. Džiaugiamės bent jau 
tuo, kad pas mus dirbantis veterinaras 
taiko nuolaidas, kitaip išleistumėm 
gerokai daugiau pinigų. Brangiai 
kainuoja tyrimai, vaistai... Pas mus 
patenka ne tik sveiki gyvūnai, daug 
jų būna sergančių, ypač mažus šunis 
ir kates puola ligos, o mums nelieka 
nieko kito, tik juos gydyti. Tenka iš 
žmonių išgirsti ir tokių komentarų, 
kad gal neverta gydyti sunkios būklės 
gyvūnų, gal geriau pataupyti pinigus, 
o jiems leisti iškeliauti... Tačiau, mes 
gyvūną „migdome“ tik išskirtiniais 
atvejais, t. y. jeigu jis sunkiai ir ne-
pagydomai sužalotas, arba gyvūnėlio 
nebeįmanoma išgelbėti. Net tuomet, 
kai gyvūnas yra senas, mes jo „ne-
migdome“ – jis gyvena prieglaudoje 
iki nugaišta. Aš ypatingai džiaugiuosi, 
kai žmonės iš mūsų išsiveža jau seną 
gyvūną, tada supranti, kad žmogui 
svarbu turėti draugą ir visai nesvarbu 
jo amžius“ – teigė Gyvūnų globos 
draugijos vadovė. 

Draugo „pasikeiti“ negalima

Prakalbus apie keturkojus drau-

gus, R. Liberienė sakė, kad labiau-
siai ją žeidžia tie žmonės, kurie 
išsiveža gyvūną ir po kelių dienų 
grąžina – tai gyvūnas per judrus 
būna, tai baldus drasko ir t.t. „Savo 
gyvūnus mes priimame ir atgal, ta-
čiau, kai gyvūną grąžinę žmonės 
sako, kad nori jį pasikeisti į kitą, 
toks elgesys man nesuprantamas. 
Kaip galima pasikeisti? Juk šuo ar 
katė ne daiktas, kad pabodusį jį pa-
keistum kitu... Tokiems žmonėms aš 
parodau duris... Vieno vyriškio esu 
paklaususi, ar žmonos jis nenorėtų 
pakeisti į jaunesnę... Paimdamas 
gyvūną, prisiimi visą atsakomybę 
už jį – turi susitaikyti, kad jaunas 
gyvūnas turės daug energijos, kad 
žais, galbūt ir baldus padraskys, rei-
kia su juo dirbti, mokyti, kas galima 
ir ko negalima. Paimdamas vyresnį 
gyvūną privalai suprasti, kad galbūt 
jis dažniau sirgs, reikės pinigų vais-
tams, tyrimams“ – kalbėjo draugi-
jos vadovė.

R. Liberienė tvirtino, jog gyvūno 
niekada neduoda nepilnamečiams 
ar įtartinai atrodantiems asmenims. 
O atiduotus gyvūnus stengiasi ap-
lankyti, pasižiūrėti, kokiomis sąly-
gomis jie gyvena. 

Pasak moters, iš prieglaudos be-
veik kasdien paimama bent po vie-
ną šunį, katės paimamos rečiau. 

Gyvūno ateitį dažnai nulemia 
atsitiktinumas

Dažnas žmogus mano, kad gy-
vūnų prieglaudos privalo paimti jo 
rastą šunį ar katę, tačiau R. Libe-
rienė nesutinka su tokiu požiūriu: 

„Mes nesame valstybės ar savival-
dybės remiami, tad niekam nieko 
neprivalome. Gyvūnų priimame 
tiek, kiek turime jiems vietos. Be-
veik kiekvieno mūsų savanorio 
namuose priglausta po kelis kati-
nus ar šunis, nes labiausiai vietos 
prieglaudoje trūksta mažiems gy-
vūnams“. Šiuo metu prieglaudo-
je gyvena apie 70 šunų ir apie 30 
kačių.

Kritinis laikas prieglaudoje – pa-
vasaris, ruduo ir pošventinis lai-
kotarpis, kada gyvą dovaną gavę 
žmonės supranta, kad visai jos ne-
reikėjo ir geriau bus tokios dova-
nos atsikračius...

Paklausta, ar atvykusi į prieglaudą 
randa prie jos paliktų „lauknešėlių“, 
R. Liberienė sakė, kad tokių atvejų 
tikrai pasitaiko. „Kartą atvažiuoju 
čia, žiūriu netoli durų guli popierinė 
užklijuota dėžutė, o ant jos pakelis 
kačių ėdalo „Mano katė“. Galvoju, 
žmonės atvažiavo, nieko nerado, tad 
lauke mūsų katėms maisto paliko. 
Tačiau vos paėmusi dėžutę į rankas 
supratau, kad ne maistas ten... Atida-
rau dėžutę, o ten keturi katinėliai tupi. 
O dėžutė juk užklijuota... Arba kartą 
išėjau nuo lauke esančios būdos du-
benėlių surinkti, nes žmonės pasiė-
mė šunelį. Matau, kad būdoje kažkas 
juda... Radau į būdą įkištą katinėlį. 
Kitas atvejis – buvo didžiulė audra, 
vėtra, atvažiavau į prieglaudą, o prie 
priėmimo padėtas užrištas maišelis, 
kuriame buvo palikti du šuniukai. O 
jeigu būčiau neatvažiavusi..? Uždu-

sę vargšai būtų“ – skaudžias istorijas 
pasakojo R. Liberienė.

Ne tik prie prieglaudos žmonės 
palieka gyvūnus, žiauresni juos 
tiesiog išveža atokiai nuo žmo-
nių, kad nei namus surastų, nei 
rasti kieno nors būtų. R. Liberienė 
prisiminė dabar jau šiltus namus 
turinčio šuns istoriją: „Visiškai at-
sitiktinai žmonės važiavo pro toli 
nuo miesto esančią vietą. Pastebė-
jo kažką gulint... Išlipo iš mašinos, 
priėjo arčiau, o ten guli sušalęs, jau 
atsistoti negalintis mažas šunelis. 
Atvežė mums, mes jį sušildėm, 
davėm ėsti, lakti, šuo atsigavo ir 
greitai namus rado...“

Neseniai prieglauda įsigijo vaiz-
do kameras. Paklausta, ar taip tikisi 
„lauknešėlių“ išvengti, R. Liberie-
nė sakė: „Manau, labai svarbu su-
rasti žmones, kurie žiauriai elgiasi 
su gyvūnais ir apie tokį jų elgesį 
paskelbti viešai. Tokie asmenys 
turi būti baudžiami... Aišku, nai-
vu tikėtis, kad pastačius kameras 
žmonės prie prieglaudos nebepa-
liks gyvūnų – nepaliks ten, kur yra 
kameros, paliks ten, kur jų nėra...“

Pasak R. Liberienės, labai svar-
bu gražaus, pagarbaus elgesio su 
gyvūnais pradėti mokyti dar mažus 
vaikus, taip galbūt jie užaugs są-
moningais, atsakingais žmonėmis. 
„Beveik kasdien sulaukiam moki-
nių ekskursijų, džiugu, kad vaikai 
ne tik maisto, žaislų ar pinigėlių 
atveža, bet ir tai, kad jie nori čia at-
važiuoti, pabūti, pažaisti su gyvū-
nais. Būna ir taip, kad po dienos, 
praleistos vaikų apsuptyje, gyvū-
nai akivaizdžiai nuvargsta, jiems 
reikia poilsio“ – šypsojosi globos 

draugijos vadovė. 

Anykštėnai raginami kurti 
savo gyvūnų prieglaudą

R. Liberienė pasidžiaugė, kad 
„anykštėnai“ šunis ir kates jau ci-
vilizuotai atveža į prieglaudą. „Pra-
džioje, kai tik pasirašėme sutartį su 
savivaldybe dėl paslaugos pirkimo, 
kates atveždavo maiše. Juk toks ke-
lias... O dabar jau šunys atvežami 
su pavadėliais, katės – kelionėms 
skirtose dėžutėse. Labai raginčiau 
anykštėnus kurti savo prieglaudą, o 
mes galėtumėm padėti. Kiek žinau, 
savivaldybė prieš kelis metus buvo 
numačiusi skirti ir patalpas bena-
miams gyvūnams, buvo ir žmogus, 
kuris lyg ir norėjo šia veikla užsi-
imti. Gaila, kad prieglauda taip ir 
nebuvo įkurta... Prieglauda Anykš-
čiuose galėtų tapti mūsų draugijos 
filialu, nereikėtų eiti kryžiaus kelių 
tvarkant popierius, gaunant įvai-
riausius leidimus. Jeigu atsirastų 
patalpos, mes tikrai padėtumėme 
susitvarkyti, turime likusių statybi-
nių medžiagų, svarbu, kad atsirastų 
žmonių, nebijančių pradėti šią vei-
klą. Tik atrodo, kad tai sunku, bet 
„įsivažiavus“ viskas tampa daug 
lengviau. Esu tikra, kad atsirastų 
savanorių tarp mokinių, savaitga-
liais į namus grįžtančių studentų ar 
tiesiog gyvūnų mylėtojų... Juk ge-
rokai paprasčiau ir, žinoma, pigiau 
turėti prieglaudą savo mieste, o ne 
vežioti gyvūnus daugiau kaip 60 
kilometrų“ – kalbėjo R. Liberienė. 

Išlydėdama mus R. Liberienė sakė: 
„Norėčiau, kad anykštėnai žinotų, kur 
galima rasti tikrą draugą...“
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siūlo darbą UAB “CESTA” firminėje mė-
sos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 
reikalingas (-a) pardavėjas 
(-a) - kasininkas (-ė). Darbas 
slenkančiu grafiku: 4 darbo 
dienos ir 4 poilsio dienos. 
Darbo patirtis prekybos srity-
je - pageidautina. 

Kreiptis telefonu 
(8-620) 42754.

Išnuomojamos 242 kv. m 
ploto komercinės patalpos 
tinkančios prekybai. 

Patalpos miesto centre, adre-
su Ladigos g. 13, 1 aukštas.

Nuomos kaina sutartinė.
Kontaktinis tel. 
(8-686) 63402, 
(8-381) 59142, 51587.

Negauk tūkstantinės baudos 
- susitvarkyk nuotekas

dabar! 
Sertifikuoti nuotekų valymo 

įrenginiai “Traidenis”, “August”, 
“Feliksnavis”. Montavimas.

Garantija iki 20 metų. Vandens 
šulinių valymas,

Remontas. 
Tel. (8-641) 93058.

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

Renkama nauja grupė 2018 m. sausio 11 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB 

„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156 arba 

(8-698) 70127.

Baldų apdirbimo įmonė 
Anykščiuose - kompiuterizuotų 
medžio apdirbimo staklių opera-
toriui (yra galimybė išmokti dirbti 
vietoje) ir baldų pramonės darbi-
ninkams.

 Tel. (8-616) 93759.

Katarakta – kokia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai akies 

viduje esantis lęšiukas drumstė-
ja. Pradinėse stadijose katarakta 
gali nesukelti regėjimo problemų, 
tačiau su metais drumstys ryš-
kėja, plečiasi, kas lemia palaips-
niui blogėjantį regėjimą. Sergant 
katarakta silpnėja matymo ryš-
kumas, vaizdai tampa išplau-
kę, matomi tarsi žiūrint pro rūką. 
Drumstėdamas lęšiukas iškraipo 
spalvas, dingsta kontrastinis ma-
tymas. Kad ir kokius akinius žmo-
gus užsidėtų matymas nepagerė-
ja. Ligai progresuojant regėjimas 
silpnėja, atskiriama tik šviesa nuo 
tamsos ar visiškai apankama.

Kada reikėtų kreiptis į specia-
listą?

Pastebėjus palaipsniui silpstantį 

regėjimą, lęšiuko drumstims pra-
dėjus trukdyti pilnaverčiam gyve-
nimui, darbinei veiklai – reikėtų 
nedelsti ir kreiptis į specialistą. 

Kaip katarakta gydoma?
Vienintelis kataraktos gydymo 

būdas – operacija: sudrumstė-
jusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. 
Naudojant šiuolaikišką mikrochi-
rurginę įrangą – fakoemulsifika-
torių – akyje pro 2–3 mm dydžio 
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs 
lęšiukas ir vietoj jo implantuoja-
mas dirbtinis. Kataraktos opera-
cija yra neskausminga procedūra, 
dažniausiai atliekama naudojant 
vietinę nejautrą. Operacija trunka 
apie 30 minučių, po operacijos ne-
reikalingas stacionarus gydymas, 
pacientai gali vykti namo. 

Diagnozė – katarakta: simptomai ir gydymas
Kiekvienas žmogus turi rūpintis savo akimis, nes rega – vienas 

svarbiausių žmogaus jutimų. Tačiau yra tokių akių ligų, kurios re-
gėjimą gali atimti. Viena iš jų – katarakta. Kas tai per liga, kada 
reiktų susirūpinti ir kaip gydoma katarakta, klausiame A.Klinikos 
„Akių chirurgijos centro“ gydytojo Sauliaus Ačo.

Ar delsimas turi įtakos opera-
cijos rezultatams?

Pastebėjus pirmuosius ligos po-
žymius rekomenduojama iškart 
kreiptis į gydytoją. Katarakta gy-
doma daug sėkmingiau jos pradi-
nėje stadijoje, kol dar nėra ryškių 
pakitimų. Subrendusios katarak-
tos operacija – techniškai sudė-
tingesnė, padidėja pooperacinių 
komplikacijų rizika, regėjimas at-
sistato per ilgesnį laikotarpį. Be 
to, kataraktai progresuojant, gali 
padidėti akispūdis, rizikuojama 
susirgti glaukoma – liga, nuo ku-

rios apakus, regėjimo sugrąžinti 
nebeįmanoma.

Į ką reiktų atkreipti dėmesį ruo-
šiantis kataraktos operacijai ir 
kokių rezultatų galima tikėtis?  

Sėkmingas operacijos rezulta-
tas priklauso nuo daugelio veiks-
nių: naudojamos mikrochirurginės 
įrangos, pasirinkto lęšiuko koky-
bės, kataraktos stadijos, gydyto-
jo meistriškumo. Jeigu nėra kitų 
akies, sisteminių ligų ar operacijos 
komplikacijų, tai staigus regėjimo 

Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas ir gyd. 

Algirdas Šidlauskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo žinias, stažuo-
jasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos 
patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo 

greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta,  vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – pati-
kėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 
66, Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti 
puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

pagerėjimas pastebimas pirmomis 
dienomis po operacijos, tačiau ga-
lutiniam nusistovėjimui gali prireik-
ti ir keleto savaičių. Svarbu, kad 
pacientai laiku atkreiptų dėmesį į 
pirminius ligos požymius, neleistų 
kataraktai progresuoti iki aklumo.

Užsak. Nr.19

Reikalingas tarptautinių per-
vežimų vairuotojas. Siūlo gerai 
apmokamą darbą kanencijomis 
Skandinavijoje. 

Tel.: (8-699) 31400, 
(8-699) 66091.

Kavinė ieško virėjo (-s), picų 
kepėjo (-s). Siūlo socialines ga-
rantijas, laiku mokamą atlyginimą, 
lankstų darbo grafiką. Darbo patir-
tis privalumas. 

Daugiau informacijos 
tel. (8-626) 98328.

Įmonei Pnevėžyje reikalingi gy-
vulių skerdikai, mėsos išpjaustyto-
jas, vairuotojas - ekspeditorius.

Tel. (8-656) 49074.

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

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Prenumeratos kainos 
2018 metams

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 7,00 21,00 40,00 66 (84)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 35,00 60,00

„Anykšta“ šeštadieniais 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 
pensininkams 5,00 15,00 25,00 45,00

„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“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Elektroninės „Anykštos“ kaina 
(PDF formatu)

1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

5,00 15,00 30,00 60,00



Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
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Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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 automobi-
lius visoje Lietuvoje. Automobiliai 
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su 
defektais. Automobilius pasiimame 
patys iš reikiamos vietos. Vietoje 
sutvarkome dokumentus, sumoka-
me pinigus. Dirbame be išeiginių. 
Tel. (8-647) 87959.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715. 

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414, 
(8-663) 58871.

Įmonė - automobilius, autobu-
sus, visureigius. Atsiskaito iš kar-
to, sutvarko dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius au-
tomobilius, mikroautobusus, visurei-
gius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos  UAB 
„BARTYNCO“ -  veršelius auginti. 
Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.

Kita

Ieško senų medinių pastatų nugrio-
vimui. Reikalingos senos pilkos len-
tos, brusai, gegnės. 

Tel. (8-600) 22872.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Skubiai - sodybą. Tvarkinga, 
su visais patogumais. Netoliese 
miškas, upė Šventoji, tvenkinys, 
Anykščiai 15 km.

Tel.: (8-614) 44910, 
(8-381) 4-26-41.

Žemės ūkio technika

Belarus-570, kultivatorių (3,60 
m), purkštuvą (400 l), plūgą (3 kor-
pusų), šienapjovę KUHN (1,60 m).

Tel. (8-682) 88151.

Kuras

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

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.

Malkas: drebulės, baltalksnio, 
beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kie-
kis ne mažiau 20 kub.m. 

Tel. (8-612) 59532.

Išdžiūvusias alksnio, beržo mal-
kas. Turi spygliuočių sausuolių ir 
maišytų malkų. Veža po 5-8 er-
dmetrius. 

Tel. (8-613) 11010.

Sausas skaldytas malkas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Malkas - beržines, alksnines. 3 
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų 
veža su miškavežiu. Brangiai per-
ka mišką.

Tel. (8-619) 67120.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas, tri-
metrėmis. 

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas pušines malkas. 
Supjaustytas atraižas. Turi sausų. 
Atveža.

Tel. (8-604) 61191.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, 
anglis didmaišiuose. Sveria kliento 
kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Šieną rulonuose.
Tel. (8-682) 45168.

500 kg svarstykles, šakniavaisių 
smulkintuvą malūną.

Tel. (8-614) 44910.

Vištos Vištaitės
Sausio 7 d. (sekmadienį), prekiau-

sime ,,Kaišiadorių” paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis dėsliosiomis vištaitėmis ir ge-
rai kiaušinius dedančiomis vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gai-
džiukų. 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.

Gyvulių skerdykloje, 
Paežerio I k., Panevėžio r. 
Kiaulių subproduktų rinkinys 
TIK 4 Eur !!!  Perkant 10 rin-

kinių - 1 rinkinys dovanų! 
Pažandės tik 1 Eur! 

Kiaulių skerdenų puselės - 
2,30 Eur/kg.

Tel. (8-656) 80339 
(nuo 8 iki 17 val.)

Dovanoja

Amerikietiškas vištytes.
Tel. (8-670) 17616, Kavarskas.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Vyksta į iškvietimus, suteikia ga-
rantiją. Pildo mašinų kondicionierius.

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

įvairūs Paslaugos

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, ap-
tarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Muzikantas groja vestuvėse, gimta-
dieniuose, kituose pobūviuose. Veda 
vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

Atlieka įvairius vidaus apdailos dar-
bus. Šlifuoja senas ir naujas grindis. 
Deda įvairias grindis.

Tel. (8-676) 69399.

Nestandartinių baldų gamyba, virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

Priima užsakymus durpių ir 
medžio briketams. Veža krovi-
nius iki 10 t su kranu.

Tel. (8-612) 93386.

Gamina ir montuoja indėklus, 
pristatomus kaminus. Valo ka-
minus. Naudoja 0,5 - 0,8 mm 
nerūdijančio plieno skardą. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Geros būklės minkštą kampą.
Tel. (8-607) 45867.
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anekdotas

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė pradeda naują
gyvenimą

oras

1

4

mėnulis
sausio 6-8 d. pilnatis

Liucijus, Raimundas, Valenti-
nas, Rūtenis, Raudvilė.

Baltazaras, Kasparas, Merke-
lis, Arūnas, Arūnė, Melchioras.

šiandien

sausio 7 d.

sausio 8 d.

Apolinaras, Severinas, Teofi-
lius, Vilintas, Gintė, Teofilis.

vardadieniai

Piešė ir rašė 
Antonas FELJETONAS

Prie kolūkių viengungio mokestį 
tekdavo mokėti vyrams, jis sudary-
davo apie 3 proc. Dabar moterų ir 
vyrų teisės lygios...

Pavartė  Amiliutė žalią vyriausy-
bės programą, pasibraukė „Gims-
tamumas tesiekia 1,70 vaiko, ir, 
vertinant Europos mastu, Lietuva 

išlieka tarp mažiausią gimstamu-
mą turinčių valstybių. Tam, kad 
kartų kaita būtų užtikrinta, būtina 
pasiekti 2,1 vaiko siekiantį gimsta-

mumo rodiklį“.
išmintinga ir taupi Amiliutė supra-

to - nori taupyti – reikia susirašyti.  
nauji metai - nauji lapai.

Paparacio šūvis

1.Esu aš debesėlis, visai aš ne lokys...

2. ... ir nors bitės kažką įtarė,

3. o piktavaliai pratrūko kvatoti 4. ... iš viršaus atsivėrė nuostabus vaizdas.

redaktorei nežinantNNN
Prieš pat Naujuosius metus 

Anykščiuose atidaryta šunų ve-
džiojimo aikštelė.

Netoli „Nykščio namų“ įreng-
tas aptvaras su suoleliais šeimi-
ninkams ir keliais „treniruokliais“ 
šunims. Gražu. Juolab, kad netru-
kus po šunų aikštelės atidarymo 
prasidėjo šuns metai. 

Tokia pagarba mūsų keturko-
jams bičiuliams sveikintina. 

Tikėtina, kad 2019-aisiais 
kiaulės arba šerno metais dėme-
sio sulauks ir šie padarai. Gal 
bus įrengta bent nedidelė, visai 

miniatiūrinė žaidimų kiaulėms 
aikštelė.

Jeigu iki to laiko afrikinis kiau-
lių maras išguldys paskutinius ra-
jono šernus ir kiaules, atsisakyti 
kiaulių aikštelės neverta.

Kiauliškai elgtis sugeba ne tik 
kiaulės, bet ir žmonės (žmonės 
dažnai būna didesni kiaulės už 
kiaules), tad toks aptvaras neabe-
jotinai bus populiarus.

Prieš šuns metų pradžią atida-
ryta šunų vedžiojimo aikštelė. 
Primename, kad 2019-ieji - kiau-
lės metai.

Po metų ir kiaulės sulauks dėmesio

Nuotrauka iš www.anyksta.lt 

Mano žmona vakar iš brunetės 
pavirto į blondinę ir iš karto iškėlė 
skandalą, nes ant pagalvės rado 
juodų plaukų.

***

Susirinko genetikai į suvažia-
vimą aptarti naujausių mokslo 
laimėjimų.

Išeina vienas į tribūną ir pa-
reiškia, kad sukryžmino ožką su 
karve, tad dabar gali džiaugtis ir 
puikia mėsa, ir gydomujų savybių 
turinčiu pienu.

Išeina kitas ir sako:
– O aš sukryžminau arbūzą su 

tarakonu.
– Na ir kas?
– Perpjauni arbūzą ir kauliukai 

patys išsilaksto…

***

Dalino garsus futbolininkas 
Beckhemas autografus ir netyčia 
pasirašė jam pakištą kontraktą su 
Vilniaus Vėtra.


