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Emigrantus
bando grąžinti
per... internetinį
puslapį
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šiupinys
Minėjimas. Šeštadienį, sausio 13ąją, minint Lietuvos Laivės gynėjų
dieną, 11 val. šv. Mišios bus aukojamos Anykščių Šv. apaštalo Mato
bažnyčioje. 12 val. A. Baranausko
aikštėje prie paminklo laisvei vyks
Lietuvos vėliavos kėlimo ceremonija. O 12.30 val. Anykščių kultūros
centro salėje – Petro Vaičiūno drama
„Liepsnojančios širdys“.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Laimėjo
auksinė
„Anykštos“
prenumeratorių
šeima

Be skausmingų
patirčių
gyvenimas prėskas
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Bibliotekos iškaba nustebino net
robertas.a@anyksta.lt
ir visko mačiusius
Robertas Aleksiejūnas

Ant Anykščių L.ir S.Didžiulių
viešosios bibliotekos pastato
fasado prieš Kalėdas įrengta
šviečianti iškaba. Atverstos
knygos fone išsibarstęs užrašas
„Bib oil teka” tapo tikru praėjusių metų „hitu” – žvelgdami
į naująją bibliotekos iškabą
internautai neslėpė juoko, o ją
vertindami profesionalūs architektai vienareikšmiškai aiškino, kad tokios blogos iškabos
Anykščiuose dar nėra buvę.

Cenzūra. Ketvirtadienį žiniasklaidos atstovams Anykščių rajono savivaldybėje buvo leista dalyvauti tik
dalyje seniūnų sueigos. Atėjus metui
pasisakymams bei diskusijoms apie
2018 metų rajono biudžeto projektą,
komunalinio ūkio problemas, žurnalistai buvo paprašyti savivaldybės
posėdžių salę palikti. Plačiau apie sueigą – antradienio laikraštyje.
Kandidatai. Vasario mėnesį Tėvynės sąjungos Anykščių skyrius
nuspręs, kas jų partiją atstovaus 2019
metų pavasarį vyksiančiuose tiesioginiuose Anykščių mero rinkimuose.
Skyrius yra iškėlęs dvi kandidatūras dviejų kadencijų merą, dabartinį vicemerą Siguti Obelevičių bei jaunosios
kartos politikę, rajono Tarybos narę
Gabrielę Griauzdaitę. Jeigu nei vienas iš jų iš kovos nesitrauks, Tėvynės
sąjungos Anykščių skyriaus nariai
savąjį kandidatą į merus rinks slaptu
skyriaus balsavimu.
Kadrai. Vakar vyko konkursas
Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Konkursui registravosi
dvi pretendentės, bet viena iš pretendenčių į konkursą neatvyko. Kol neatliktas STT patikrinimas, konkurso
nugalėtojo pavardė neskelbiama.
Redakcijos duomenimis, vienintele konkurso dalyve buvo, taigi ir
konkurso nugalėtoja tapo, buvusi
policijos pareigūnė Sigita Mačytė
Šulskienė. Kelis mėnesius S.Mačytė
Šulskienė dirbo Seimo narės Gretos Kildišienės padėjėja. Jos vyras
- buvęs policijos pareigūnas Linas
Šulskus dirba savivaldybės administracijos „žaliuoju patruliu“. Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjo pareigos atsilaisvino iš darbo išėjus Alfredui Bulotui,
skyriui tiesiogiai vadovauja savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka.

11 psl.

Portalo anyksta.lt skaitytojams nauja Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos iškaba asocijuojasi su degalinėmis: „lukoilas, statoilas, biboilas...“ 			
Autoriaus nuotr.

Nusifotografuok tautiškoje buveinėje

asmenukė

Anykščių siauruko muziejus artėjant Lietuvos valstybės šimtmečiui pakvietė lankytojus įsiamžinti tautiška dvasia įrengtame stoties viršininko kabinete.

Po Vytauto Didžiojo paveikslu sėdi stoties viršininkas muziejininkas Raimondas Guobis. Palydovai – muziejininkai Kristina Kiaušaitė ir Audrius Vingrys, matyt, ką tik raportavo apie traukinio
atvykimą.
Affredo MotiejūnO nuotr.

14 psl.

Apie šuns
meilę

Šuniško atsidavimo, šuniškos kantrybės... kokiomis dar
savybėmis apdovanoti šunys?...
pristigusi būdvardžio klausiu
bičiulio sveikindama su Naujais
metais.
„Tik nelinkėk šuniškos meilės“, - juokiasi jis. Šunys myli
šeimininką aklai.
Geras šeimininkas ar blogas –
jis yra šeimininkas.
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

2018 m. sausio 13 d.

KONKREČIAI

Kalitos kalnui sniegą gamins dar savaitę
Trečiadienį įjungtos Kalitos kalno sniego gaminimo patrankos,
tačiau šalčio mažai ir patrankos dirba minimaliu pajėgumu. Pasak pramogų ir sporto centro „Kalita“ vadovo Valdo Skliausčio,
stebint orų prognozes panašu, kad kalnas slidininkų lauks tik po
kelių dienų, greičiausiai - tik kitą savaitgalį.
V.Skliaustys aiškino, kad sniegą
pradėti gaminti įmanoma tik orui
atšalus iki -2, o maksimaliais pajėgumais patrankas „įdarbinti“ įmanoma tik nuo -10 laipsnių. Pagal
dabartines prognozes, Kalitos sniego gamyba artimiausiu metu vyks
minimaliomis arba kiek didesnėmis nei minimalios apimtimis, o
kartais, orui sušilus aukščiau -2,
teks patrankas apskritai išjungti.
Vilniuje, Liepkalnio slidinėjimo
trasoje jau galima slidinėti. Pasak
V.Skliausčio, vilniečiai anykštėnus

smarkiai aplenkė todėl, kad pastaruoju metu Vilniuje nuolat laikėsi
2-4 laipsniais žemesnė oro temperatūra. Liepkalnis startavo anksčiau
nei Latvijos kalnų slidinėjimo trasos.
Latvijoje ši pramoga gerokai stipriau išvystyta nei Lietuvoje, veikia
dešimtys trasų, tačiau V.Skliaustys
„Anykštai“ sakė, kad jo žiniomis,
bent jau didžioji dalis Latvijos trasų
iki šiol buvo be sniego.
Kalnų slidinėjimo pramogas teikiančioms lygumų valstybių įmonėms svarbu kuo anksčiau paleisti

Kalitos kalno patrankos sniegą pučia minimaliais pajėgumais.
„Anykštos“ redakcijos nuotr.
trasas - pagrindinis slidinėjimo bumas būna prieš Naujuosius metus.
Mat, kai kalnų slidinėjimo entuzi-

J.Jablonskio gatvė eis
žiemos miego
Pirmadienį Anykščių savivaldybės administracijos darbuotojai
bei UAB „Termotaupa“ atstovai apžiūrėjo, kaip ši įmonė atlieka
darbus rekonstruojamoje Anykščių miesto J.Jablonskio gatvėje.
Pasak Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno Blazarėno, artimiausiu metu bus palyginta
kelio danga, o gatvę asfaltuoti planuojama pavasarį.

Prie rekonstruojamos J.Jablonskio gatvės šaligatviai apie 20
centimetrų „išėjo“ iš sklypo ribų. Rangovas UAB „Termotaupa“
darbą taisė savo lėšomis.
Autoriaus nuotr.

Prieš Naujuosius metus į
„Anykštos“ redakciją skambinęs žmogus piktinosi, kad buvo
ardomi tik ką pakloti Anykščių
J.Jablonskio gatvės šaligatviai.
„Visų mūsų pinigai švaistomi vėjais“. - kalbėjo skaitytojas.
Nuvažiavus į J.Jablonskio gatvę,
paaiškėjo kuriozinė situacija - apie
20 centimetrų „įlįsta“ į Anykščių
miesto parko teritoriją, todėl jau
atlikus dalį gatvės rekonstrukcijos
teko koreguoti projektą, o rangovams - UAB „Termotaupa“ –
„stumti“ šaligatvius į šalį.   
Anykščių savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas Ramūnas Žemaitis „Anykštos“ paklaustas apie šaligatvio
ardymo priežastis, kaltę vertė
„Termotaupai“. „Jų klaidos, jie
savo lėšomis ir išsitaisys“ - kalbėjo valdininkas. „Na, ar mes
projektą užsakėme?“ - iš „Anykštos“ išgirdęs šią žinią už galvos
griebėsi vienas iš „Termotaupos“

Labai alkani vagys
Ketvirtadienio rytą pastebėta, kad vagys įsibrovė į ties Ažuožeriais stovintį kioską bei šalimais kiosko esantį prekybinį mikroautobusą.
Iš AB „Ažuožerių sodai“ priklausančio kiosko pavogti įvairūs
sulčių gėrimai, vaisiai, kasoje buvę
200 eurų. Iš mikroautobuso išnešti įvairūs rūkyti mėsos gaminiai,

„Anykšta“ TV
„ANYKŠTA“ TV kalbino
Anykščių rajono mero pavaduotoją Sigutį Obelevičių. Pokalbis vyko apie rajone augančius emigracijos mastus.
„Tai yra ne mūsų rajono problema. Tai yra visos Lietuvos
problema. Greičiausiai didžiausia
kaltė dėl to tenka ne savivaldai“,
- sakė S. Obelevičius.
Mero pavaduotojas S. Obelevičius džiaugėsi, kad gyventojai iš
Anykščių rajono ne tik išvyksta,
bet ir čia atvyksta gyventi.
„Deja, bet emigravusiųjų skaičiaus jie nekompensuoja“, - turė-

nuostolis tikslinamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pavogtų sulčių,
obuolių ir mėsos kiekiai tikslinami.
Sprendžiant pagal šių vagysčių

pobūdį, tą naktį turėjo nukentėti ir
alkoholio parduotuvė. Bet Anykščių rajone degtinės vagystės sausio
11-ąją nebuvo.
Viena iš Anykščių rajono policijos komisariato vadovų Aušra
Staškevičienė “Anykštai” sakė,
kad pareigūnų nestebina sulčių vagystė - greičiausiai vagys į kioską

astai grįžta iš suplanuotų atostogų
Alpėse ar bent Tatruose, vietiniai
kalniukai jų nebedžiugina.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
vadovų Romualdas Vitkus. Kai
dar kartą perklausėme R. Žemaičio, kuo dėta „Termotaupa“
dėl neteisingai atlikto projekto,
valdininkas nebekaltino rangovų
ir apskritai tikino, kad nereikia
ieškoti kaltų.
O R.Blazarėnas „Anykštai“
aiškino, kad iš sklypo, per kurį
driekiasi J.Jablonskio gatvė, ribų
„išėjo“ ir projektuotojai, ir rangovai. Jo teigimu, keliais ar keliolika centimetrų projektuotojai
nepataikė į sklypą, o rangovai
savo ruožtu keliais ar keliolika
centimetrų nukrypo nuo projekto. „Jeigu UAB „Termotaupa“
šaligatvį būtų paklojus tiksliai
pagal projektą, tada būtume galėję bandyti išieškoti pinigus už
darbų korekciją iš projektuotojų.
Kadangi rangovas nukrypo nuo
projekto, nėra už ką kaltinti projektuotojų“. - tikino savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
ir mikroautobusą laužėsi tikėdamiesi rasti juose vertingesnių daiktų, o sultys buvusios desperatišku
grobiu.
Ties Staškūniškiu stovintis sulčių
pardavėjų kioskas pernai apvogtas
du kartas. Iš ten taip pat neštos sultys. Tačiau mažai tikėtina, kad rajone siaučia sulčių maniakai.

Emigracija – ne savivaldos problema
jo pripažinti vicemeras.
S.Obelevičius prisipažino, kad
pats emigranto duonos nesirinktų.
„Aš tikrai nevažiuočiau į užsienį dėl „ilgesnio“ euro, jei tik čia
dar galėčiau bent prasimaitinti“,
- atviravo S.Obelevičius.
Anykščių rajono savivaldybė užsimojo su emigrantais užmegzti glaudesnius ryšius, o dalį
jų galbūt net susigrąžinti, todėl
dalyvaus „Globalios Lietuvos“
programoje. Kaip ji bus įgyvendinama Anykščių rajone, interviu
metu S.Obelevičius ir pasakojo.
S.Obelevičių kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.

Mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius sakė, kad projektas,
kurio metu bus mezgami glaudesni ryšiai su emigrantais, savivaldybės biudžetui nieko nekainuos.

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt

spektras
Mandatas I. Sausio 12 d.
seksualiniu priekabiavimu apkaltintas parlamentaras Kęstutis
Pūkas, Seime pradėjus svarstyti
mandato panaikinimo klausimą,
jo atsisakė pats. „Matydamas susidariusią situaciją, kokie sukelti ažiotažai, noriu pateikti Seimo
pirmininkui Viktorui Pranckiečiui atsistatydinimo pareiškimą“,
– iš Seimo tribūnos penktadienį
paskelbė K. Pūkas. Seimas anksčiau nusprendė pradėti svarstyti
jo mandato panaikinimo klausimą, nors K. Pūkas prašė procesą atidėti, į užsienį išvykus jo
advokatei. Seimas nusprendė,
kad advokatė Aušra Ručienė
apie posėdį žinojo iš anksto, tad
jos išvyka į Argentiną nelaikytina svarbia priežastimi atidėti
klausimą. Seimo statutas numato
galimybę parlamentarui per apkaltos procesą bet kuriuo metu
atsisakyti mandato pačiam.
Mandatas II. Parlamentarai
nutarė kovo 13 dieną balsuoti, ar
panaikinti Seimo nario mandatą
Mindaugui Basčiui, nes Konstitucinis Teismas (KT) pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir
šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Penktadienį, paskutinę pratęstos rudens sesijos dieną, Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis
parlamentarus informavo apie
KT nutarimą. Gruodžio 22 dieną
KT paskelbė, kad Seimo narys
M. Bastys sulaužė priesaiką ir
šiurkščiai pažeidė Konstituciją,
nuslėpęs savo ryšius su buvusiu
KGB darbuotoju Piotru Vojeika.
Ginkluotė. Lietuvos užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad Baltijos šalys turėtų grįžti prie svarstymų kartu
pirkti ginkluotę. „Tai yra sritis, į
kurią turime pažvelgti dar ir dar
kartą, kol gebėsime kartu veikti“,
– žurnalistams penktadienį Trakų rajone sakė L. Linkevičius,
pasibaigus kasmetiniam šalies
ir užsienio saugumo politikos
ekspertų „Sniego susitikimui“.
Pasak jo, Baltijos šalys pirkdamos ginkluotę kartu galėtų būti
konkurencingesnės siekdamos
įsigyti ją pigiau. Anot ministro,
tai leistų ir paprasčiau suderinti
įsigytas sistemas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos pareigūnai kartais vis iškelia klausimą dėl galimybės sutaupyti kartu perkant
ginkluotę, tačiau tokie sandoriai
neįvyksta, nes Baltijos šalims
nepavyksta suderinti karinės
įrangos poreikių.
Urėdijos. Šią savaitę iš esmės
baigus miškų urėdijų pertvarką
ir pradėjus veikti naujai įmonei
Valstybinių miškų urėdija, iš pareigų atšauki visi iki šiol dar dirbę
urėdai, sako aplinkos ministras
Kęstutis Navickas. „Antradienį–
trečiadienį buvo atšaukti likę 22
urėdai“, – trijų Seimo opozicinių
frakcijų atstovams penktadienį
pranešė ministras. Viceministras
Martynas Norbutas sakė, kad visi
urėdai, dėl kurių atšaukimo iš
pareigų įsakymus ministras yra
pasirašęs, dar dirbs. Valstybinių
miškų urėdija iš pradžių turės 42
regioninius padalinius, jų skaičius
vėliau sumažės iki 26. Įmonė kol
kas neturi nuolatinio vadovo – jai
laikinai vadovauja buvęs Panevėžio miškų urėdas Valdas Kaubrė.
Naujo vadovo konkursą žadama
paskelbti iki sausio 15 dienos.

situacija

???

Ar patiriate
nepatogumų dėl
prekybos
alkoholiu
apribojimų?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Vytautas SENVAITIS, Anykščių miesto gyventojas:
- Jokio diskomforto, daliai apribojimų pritariu. Tačiau dėl to, kad alkoholio negalima nusipirkti nesulaukus
20 metų, esu prieš. Jei nusipirkdavo
šešiolikamečiai, tai pilnamečiai vaikinai, jeigu norės, tikrai ras būdų
nusipirkti. Atsiras nelegalių „taškų“,
kažkas iš to uždirbs. Manau, kad pilnametis žmogus pajėgus atsakyti už
savo veiksmus ir pats gali spręsti. Čia
draudimai nepadės, geidžiamas ir
draudžiamas vaisius netgi saldesnis.
Padėti gali nebent prevencija. Tuo
tarpu prekiauti dvilitriniais stipraus
alaus „bambaliais“ neuždraudė.

Liuda
MICKŪNAITIENĖ,
anykštėnė:
- Man vienodai, aš negeriu, o ir
svečiai nedažnai atvažiuoja. Nematau jokių problemų norint nusipirkti.
Ne į naudą negalintiems turėti atsargų, tačiau galės maukti alų aludėse.
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Emigrantus bando grąžinti
per... internetinį puslapį grazina.s@anyksta.lt
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Trečiadienį, sausio 10 dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikime su
šalies merais aptarė, kaip padėti iš emigracijos grįžtantiems mūsų šalies piliečiams ir kaip paskatinti jų sugrįžimą.
Prieš susitikimą prezidentūroje žurnalistams buvo pristatyti 2017 metų lapkričio mėnesį atlikto
tyrimo rezultatai, kurie pribloškia. Lietuvoje šalies gyventojų skaičius per pastaruosius 27 metus
dėl emigracijos sumažėjo beveik milijonu.
Absoliuti dauguma – 90 proc. šalies gyventojų, kaip sakė „Sprinter tyrimai“ lapkričio mėnesio
apklausos rezultatus apibendrinusi Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovė dr.
Aušra Sipavičienė, emigraciją laiko svarbiausiu dalyku, o 70 proc. šalies gyventojų mano, kad reikia
aktyvinti emigrantų grįžimą.

metų citatos
Kai nesinori būti Boksininku,
o Moli vieta užimta
Virginija
VILČINSKIENĖ,
anykštėnė, pasitraukdama iš
Tėvynės sąjungos sakė, ką mano
apie partiją:
„Čia panašiai kaip G.Orvelo
knygoje „Gyvulių ūkis“, kur teigiama, kad visi gyvuliai lygūs, bet
kai kurie lygesni už kitus.”
Šanchajuje, spėjame, vyrauja
kiek kitokios raidės...
Kęstutis INDRIŪNAS, architektas dizaineris, apie Anykščių
bibliotekos iškabą:
„Gal taip ir daroma kur nors
Šanchajuje, bet Lietuvoje nelabai
gerai būtų, jei raidės būtų skaitomos „trys raidės į vieną pusę“,
„trys raidės į kitą pusę“.
„Pašventintų“ klebonas
dizainerį iš dvivamzdžio
šautuvo
Daiva GASIŪNIENĖ, Panevėžio miesto vyriausioji architektė,
apie Anykščių bibliotekos iškabą:
„Tai ant bažnyčios kažką panašaus užkraunam. Susidomėtų respublikinė, o gal net ir tarptautinė
žiniasklaida“.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė aptarti evakuacija virstančios emigracijos sukvietė šalies merus.
Emigracija tampa visos
valstybės problema
„Emigracija tampa ne tik ekonomine, bet ir socialine visos valstybės
problema“, „savivaldybės jaučiasi
pralaimėjusios kovą dėl išvykusių,
todėl pirmiausia orientuojasi į dar
likusių išlaikymą“, „nors žmonių labai trūksta, de facto emigrantų susigrąžinimas šiandien vertinamas kaip
savivaldybių noras, bet ne tikslas“,
„ryšiai su emigrantais dažniausiai
remiasi individualiomis gyventojų
iniciatyvomis, bet ne sistemingais
savivaldybių veiksmais“, - tai išvados iš prezidentūroje pristatyto tyrimo, ką daryti su neigiamu gyventojų
migracijos saldo Lietuvoje.
Vis dėlto beveik kas antras užsienyje gyvenantis pilietis domisi galimybėmis sugrįžti į tėvynę. Dauguma
svetur gyvenančių žmonių palaiko
ryšius su Lietuva, o absoliuti dauguma (89 proc.) brangina lietuvybę.
Tačiau savivaldybės, pajutusios,
kad mažėja gyventojų, labiau orientuojasi ne į grįžtančius iš užsienio,
bet siekia sugrąžinti išvykusius į

didmiesčius arba bando pritraukti
darbingus žmones iš kaimyninių šalių (pvz. Ukrainos). Orientuojamasi
į jaunus, darbingus specialistus. „Tačiau kas bus, kai ims grįžti bedarbiai
ir pensininkai?“ ,- retoriškai klausė
A. Sipavičienė.
Nors sugrįžtančiųjų į Lietuvą skaičius pastaraisiais metais išaugo, o
pernai į tėvynę sugrįžo 4,6 tūkst. daugiau gyventojų nei prieš metus, tačiau
iš šalies 2017 metais išvyko 57,2
tūkst. žmonių. Darbingo amžiaus gyventojų trūksta jau ne pavienėse savivaldybėse, o ištisuose regionuose.
Šalis kenčia ne tik nuo emigracijos į
užsienį, bet ir nuo vidinės migracijos,
ypatingai jaunų žmonių kėlimosi į didmiesčius. Periferija patenka į uždarą
ratą – kuo mažiau lieka darbo jėgos,
tuo labiau traukiasi verslas, nyksta
kaimai, uždaromos mokyklos, kultūros įstaigos, tuo labiau prastėja gyvenimo rajonuose kokybė ir mažiau
surenkama mokesčių.
Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje atliktas tokio pobūdžio
tyrimas parodė, kad savivaldybės
neturi mechanizmų ryšiams su išvy-

kusiaisiais palaikyti ir neskaičiuoja,
kiek ir kokie žmonės iš jų krašto išvyksta svetur. Be to, nei viena šalies
savivaldybė neturi konkretaus veiksmų plano, ką daryti tokiu atveju,
jeigu į jų regioną sugrįžtų daugiau
emigrantų. Daugumos savivaldybių
įvardinta svarbiausia ryšio su emigrantais palaikymo priemonė yra
...savivaldybės internetinis puslapis.
Mokėjo išvykti – mokės
ir sugrįžti
Tyrimas taip pat atskleidė, kad
grįžusieji iš emigracijos susiduria su
„techninėmis problemomis“ – dokumentų tvarkymas, įsidarbinimas ir
požiūris „Mokėjo išvykti – mokės ir
sugrįžti“.
Tyrimą apibendrinusios A. Sipavičienės pastebėjimais, sugrįžę iš
emigracijos asmenys dažnai elgiasi taip, tarsi Lietuva jiems būtų už
kažką skolinga, o išvykę į užsienį
atvirkščiai - yra linkę panaudoti visus turimus resursus ir pažintis, kad
kuo greičiau susirastų darbą ir įsitvirtintų .
(Nukelta į 13 p.)

„Šmaikštuolis“ - pagalvojo
uošvienė
Arūnas LIOGĖ, politikas, apie
savo vestuves:
„Beje, kai ėjom į metrikaciją iš
tėvų namų susirašyti, žiūriu uošvienė verkia, tai priėjęs „paguodžiau“: jūs neverkit, ji tikrai manęs neskriaus...“
Šiaip geriau būtų Santariškes
perduoti Anykščių ligoninės
žinion
Valdas ŽALA, verslininkas,
apie Anykščių ligoninės struktūrą:
„Dar vienas variantas - ligoninę
atiduoti Santariškių žinion ir Anykščių ligoninėje padaryti Santariškių
reabilitacijos centrą, į kurį būtų siunčiami pacientai iš visos Lietuvos“.
Kai kurias kremuos iki pat
pamatų...

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras, apie ligoninių
struktūros pakeitimą:
„Seniai prognozuotas, neišvengiamas kaip mirtis, ilgai su nerimu
lauktas ligoninių pakasynų paradas
prasidėjo“.

Robertas RAMANAUSKAS,
anykštėnas:
- Man jokių nepatogumų. Manau,
valdžia turės rūpesčių dėl biudžeto.
Vėl sugrįš pilstukas, kontrabandinis
alkoholis, atsiras naktį degtinę pardavinėjančių bobučių. Yra įstatymas,
yra ir apstatymas, o kas gėrė - gers,
nebūtinai parduotuvėje pirktą.

Kaip žmogaus gyvenimo etapai. Anykščiai senokai išėjo į
pensiją...

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis prezidentūroje klausėsi dr. Aušros Sipavičienės pristatymo
apie migracijos problemas Lietuvoje.
Autorės nuotr.

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas, apie ligoninių optimizavimą:
„Iš žmogiškosios pusės žiūrint,
aišku, kai kažkas užsidaro, traukiasi, tai nėra linksma. Visą laiką linksmiau gyventi, kai kažkas
plečiasi, vystosi, atsiranda kažkas
naujo“.
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Laimėjo auksinė „Anykštos“
prenumeratorių šeima
Antradienio rytą į „Anykštos“ redakciją užėjusiems Vikonių
kaimo (Anykščių sen.) gyventojams Onai ir Jonui Čeponiams
buvo įteiktas laikraščio prenumeratorių loterijoje laimėtas pagrindinis prizas, benzopjūklas „Stihl“ MS 170, kurį įsteigė A.
Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas
Anykščiuose.
Pernai per Jonines ši „Anykštos“ skaitytojų pora atšventė auksines vestuves.

„Anykštos“ prenumeratorių loterijos prizą laimėję, pernai auksines vestuves atšventę, sutuoktiniai Ona ir Jonas Čeponiai atsiimti prizo atėjo kartu.
Autoriaus nuotr.

„Praeito šeštadienio rytą dukra man sako, mama, tu laimėjai
benzopjūklą. Iš karto nepatikėjau,
pamaniau, gal kokie iš Lukiškių
prigauti nori, tačiau, kai perskaičiau „Anykštoje“, patikėjau, - sakė
O. Čeponienė. - Mes jau pensininkai, daugiausiai laiko praleidžiame
namuose, tad visas naujienas iš
„Anykštos“ sužinome. Kol dirbau
Anykščiuose, būdavo naujienas
sužinodavau ir darbe prie kavos
puodelio“, - sakė moteris teigdama, kad „Anykšta“ jų šeimai yra
pagrindinis naujienų šaltinis.
„Laikraštį gauname apie 14 valandą, gal kiek ir vėlokai, tačiau

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Prieš Naujuosius metus Anykščius sudrebino Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešoji biblioteka, 3
000 Eur sutaupytų įstaigos lėšų
nusprendusi investuoti ne į naujų
knygų, laikraščių ar žurnalų
įsigijimą, o į neįprastos išvaizdos iškabą, kuri išdidžiai, tačiau
daugumai visai nesuprantamai
skelbia, kad pastatas Anykščių
šv.Mato bažnyčios pašonėje yra
„BIB OIL TEKA“.
Tai jau nebe pirmas kartas, kai
bibliotekos direktorius Romas
Kutka fasadinei įstaigos pusei
nepagailėjo mokesčių mokėtojų
pinigų. Šalia centrinio įėjimo
į biblioteką švytinčios raidės
„Biblioteka“ taip pat kainavo
solidžius pinigus. Prieš keletą

suprantame, koks didelis darbo
krūvis ir kokią didelę teritoriją
aptarnauja mūsų gerasis paštininkas“, - pridūrė J. Čeponis.
O. ir J. Čeponiai sakė, kad jie
jaunystėje prenumeruodavo „Kolektyvinį darbą“, o vėliau „Anykštą“. Laikraštį jie visuomet prenumeruoja metams.
J. Čeponis yra kilęs iš Pamalaišio kaimo, beveik 40 kilometrų
nuo Anykščių, pačiame rajono pakraštyje, besiribojančiame su Utenos ir Rokiškio rajonais. Jaunuolis
dirbo mechaniku „Jaunosios Gvardijos“ kolūkyje, kai į ūkį dirbti buhaltere su paskyrimu atvyko jauna,
metų viename iš Anykščių rajono
Tarybos sprendimų, tuomet šalyje
dar funkcionuojant litui, aptikau,
kad viena šio pavadinimo raidė
kainavo nei daug, nei mažai – 1
000 litų. Taigi, viską sudėjus į
vieną krūvą – 10 000 litų!
Ko gero, jau pasimokęs iš
ankstesnių laikų, šįsyk R.Kutka iš
pradžių nepanoro su „Anykšta“
pasidalinti informacija nei kiek
naujoji iškaba „BIB OIL TEKA“
kainavo, nei kas ją įrengė. Na,
lyginant su anksčiau minėtomis
prabangiosiomis raidėmis, taip
pat sudėjus visus infliacijos ir
kitus ekonominius aspektus, tai
naujai iškaba gal net pavyko ir
sutaupyti, nes vakarais ji dar ir
švyti. Ir pagamino ją ne šiaip
kokia firma. Jos vadovu dirba
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos specialistės
ryšiams su visuomene Adelės
Aglinskaitės giminaitis. Čia tik
šiaip, papildoma informacija
skaitytojui.
O jam, tam skaitytojui, labiausiai į atmintį įsirėžė visai ne
iškabos, gaminusios firmos vadovo pavardė ar į ją investuoti
pinigai, o netvarkingai išsibarstę
raidės, susijungiančios į vieną
žodį „BIB OIL TEKA“. Na, juk
skaitome taip, kaip mus dar
pradinėje mokykloje mokė.

iš Širvintų krašto kilusi mergina.
„Jis man ataskaitas tokiu braižu
parašytas atnešdavo, kad negalėdavau įskaityti, tad vis papriekaištaudavau, tačiau vieną kartą
žiūriu ir akimis netikiu – ataskaitos
atspausdintos rašomąja mašinėle.
– šypsojosi moteris. – Iš kur jis ją
gavo, pamaniau, paskui prasitarė
lyg tai seną iš prokuroro gavo“.
Jaunuoliai krito vienas kitam į
akį. Juolab, Jonas buvęs linksmo,
tačiau jautraus būdo, tuo metu negirtuokliavęs su kaimo bernais, ir
dar koks šaunus muzikantas kaimo
gegužinėse, šokiuose! 1967 – aisiais pora atšoko vestuves, apsigyveno pas J. Čeponio tėvus. „Pernai
per Jonines atšventėm auksines
mūsų vestuves, tuo pačiu Jonines, ir
Jono 75 – metį“, - prisiminė gražią
ir prasmingą šventę O. Čeponienė.
„Neretai girdžiu, kaip su uošviais nesugyvenama, tai galiu pasakyti, kad aš iš savo uošvių Felikso
ir Onos Čeponių galėjau mokytis
gyvenimo išminties, darbštumo,
pasiaukojimo vienas kitam, jautrumo ir begalinės meilės, - prisiminė
Pamalaišyje gyventus metus O.
Čeponienė. – Dvasingi, darbštuoliai, be galo puoselėjo gražią sodybą. Feliksas viską mokėjo, galėjo
pasiūti batus, mokėjo austi, nytis
suverdavo. Uošvienė buvo siuvėja, močiute vadindavau. Sulaukė garbaus amžiaus, kunigas per
laidotuves gal 20 minučių apie ją
kalbėjo, papasakojo ir man negirdėtą istoriją. Kai ištrėmė į Sibirą jų
kaimynus, močiutė išsikvietė kunigą ir visą jų likusį turtą, netgi nosinaites, surašė ir priglobė saugoti.
Kunigas tokį turto aprašą pasirašė.
Tėvukas prižiūrėjo sodybą. Kai po
dešimties metų tremtiniai grįžo,
jiems močiutė viską iki paskutinio
siūlelio gražino. Kunigas sakė, kad
toks atvejis jam nutikęs vienintelis.
Manau, kad darbštumą, nagingumą

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

mano vyras paveldėjo iš savo tėvų.
Neįtikėtina, tačiau tuo metu šeimoje buvome trys Onos. Aš, močiutė
ir dėdienė. Kai laiškininkas atnešdavo paštą, laiškų nepasidalindavome, spėliodavome kuriai“.
Netruko prabėgti keli metai, kolūkius jungė, į darbus pasidarė toli ir
nepatogu važiuoti. Kažkas iš draugų
ar giminių patarė kraustytis arčiau
Anykščių. Taip O. ir J. Čeponiai
atsidūrė prie Anykščių prigludusiame Vikonių kaime ir dirbo tuos pačius darbus ekonomiškai stipriame
„Švyturio“ kolūkyje, kol šis 1992
– aisiais nustojo egzistuoti. Tuomet O. Čeponienė dirbo buhaltere
Anykščiuose, o jos vyras Anykščių
vyno gamykloje. Pora nesiskundžia
pensijomis, nes jos darbo stažas 52, o vyro 55 – eri metai.
„Kai kūrėmės Vikonyse, ten vos
kelios gryčios buvo. Jonas pasirūpino šalia namų iškasti didelį tvenkinį, kurį, beje, kasė jo draugas irgi
iš Pamalaišio kaimo kilęs Valentas
Vaškelis, - prisiminė moteris. Dabar tas prūdas tebėra, puošia išaugusį kaimą, vandens lelijos jame
žydi. Vyrų draugystė nenutrūko.
Valentas gyvena toje miesto pusėje, kur ir Vikonių kaimas, tai kur
buvęs nebuvęs, žiūrėk, jau pas
mus. Jonas kažką krapšto vėjo jėgainės bokšte, o Valentas jam apačioje detales prikabinėja“.
J. Čeponis toli už kaimo ribų garsėja kaip auksinių rankų žmogus,
nes ko kiti neįstengia sutaisyti, jo
rankoms paklūsta bet koks įrenginys ar metalas. Bene prieš keturis
dešimtmečius sumeistravo pirmąją
vėjo jėgainę, ją kelis kartus tobulino ir dabar naują montuoja. Nors
jam 75 – eri, drąsiai kopia į bokštą
ją montuoti. Kaime šiuo metu veikiančią jėgainę sumontavo kartu su
sūnumi Vytautu vos už kelių trobų
esančioje jo sodyboje. Beje, kaip
pastebėjo gera marčia besidžiau-

gianti O. Čeponienė, šeimą sūnus
sukūrė su „Anykštoje“ ne kartą
aprašyto Mindaugo Sargūno seserimi. Vytautas dirba su kompiuteriais „Compensoje“, nagingumu
ir darbštumu tėvui nenusileidžia,
- pastebėjo motina. – Pats įsirengė
geoterminį šildymą, tai priėmimo
komisiją nustebino, jie teiravosi,
kokie inžinieriai jam tą šildymą
padarė“.
Sutuoktiniai džiaugiasi, kad jų
vaikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš
gimtinės niekur nepabėgo, kartu su
tėvais gyvena jų dukra Asta.
Paklausti, ką „Anykštoje“ skaito
pirmiausia, kokių temų pasigenda,
sutuoktiniai teigė, kad perskaito viską, netgi skelbimus. Pasak
jų, laikraštis tikrai geras, įdomus.
„Pirmiausia perskaitau „rieves“,
„Amiliutę“, naujienas, - sakė O.
Čepomnienė. „Man labai patiko
kelionės su našlelėmis“, -šypsojosi
J. Čeponis.
Paklausti, apie ką dar daugiau
turėtų rašyti „Anykšta“, sutuoktiniai susižvalgė.
„Mes, kaimo žmonės, tad gal
daugiau apie kaimą, ūkininkus, jų
problemas. Džiaugiamės, kad pateikiate daug gerų naujienų, mūsų
kaimynų Audriaus ir Valdemaro
Juškų ūkį aprašėte. Naudodamiesi
proga norime priminti apie kadaise
asfaltuoto kelio į kaimą būklę. Baisiausios duobės. Jas išmala sunkiasvorės mašinos, važinėjančios į
kaime esančias kelias verslo įmones. Tiek ten to kelio, geras puskilometris. Apmaudu, kai matai, kad
asfaltas liejamas ten, kur vos kelios
mašinos per dieną pravažiuoja, o
čia šimtai mašinų važinėja“, - sakė
sutuoktiniai, išreikšdami didelio
kaimo gyventojų nuomonę ir vildamiesi, kad ją išgirs ir sureaguos
valdžia, palinkėdami „Anykštos“
kolektyvui ir skaitytojams sveikatos ir sėkmės.

Taigi, ką tas mistinis žodis
acijų su „antrais galais“, šįsyk
„BIB OIL TEKA“ galėtų reikšti
kukliai patylėsiu. Tegul šia
ir kokią žinią tokia iškaba Anykštema dabar reiškiasi TV serialo
čiams ir juos lankantiems turis„Varom į miestą“ kūrėjai, kutams norėjo pasiųsti direktorius
riems niekaip iš galvų nedingsta
R.Kutka? Viena iš žodžio „oil“
Kavarsko vardas...
reikšmių lietuviškai yra „nafKiti įžvelgė, kad su raidžių
ta“. Galbūt R.Kutkai prabudo
maišymu galima ir pažaisti. Iš
nostalgija (“„lukoilas, statoilas,
tiesų, esame rašytojų ir poeBiboilas... pramušė ant žvengo“)
tų kraštas, todėl tai gali tapti
seniems geriems laikams, kai
patrauklia atrakcija net ir
jis dar dirbo vienos iš Anykščių
tiems patiems turistams: „Mieli
degalinių operatoriumi? Nors
Anykštėnai. Kitąmet turistų priPasaulio
traukimui 18
anykštėnų
...Galbūt R.Kutkai prabu- km spinduliu
bendrijos tindo nostalgija (“„lukoilas, aplink miestą
klapyje, paties
statoilas, Biboilas... pra- atsiras užrašai
R.Kutkos
(šviečiantys
mušė ant žvengo“) seniems ir nakčia) prašymu, jo
geriems laikams, kai jis dar SVEIKI GYVI
gyvenimo
biografija
dirbo vienos iš Anykščių ATVYKĘ Į BYB
panaikinta, tad degalinių operatoriumi?..
KRAŠTĄ.
tikėtina, kad
P.S. - nesineršio fakto jis
vinkite, būkit
visai net nenorėtų prisiminti.
protingi ir tylėkite. Iškabose
Nors kam čia giliai kapstytis.
BIB reikšmė - Biliūno ir BaraBent komentatoriai prieš šventes
nausko“. Čia dar vienas geras
pasismagino. Kai kuriems jų
komentaras: „Planuojama iki
naujoje iškaboje labiausiai į akis
balandžio 1 d. turizmo skatinikrito žodis „Oil”: „Po tokios
mo ir vystymo tikslais pradėti
reklamos kraštiečiai užplūs tą
įgyvendinti „Raidžių miško“
BIBOILTEKĄ, galvodami, kad
projektą. Numatoma pakeisti
šventėm ALIEJUS nemokamai
iškabas - SAVIVALDYBĖ į VISA
dalinamas“.
VALDYBĖ, PAŠTAS į AŠ PATS,
Apie tai, kad naujoji iškaba
STOTIS į- SOTS TI, PUNTUKAS
kai kam sukėlė nemažai asociį NU KAS TU P.“

Taigi, mieli skaitytojai, kaip
matome, naujoji Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešosios bibliotekos
iškaba vien per tokį trumpą laiką
suteikė peno patiems įvairiausiems pamąstymams, pažadino
gyventojų kūrybiškumą ir galbūt
net įkvėps Anykščių kultūrininkus naujiems literatūriniams ar
turizmo skatinimo projektams.
Tiesa, reikia atkreipti dėmesį,
kad profesionalių architektų verdiktas apie naują Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešosios bibliotekos
iškabą „BIB OIL TEKA“ buvo
negailestingas. Prisipažinsiu,
niekada nebuvau Šanchajuje,
tačiau architekto dizainerio
Kęstučio Indriūno replikos apie
iškabą tik dar labiau sustiprino norą jį pamatyti. O buvusi
Anykščių vyriausioji architektė
Daiva Gasiūnienė netgi ėmė provokuoti, kad panašią iškabą esą
būtų galima pakabinti net ant
Anykščių šv.Mato bažnyčios sienos. Jau net nesuprantu – ledų
kioskas bažnyčios žemėj, batutas
šventoriuj. Gal rimtai, imkime ir
stebinkime pasaulinę bendruomenę įvairiausiais akibrokštais,
kaip kad niekam iki šiol mažai
įdomius Prienus dabar drebina
krepšininkai broliai Ballai.
ŽAUS GRA SIEMS VI GALIO
SAV AIT !

laiko mašina
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Be skausmingų patirčių gyvenimas - prėskas

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Šiemet vasario pabaigoje šešiasdešimtmetį švęsiantis Anykščių
rajono tarybos narys, UAB „Anykščių vandenys“ juristas, istorikas, aktyvus anykštėnas Arūnas Liogė „sėsdamas“ į „Laiko
mašiną“ prasitaria: „Nenoriu sausų faktų... Kalbėkim apie mano
gyvenimą per jausmus, vaizdus, kvapus... Gal kartais tai jau senatvės požymis?“

1960 – 1961-ieji. Arūnas prie „suskaitytų“ laikraščių krūvos. „Ankstyvoje vaikystėje –gal kokių trejų metų - pradėjau
skaityti. Tiesa, aukštyn kojom...“ – juokauja pašnekovas.

UAB „Anykščių vandenys“ juristas Arūnas Liogė nelepia savo
„paslydimų“: „Kai kartą vienas psichologas paprašė pilnos salės žmonių pakelti rankas, kurie kada nors ką nors yra pavogę,
rankas pakėlė gal keturi. Štai jie – teisingi žmonės... Negi niekas
net iš kaimyno sodo obuolio ar kriaušės nėra pavogęs..?“
1958 -1965 m.
Džiaugsminga vaikystė „až
upės“

„Mano vaikystė prabėgo Gegužės
gatvelėje, kur seneliai iš tėvo pusės
turėjo nusipirkę dviaukštį medinį
namuką. Vaikystės rytai... Kokie jie
būdavo gaivūs, tokių rytų jau niekada neišgyvenau... Iš miego prikeldavo bruku dardantys arklių tempiami
vežimai – žmonės į Anykščių turgų
važiuodavo... Mano aukšlės pagautos Šventojoje ir močiutės Rozalijos
iškeptos ant sviesto, senelio Jono
krosnies žarijose keptos bulvės... Senelis dar daržininkas mėgėjas buvo,
Šventosios šlaitus prie namų salpo-

mis pavertęs, Šventosios vandeniu
laistydavęs pomidorus augino. Jau
po daugelio metų esu sutikęs žmogų,
kuriam prisistačius, jog esu Liogė, tas
prisiminė senelio Liogės pomidorus.
Dar vienas nepaprastai skanus valgis – senelio užauginti svogūnų laiškai, druskoj padažyti ir juoda duona
užkandami...“ – vaikystės vaizdinius
piešia A. Liogė.
Kiti pašnekovo seneliai gyveno
Kuzmiškių kaime, Debeikių seniūnijoje. „Kai ten nuvažiuodavau, bobutė Onutė vaišindavo marmeladiniais
saldainiais – iki šiol juos mėgstu,
bet... Saldainius liepdavo valgyti su
„bulka“, kad sočiau būtų – o kokia
neskani ta „bulka“ būdavo... Nepa-

lyginsi su bobutės kepta krosnyje
juoda duona ir dar ant ajerų... Senelis kalvę turėjo, tad net dabar atrodo
matau ten buvusį žaizdrą, jaučiu
ugnies kvapą...“ – vėl į prisiminimus
leidžiasi pašnekovas.
Paklaustas, ar ko nors vaikystėje
trūko, A. Liogė susimąsto: „Tikriausiai – nieko. Visko turėjau užtektinai
– ir dėmesio, ir pramogų, ir draugų...
Štai dar prisimenu Zabielos vadovautą Liaudies teatrą, kuriame ir mano
tėtis Juozas vaidino. Kokie pasirodymai vykdavo dabartiniame Sakralinio meno centre, kur anuomet buvo
Anykščių kultūros rūmai. Ten „Amerika pirtyje“ ten buvo parodyta...“
Prisiminimai – šviesūs, skaidrūs,
nors imk teptuką ir tapyk... Tad vis
dėlto, kokie tie vaikystės Anykščiai?
„Brukas, akmeninė A. Baranausko aikštė, ant dabartinio „Puntuko“
viešbučio laiptų bobutės, pardavinėjančios braškes, obuolius, slyvas,
savo sumuštą sviestą... Ir, žinoma,
Užupio vaikų gatvės futbolo komanda „Gintaras“...“ – vardija A. Liogė.
1965 – 1976 m.
Noras patikti panelėms buvo
stipresnis už ligas
A. Liogė pradėjo lankyti dabartinę
Anykščių A. Vienuolio progimnazi-

Su pusbroliu Liutauru (kairėje)
Pirmosios Komunijos proga prie
Anykščių bažnyčios...

Anykščių J. Biliūno gimnazija... „Su suolo draugu Vytautu,
deja, jau Amžiną Atilsį... Pradėjo mano klasiokus po truputį
šaukti Anapus...“ – kalba A. Liogė.
ją, o jau nuo antros klasės perėjo į
ką tik atidarytą Anykščių J. Biliūno
gimnaziją. „Nei pirmūnas buvau,
nei labai pavyzdingas mokinys. Iki
aštuntos klasės, beje, retas svečias
mokykloje buvau – nuo vaikystės
sirgau astma, tad nuolat tai į ligoninę, tai į sanatoriją važiuodavau.
Beje, nors ir astmatikas buvau,
bet, kaip jau minėjau – futbolas man
buvo šventas reikalas. Prie Valaukio
upelio vyresni to rajono „bernai“
buvo įsirengę stadioną, tai ir aš bėgdavau ten pažaisti – leidžia tėvai ar
neleidžia, bet bėgdavau. Bet tik ant
šaltos žemės nukritęs pagulėdavau ir
pasigaudavau bronchitą.
Tad kaip rašė A. Baranauskas:
„Valaukin – šlyžautų, namo – diržautų...“ Tai namo tikrai „diržauta“
būdavo. Kadangi mama visą gyvenimą dirbo medicinos sesele, turėjo
labai „gerą“ prietaisą – žgutą (juosta, kuria suveržiama ranka leidžiant
vaistus į veną – aut.past.). Tai buvau

įvaldęs šokinėjimo techniką – kad
tuo žgutu gaučiau tik per pėdas, taip
mažiau skaudėdavo“ – apie mamos
Stanislavos auklėjimo ypatumus pasakoja A. Liogė.
Taigi, pradėjęs lankyti devintą J.
Biliūno gimnazijos klasę, A. Liogė nusprendė, kad jeigu visi klasės
vaikinai dalyvauja fizinio lavinimo
pamokose, tai dalyvaus ir jis – nors
medikų nuo šių pamokų buvo atleistas. „Visi bėga, tai kaip nebėgsi?
Prieš panas gi gėda... Pradžioje kilometrą nubėgdavau gal per keturias
minutes, vėliau jau ir kitus pralenkdavau. Labai mus fizinio lavinimo
mokytojas Petras Kulikauskas vaikydavo. Būdavo bėgam nuo mokyklos iki Biliūno kapo, aplink jį ir dar
ant laiptų užbėgę pasportuodavom.
Mano sveikata tikrai labai sutvirtėjo...“ – apie „pagrindinę“ priežastį,
privertusią imtis fizinio aktyvumo,
pasakoja A. Liogė.
(Nukelta į 12 p.)

Mieli anykštėnai,
nuoširdžiai sveikinu visus
su Sausio 13-ąja – Laisvės
gynėjų diena! Prieš dvidešimt septynerius metus,
sutelkę ryžtą, drąsą ir vienybę, pasiekėme tai, kuo
galime džiaugtis ir šiandien
– galimybe gyventi laisvoje
Lietuvoje. Mylėkime savo
kraštą ir būkime vieningi.
Įrodykime, kad Laisvės gynėjų dovana ateities kartoms neliko pamiršta!
Pirmoji mažosios dukros Miglės rugsėjo 1-oji. A.
Liogė tik kartą yra praleidęs dukrų rugsėjo 1-osios
šventes – tą kartą tiesiog nespėjo grįžti iš Italijos.

1982 m. rugpjūčio mėnuo – pirmasis nusileidimas į “Uralskaja” urvą Kryme.

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša
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Tėvynės sąjungos Anykščių skyrių
daiva.g@anyksta.lt
palieka jo sekretorė
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Nuo 2008 m. Tėvynės sąjungai priklausiusi buvusi Anykščių A.
Baranausko pagrindinės mokyklos mokytoja Virginija Vilčinskienė traukiasi iš partijos.
Pagrindinė priežastis, kodėl Tėvynės sąjungos Anykščių skyriaus sekretore buvusi moteris palieka partiją, užkulisiniai žaidimai ir intrigos partijos viduje.

Konservatorė Virginija Vilčinskienė teigia, kad trauktis
iš partijos gretų ją paskatino
vertybių krizė.
Sausio 2 d. V. Vilčinskienė Tėvynės sąjungos Anykščių skyriaus
pirmininkui, vicemerui Sigučiui
Obelevičiui įteikė prašymą dėl jos
narystės partijoje sustabdymo. Prašyme nurodoma, kad V. Vilčinskienė traukiasi „dėl susiklosčiusių
objektyvių ir subjektyvių aplinkybių“.
„Anykštai“ susisiekus su V. Vilčinskiene, savo sprendimą palikti
partiją ji komentavo taip: „Anykščių skyriuje vyksta negeri dalykai.
Viena yra sakoma, kita – daroma.

Tėvynės sąjungos Anykščių
skyriaus pirmininkas Sigutis Obelevičius neigia kalbas
apie intrigas skyriuje.
Čia panašiai kaip G. Orvelo knygoje „Gyvulių ūkis“, kur teigiama,
kad visi gyvuliai lygūs, bet kai
kurie lygesni už kitus. Tai aš prie
tų lygių. Konservatorių partija deklaruoja vienokias vertybes, tačiau
kai kurių jos narių veiksmai prieštarauja toms vertybėms. Paskutinis mano kantrybės lašas buvo šią
vasarą, kada į Amžinybę iškeliavo
ilgametė partijos narė, šviesi asmenybė Aldona Daugilytė. Pamenu, buvo pirmadienio rytas, kada
internete pamačiau žinią apie A.

iš praeito amžiaus

Vėliava

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
Vyresni anykštėnai gerai prisimena
ant Anykščių kultūros centro pastato
pirmaisiais Atgimimo metais garbingai plevėsavusią Lietuvos valstybės
vėliavą. Plevėsavo ji, tik nuleista per
pusę stiebo, ir per tragiškiems 1991 –
ųjų sausio 13 – osios nakties įvykiams
skirtą mitingą, vienydama tragišką
Lietuvai akimirką po ja į mitingą susirinkusius anykštėnus, palydėdama
anykštėnų autobusus, išvykstančius
ginti Parlamento ir Vyriausybės į Lietuvos širdį.
Kruvinąjį sekmadienį ir mitingą
„Anykštoje“ aprašęs laikraščio žurnalistas Danielius Binkys pažymėjo
anykštėnų ryžtą aukotis dėl Tėvynės
laisvės, citavo mitinge nuskambėjusias poeto ir vyskupo Antano Baranausko eiles:
...Neįveiksi sūnau šiaurėsMūsų širdys tvirtos.
Seniai buvo išmėgintos,
Seniai keptos, virtos!
O žurnalistė Milda Telksnytė pastebėjo, kad pamatė žmonės ankstyvos
aušros apšviestą dangų, kad sulauks
Marijos žemės vaikai Saulės ant žydro
dangaus. „Tikėkime... Tuo tiki ir visi
pažangiai mąstantys mūsų draugai
kitose šalyse. Praeis juoda naktis...“ rašė M. Telksnytė.
Naktis praėjo, saulė patekėjo, bet
plevėsuojančios trispalvės virš Kultūros centro nematau. Ir man truputį
liūdna. O ką manote Jūs, anykštėnai!
Autoriaus nuotr.

Daugilytės mirtį. Išėjau dirbti į
daržą galvodama, kad tikrai partijos vadovybė paskambins ir praneš apie šermenis bei laidotuves.
Tačiau jokios žinios aš negavau.
Visą informaciją susirinkau savo
kanalais. Kada pasiteiravau, kodėl
man nebuvo pranešta apie partietės
šermenis, išgirdau, jog man tikrai
buvo skambinta, tik aš nekėliau
ragelio. Bet mano telefonas nerodė
jokių praleistų skambučių... Juk čia
bendražmogiški dalykai, pagarba
velionei, kam tokiu metu reikia demonstruoti kažkokius principus“, –
skyriaus vadovų pozicija stebėjosi
V. Vilčinskienė.
Tuo tarpu Tėvynės sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkas S.
Obelevičius teigė, kad jokių povandeninių srovių skyriuje nėra
ir visi jo nariai gražiai sugyvena.
„Štai, kad ir jau praėjusių metų
gruodžio 28 d. visi buvome susirinkę į europab‘ą „Seklyčia“ (šios
įstaigos vadovė yra konservatorė, rajono Tarybos narė Gabrielė
Griauzdaitė – aut.past.) palydėti
senųjų metų, pabūti kartu“, – sakė
vicemeras. Beje, V. Vilčinskienė
apie šį pasibuvimą sakė taip pat
sužinojusi atsitiktinai, nes niekas
jos nekvietė. Paklaustas, kodėl ne
visi partijos skyriaus nariai buvo
kviesti į „Seklyčią“, S. Obelevičius
sakė: „Na, man atrodo, kad kviesti
buvo visi, tik ne visi norėjo dalyvauti. Gal kažkam susimokėti 10
eurų buvo per daug, nežinau, galiu
tik svarstyti“.
Pasiteiravus, ar ir apie a.a. A.

Daugilytės laidotuves nebuvo
teiktasi pranešti visiems skyriaus
nariams, S. Obelevičius stebėjosi:
„Tikrai nebuvo taip, kad kam nors
ko nors nesakytumėm arba turimą
informaciją slėptumėm nuo kai
kurių narių. Aš ir pats buvau laidotuvėse, ir bendrapartiečių nemažai
buvo susirinkę, vadinasi, turima informacija tikrai buvo paviešinta“.
Kalbėdamas apie Tėvynės sąjungos Anykščių skyrių S. Obelevičius „Anykštą“ patikino, kad
skyrius yra pakankamai stiprus,
kad prie esamų narių vis prisijungia jaunų žmonių ir dabar skyrius
jau vienija kiek daugiau nei 300
narių. „Nepatenkintų, matyt, visada bus... Bet galiu pasidžiaugti, kad pas mus skyriuje nebuvo
jokių didelių konfliktų nei kai
prisijungė krikščionys demokratai, nei kai politiniai kaliniai bei
tremtiniai... O kalbant apie V. Vilčinskienės norą pasitraukti iš partijos, ką aš galiu pasakyti, tai yra
asmeninis žmogaus sprendimas.
Galbūt ji, kai buvo atleista iš mokyklos, tikėjosi, kad partija padės
susirasti naują darbą, o kai taip
neįvyko, apsisprendė ją palikti...“
– „Anykštai“ sakė S. Obelevičius.
Paklaustas, ar sudėtinga asmens
pasitraukimo iš partijos procedūra,
S. Obelevičius teigė: „Labai nesudėtinga. Rytoj (sausio 3 d. – aut.
past.) kaip tik vyks skyriaus valdybos susirinkimas, apsvarstysim
gautą prašymą ir, jeigu asmuo nenuspręs kitaip, jis tiesiog bus braukiamas iš partijos narių sąrašų“.

šiupinys
Vagystė. Sausio 10 dieną gautas
vyro (g. 1951 m.) pareiškimas, kad
apie 14.00 val. atvykęs į jam priklausančią negyvenamą sodybą Troškūnuose pastebėjo, jog iš sodybos namo
pavogtos krosnių metalinės konstrukcijos, kiti įvairūs namų apyvokos
daiktai. Padaryta žala tikslinama.
Asmeniškumas. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius Jonas Žukauskas ketvirtadienį „Anykštai“ pareiškė, kad kol
kas savęs reklamuoti žiniasklaidoje
nenorintis. Tai J.Žukauskas pareiškė kviečiamas pasikalbėti apie komunalinio ūkio problemas rajone.
Gerumas. Antano Baranausko
pagrindinės mokyklos bendruomenė vykdė Anykščių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Kai
daliniesi gerumu, esi laimingas“.
„Barnauskiečiai“ aplankė penkias
rajono bendruomenes, kur rodė
spektaklius ir vaišino bendruomenių narius savo keptais kalėdiniais
meduoliais. Mokykla į svečius taip
pat pasikvietė mieste gyvenančius
vienišus senelius bei neįgaliuosius.
Brakonieriai. Sausio 8 dieną
Šventosios upėje ties Vetygalos
atodanga, Kavarsko seniūnijoje
aplinkosaugininkams įkliuvo nelegaliai žvejojęs vilnietis. Iš pažeidėjo paimti nelegaliai sužvejoti du
šlakiai ir žvejybos įrankis – meškerė bei surašytas administracinio
teisės pažeidimo protokolas. Už
nelegaliai sužvejotą žuvį pažeidėjui gali būti skirta bauda nuo 250
iki 550 eurų ir paskaičiuota žala
žuvų ištekliams nuo 1160 eurų.
Radarai. Lietuvos automobilių kelių direkcija praneša, kad iki
kovo mėnesio 25-iuose Lietuvos
valstybinės reikšmės kelių ruožuose pradės veikti vidutinio greičio
matuokliai, nustatantys vidutinį
transporto priemonės greitį keleto
kilometrų ilgio kelio ruože. „Pasimatuoti“ greitį bus galima ir kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis - du
matuokliai įrengti kelio ruože tarp
Beržynės ir Utenos - nuo vieno iki
kito matuoklio atstumas kiek mažesnis nei keturi kilometrai.
Kadrai. Vakar vyko konkursas
Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Konkursui
registravosi dvi pretendentės, bet
viena iš pretendenčių į konkursą
neatvyko. Kol neatliktas STT patikrinimas, konkurso nugalėtojo
pavardė neskelbiama. Redakcijos
duomenimis, vienintele konkurso dalyve buvo, taigi ir konkurso
nugalėtoja tapo, buvusi policijos
pareigūnė Sigita Mačytė Šulskienė. Kelis mėnesius S.Mačytė
Šulskienė dirbo Seimo narės Gretos Kildišienės padėjėja. Jos vyras - buvęs policijos pareigūnas
Linas Šulskus dirba savivaldybės
administracijos „žaliuoju patruliu“. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo
pareigos atsilaisvino iš darbo
išėjus Alfredui Bulotui, skyriui
tiesiogiai vadovauja savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 20 eurų.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai (k).
6.55 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“ (k).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos.
10.00 Gustavo enciklopedija
(subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50 Pasaulio dokumentika.
13.40 „Puaro“. N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą).
16.00 Auksinis protas (k).
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Pramoginė laida „Editos
šou“. N-7
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą“.
21.55 „Mano geriausio draugo
vestuvės“. N-7
23.40 „Drakono širdis“ (k).
N-14
1.20 Pasaulio dokumentika (k).
3.10 Savaitė (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 „Laukiniai nuotykiai“.
11.45 „Trys nindzės sugrįžta“.
13.35 „Pričiupom!“.
14.05 „Vaikai šėlsta“.
14.35 Jis sako „Taip!“. N-7
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.30 „Gravitacija“. N-7
0.15 „Baubas“. N-14
1.55 „Įsivaizduok tai“ (k).
6.30 „Aladinas“ 9k).
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7
7.30 „Transformeriai.
Maskuotės meistrai“. N-7
8.00 „Aladinas“.
8.30 „Simpsonai“. N-7
9.00 Mamyčių klubas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Kaubojės ir angelai“.
13.15 „Nimės sala“. N-7
15.10 „Johanos paslaptis“. N-7
16.55 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „X Faktorius“. N-7
22.30 „Auklė nakčiai“. N-14
0.05 „Išgelbėti poną Benksą“.
N-7
2.30 „Sensacija“ (k). N-14
6.00 „Ultimate Strongman“
galiūnų turnyras (k).
7.35 „F. T. Budrioji akis“ (k).

8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Galiūnų čempionų lyga.
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 „Amazonės brazilinės
ūdros“.
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“.
N-7
17.00 LKL čempionatas.
„Dzūkija“ – „Nevėžis“.
19.30 „Sėkmės džentelmenai“.
N-7
21.15 „Juodasis sąrašas“. N-7
22.10 „Gyvi numirėliai“. N-14
23.20 Dakaras 2018.
23.50 „Misija „Neįmanoma“
(k). N-7
1.35 Ekstrasensų mūšis (k).
N-7
6.50 „Bebrų užkalbėtojai“.
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
13.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.
14.55 „Širdele mano“. N-7
16.45 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
19.15 „Sėkmė“. N-7
21.00 „Harlis Deividsonas ir
Malboro“. N-14
22.50 „Panelė Meadows“.
N-14
0.25 „Bekas. Mokėtojas“ (k).
N-14
1.55 „Pasisvėrę ir laimingi“ (k).
2.45 Moterys prieš vyrus (k).
N-7

pirmadienis
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“.
23.15 „Kolekcija“. N-14
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 „Didysis žvejys“.
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 „Nindzė žudikas“. N-14
0.20 „Kortų namelis“. N-14
1.20 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
2.05 „Gravitacija“. 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 Miestas ir kaimas (k).
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 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 „Lošėjas“. N-14
23.05 Dakaras 2018.
23.35 Akis (k). N-14
1.15 „Gyvi numirėliai“ (k). N-14
2.15 „Reali mistika“ (k). N-7
3.05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“
(k). N-7
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k). N-7
7.45 „Akloji“.
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 Žmogusvoras“.
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Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Grupė „Garbanotas
Bosistas“ (k).
7.00 Mokslo sriuba (k).
7.30 Kultūrų kryžkelė (k).
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx (k).
9.30 Padirbta, vogta - parduota!“
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos
(k).
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.
15.50 Stilius.
16.50 Pasaulio vyrų rankinio
čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva - Latvija.
18.30 Nes man tai rūpi.
19.15 „Martyno Liuterio gyvenimas“ (k).
19.30 „Amerikos peliukai.
Nakties Siaubūno paslaptis“.
20.45 „Meškutės Nidos nuotykiai. Meškutė“ (k).
21.00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.50 „Ant rubežiaus“.
23.40 Anapus čia ir dabar (k).
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 Kelias į namus (k).
1.30 Kultmisijos (k).
2.15 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai (k).
3.00 Stambiu planu (k).

3.45 Stilius (k).
4.40 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus (k).
5.30 Panorama (k).
6.30 Bus visko (k).
7.15 Nuo.. Iki.. (k).
8.00 Apie žūklę (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.
0.30 24 valandos (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“ (k). N-7
7.30 „Atgal į gamtą“ (k). N-7
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!“. N-7
13.00 „Atgal į gamtą“.
14.00 „Žygis palei Nilą“. N-7
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Sandėlių karai“. N-7

18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „Kodas L.O.B.I.A.I..
Paslapčių knyga“. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Daktaras Hausas“. N-7
23.30 „Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai“. N-14
7.25 „Kaip užauginti planetą.
Gėlių galia“. N-7
8.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
9.00 „Kaip užauginti planetą.
Varžovas“. N-7
10.00 Mano Europos
Parlamentas.
10.30 „Gurovo bylos.
Savivalė“. N-7
12.40 „Namas su lelijomis“.
N-7
15.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7
18.00 Žinios.
18.30 Mano Europos
Parlamentas.
19.00 „Juodosios katės“. N-7
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Juodosios katės“. N-7
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
1.10 „Gurovo bylos. Trys dienos“. N-7
2.55 „Žemynų raida.
Australija“. N-7
3.45 „Kaip užauginti planetą.
Gyvybė iš šviesos“. N-7
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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 „Skaistuolė amerikietė“.
N-14
22.40 „Gyvenimo šukės“. N-7
0.25 „Geriausi Švedijos detektyvai. Vidurvasario nakties sapnas“.
N-7
2.25 „Policija ir Ko“ (k). N-7
3.15 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7
4.00 „Harlis Deividsonas ir
Malboro“ (k). N-14
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Vaizdo klipų konkurso
„KlipVid 2018“ apdovanojimai (k).
7.10 Poezija. LRT aukso fondas.
7.15 „Grizis ir lemingai“.
7.25 „Lesė“ (k).
7.50 Stop juosta (k).
8.20 Atspindžiai (k).
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Durys atsidaro (k).
12.40 „Amerikos peliukai. Nakties
Siaubūno paslaptis“ (k).
13.55 Koncertas „In memoriam Sausio 13-osios aukoms“.
Transliacija iš Vilniaus Šv. Jonų
bažnyčios (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 Kelias į namus.
19.00 ARTS21 (k).
19.35 „Dangaus vardu 13“. N-7

20.25 „Prokurorai“.
21.15 „Ukraina. Gilus randas“.
22.10 „Automobilių plovykla“.
23.45 DW naujienos rusų kalba.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 XXV tarptautinis
festivalis„Bliuzo naktys 2017“.
1.35 „Vardas tamsoje“ (k). N-7
3.10 Linija, spalva, forma (k).
3.40 Stop juosta (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 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
11.30 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“ (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 „CSI elektroninių nusikaltimų 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
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Pasiuntiniai“. S
0.50 „Kobra 11“. N-7
1.45 „Daktaras Hausas“. N-7
2.35 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“ (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 5. Savivalė“.
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 Patriotai. N-7
21.30 „Karo merginos“. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
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
3.00 „Albanas“. N-7
3.45 „Bitininkas“. N-7
4.30 „Rojus“. N-7
5.15 „Albanas“. N-7
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antradienis
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 „Didysis žvejys“.
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 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 „Kruvinas deimantas“.
N-14
1.10 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
2.00 „Nindzė žudikas“ (k). N-14
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7
7.55 „Pasmerkti 3“. 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 „Gili aistros jūra“. N-14
0.35 „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). N-7
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“
(k). N-7
11.35 „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 „Apsuptyje“. N-14
23.00 Dakaras 2018.
23.30 „Lošėjas“ (k). N-14
1.25 „Juodasis sąrašas“ (k). N-7
2.55 „Pragaro katytė“ (k).
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k). N-7
7.45 „Akloji“.
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).
14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.35 „Rožinė pantera“.

trečiadienis
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 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.
2.05 Klauskite daktaro (k).

6.35 „Didysis žvejys“.
7.00 „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“.
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 Moterys prieš vyrus. N-7
21.30 Žinios.
22.30 „Jaunatis“. N-14
1.00 „Vampyro dienoraščiai“. N-14
1.50 „Kruvinas deimantas“ (k).
N-14
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7
7.55 „Pasmerkti 3“. 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 „Juodoji jūra“. N-14
0.55 „Kaulai“. N-7
1.45 „Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę“. N-7
2.35 „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 gatvės“
(k). N-7
11.35 „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 „Stoties policija“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 „Poseidonas“. N-14
22.50 Dakaras 2018.
23.20 „Apsuptyje“ (k). N-14
1.15 „Juodasis sąrašas“. N-7
2.00 „Pragaro katytė“ (k).
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“ (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 Žmogusvoras“.
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
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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. Vidinis žvėris“. N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“. N-7
0.40 „Geriausi Švedijos detektyvai. Gedulingos mišios“. N-7
2.40 „Policija ir Ko“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 XXV tarptautinis
festivalis„Bliuzo naktys 2017“ (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 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Euromaxx. (k).
12.40 „Prokurorai“ (k).
13.30 Nes man tai rūpi (k).
14.20 „Ukraina. Gilus randas“ (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 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.00 FIBA krepšinio čempionų lyga. Utenos „Juventus“ Krasnojarsko „Enisey“.
21.00 „Popiežius prieš Hitlerį“.
22.30 „Šerlokas 4“. N-14
0.00 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz 2015“.
1.45 „Automobilių plovykla“ (k).

N-7
3.20 ARTi (k).
3.35 Kelias į namus (k).
4.05 Klauskite daktaro (k).
5.00 Panorama (k).
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 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
11.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 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 nusikaltimų 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
22.00 „Eurolygos rungtynės.
Bambergo „Brose“ - Kauno
„Žalgiris“.
23.55 „Aukščiausia pavara“.
1.00 „Kobra 11“. N-7
1.55 „Daktaras Hausas“. N-7
2.45 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“ (k). N-7
6.45 Vantos lapas.
7.15 Patriotai. N-7
8.15 „Sparnuočių gyvenimas.
Skraidyti ar neskraidyti“.
9.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
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 Patriotai. N-7
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
3.00 „Albanas“. N-7
3.45 „Bitininkas“. N-7
4.30 „Rojus“. N-7

2018 01 17
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės
X. Kingo krištolas“. N-7
23.00 „Gyvenimo šukės“. N-7
0.50 „Geriausi Švedijos detektyvai.
Prieblanda“. N-7
2.50 „Policija ir Ko“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz 2015“ (k).
7.00 „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).
13.40 „Popiežius prieš Hitlerį“ (k).
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“.
16.30 Laba diena, Lietuva (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. „Gaziantep“ - Klaipėdos
„Neptūnas“.
21.00 Mokslo sriuba.
21.20 „Hablo kosminis teleskopas.
Misija – Visata“.
22.10 „Antrininkas“. N-14
23.45 DW naujienos rusų kalba.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz 2015“.
1.35 „Šerlokas 4“ (k). N-14
3.10 Misija. Vilnija (k).

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 nusikaltimų 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 „Europos taurės krepšinio
rungtynės. Turino „Fiat“ - Vilniaus
„Lietuvos Rytas“.
22.25 Rungtynių pertraukoje „Kartu mes - komanda“.
22.35 „Europos taurės krepšinio
rungtynės. Turino „Fiat“ - Vilniaus
„Lietuvos Rytas“.
23.30 Aukščiausia pavara.
0.45 „Kobra 11“. N-7
1.45 „Daktaras Hausas“. N-7
2.35 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“ (k). N-7
6.45 Skinsiu raudoną rožę.
7.15 Patriotai. N-7
8.15 „Sparnuočių gyvenimas.
Skrydžių virtuozai“.
9.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
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 Patriotai. N-7
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
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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 „Laiptai į dangų. Rytojaus
ilgesys“. 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 „Didysis žvejys“.
7.00 „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

12.35 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 „Žaidėjas“. N-14
0.15 „Kortų namelis“. N-14
1.15 „Vampyro dienoraščiai“. N-14
2.00 Alchemija. Švietimo amžius.
2.25 Ciklas „Menininkų portretai“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7
7.55 „Pasmerkti 3“. 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 Farai. N-7
21.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Amerikietiškas pyragas
2“. N-14
0.35 „Kaulai“. N-7
1.35 „Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę“. N-7
2.25 „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 gatvės“
(k). N-7
11.35 „Stoties policija“ (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 „Stoties policija“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai. N-7
21.00 „Čempionas 3. Išpirkimas“.
N-14
22.55 Dakaras 2018.
23.25 „Poseidonas“ (k). N-14
1.10 „Juodasis sąrašas“. N-7
1.55 Savaitės kriminalai (k). N-7
2.20 „Šlymano įpėdiniai. Vokiečių
Hanzos iškilimas“.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“ (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 Žmogusvoras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.

penktadienis
televizija
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 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 „Drakono širdis. Nauja
pradžia“. N-7
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės
(k).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“ (k).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro (k).
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai (k).
3.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
4.00 LRT radijo žinios.

4.05 Stilius (k)..
5.00 „Seserys“ (k). N-7
6.35 „Didysis žvejys“.
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.
7.25 „Tomas ir Džeris“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
12.35 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 „Eliziejus“. N-14
23.25 „Beverli Hilso policininkas
2“. N-7
1.05 „Žaidėjas“ (k). N-14
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7
7.55 „Pasmerkti 3“. 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 „Nerealieji“. N-7
21.50 „A komanda“. N-7
0.40 „Geriausias egzotiškas
Marigold viešbutis 2“. N-7
2.50 „Gili aistros jūra“ (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 gatvės“ (k). N-7
11.35 „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 gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7
19.30 Ekstrasensų mūšis. N-7
21.45 „Jūrų pėstininkai“. N-14
23.50 Dakaras 2018.
0.20 „Čempionas 3. Išpirkimas“
(k). N-14
2.00 „Juodasis sąrašas“. N-7
2.45 „Jūrų pėstininkai“ (k). N-14
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“ (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 Žmogusvoras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.

19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
21.00 „Prancūziška žmogžudystė.
Nusikaltimas Alpijuje“. N-14
22.50 „Gyvenimo šukės“. N-7
0.35 „Geriausi Švedijos detektyvai.
Pakartotiniai smūgiai“. N-7
2.35 „Policija ir Ko“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz 2015“ (k).
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“ (k).
7.25 „Lesė“ (k).
7.50 Linija, spalva, forma (k).
8.20 Lietuva mūsų lūpose (k).
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k).
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 teleskopas.
Misija – Visata“ (k).
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
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 „Martyno Liuterio gyvenimas“.
21.30 „Keliaukime kartu.
Mykolajivas“.
22.00 Mano tėviškė.
22.15 „Streikas“. N-14
23.30 Mokslo sriuba (k).
23.45 DW naujienos rusų kalba.

0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz 2015“.
1.30 „Antrininkas“ (k). N-14
3.10 Kultūrų kryžkelė (k).

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 nusikaltimų
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 nusikaltimų 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
22.00 „Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Valensijos
„Basket“.
23.55 Aukščiausia pavara.
1.00 „Kobra 11“. N-7
1.55 „Daktaras Hausas“. N-7
2.45 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“ (k). N-7
6.45 Karo ir pokario vaikai.
Partizanų vaikai.
7.15 Patriotai. N-7
8.15 „Sparnuočių gyvenimas.
Nepasotinamieji“.
9.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
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 Patriotai. 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 vietos“.
N-7
2.15 „Moterų daktaras“. N-7
3.00 „Albanas“. N-7

2018 01 19
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
23.00 „Nužudyti Bilą. 2 d.“ N-14
1.35 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.30 „Ekspertė Džordan“ (k).
3.15 „Prancūziška žmogžudystė.
Nusikaltimas Alpijuje“ (k), N-14

0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz 2015“.
1.55 „Streikas“ (k). N-14
3.15 Kultūrų kryžkelė (k).
3.30 Kultūros teismas (k).
4.15 Kultmisijos (k).
5.00 Euromaxx. (k).
5.30 Panorama (k).

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz 2015“ (k).
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“ (k).
7.25 „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).
12.40 Istorijos detektyvai.
13.25 Stambiu planu (k).
14.10 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus (k).
15.00 Mano tėviškė (k).
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 Mokslo sriuba (k).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.35 „Dangaus vardu 13“. N-7
20.30 Kultūros teismas.
21.20 „Žudikas amžiams“. N-14
22.50 Kai solo griežia kontrabosas.
0.20 DW naujienos rusų kalba.

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 nusikaltimų 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 nusikaltimų 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 „Apelsinai“. N-14
0.15 „Naša Raša“ (k). N-14
1.15 „Daktaras Hausas“ (k). N-7
2.05 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“ (k). N-7
6.45 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
7.15 Patriotai. N-7
8.15 „Sparnuočių gyvenimas.
Plėšrūnai ir maitlesiai“.
9.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Svetimų troškimų sūkurys“. 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 „Rasputinas“. 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 „Pražūtingi smaragdai“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2017 m. sausio 7 d.
2018 m. sausio 13 d.

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Lietuvos
Nacionalinė
ekspedi6.00
Respublikos
cija „Nemunu per Lietuvą”.
himnas.
7.55 Beatos
Premjera.
Nauji
6.05
virtuvė
(k).
Piterio
Peno
nuotykiai
2. į
7.00 „Džiunglių būrys skuba
8.20 Tatonka
ir mažieji
pagalbą
2“.
draugai.
7.20
„Alvinas ir patrakėliai
8.30 Šervudo
burundukai
1“. padauža
Robinas
Hudas.Miretė“.
7.30
„Detektyvė
8.45 „Džeronimas
Džiunglių knyga
7.45
3“. 1.
9.00 Karinės
Labas rytas,
Lietuva.
8.10
paslaptys.
12.05
Pasaulio
9.00
Labas
rytas, dokumenLietuva.
tika. Premjera.
Įdomiausios
11.50
Pasaulio dokumentika.
pasaulio
keistenybės
13.40
„Puaro
13“. N-7 (subtitruota).
15.15
Dokumentinė apybraiža
13.00
Pasaulio dokumenti„Mes
nugalėjom“.
ka. Laukinė
15.45
Žinios.Aliaskos gamta.
13.55Sveikinimų
Prisiminimai
apie
16.00
koncertas.
ŠerlokąŽinios
Holmsą.
N-7. į
17.30
(su vertimu
15.45k.).Žinios.
gestų
16.00Teisė
Klausimėlis.lt.
18.00
žinoti.
16.30Nacionalinė
Sveikinimųpaieškų
koncer18.30
tas.
tarnyba.
18.00Stilius.
Keliai. Mašinos.
19.30
Žmonės.
20.25
Loterijos „Keno Loto“
ir18.30
„Jėga“.Šiandien.
18.55Panorama.
Bėdų turgus.
20.30
19.40„Eurovizija
Stilius. 2018“.
21.00
20.25
Loterijos
„Keno N-14
Loto”
23.20 „Geriau nebūna“.
ir „Jėga”.
1.35
Pasaulio dokumentika
20.30 Panorama.
(k).
21.00
„Eurovizija
3.10
Teisė
žinoti (k).2017”.
Nacionalinė
atranka.Žmonės.
3.35
Keliai. Mašinos.
22.55 Premjera.
(k).
Susižadėję
4.00
Karinėspenkerius
paslaptys.metus. N-7.
4.45
Auksinis protas (k).
1.00 Pasaulio dokumentika.
2.50 „Madagaskaro
Prisiminimai apie
6.30
pingvinai“
Šerloką Holmsą. N-7.
(k).
4.30 „Tomas
Klausimėlis.lt.
6.55
ir Džeris“ (k).
4.45 „„Nickelodeon“
Lietuvos patriotai.
7.20
valanda.
Ančiukai Duoniukai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
6.30 „Keista
“Tomasšeimynėlė“.
ir Džeris”.
8.10
6.55 „Tomo
“Kiaulė,
Ožka,pasa8.35
ir Džerio

Bananas ir Svirplys”.
7.20 “Nickelodeon” valanda. Harvis Biksas”.
7.45 “Žybsnis ir stebuklinkos“.
gos mašinėlės.
9.00
„Peliukas Stiuartas Litlis“.
8.10 „Tinginių
“Sandžėjus
ir
9.30
miestelis“.
Kreigas”.
10.00
„Ogis ir tarakonai“.
8.35 “Kiaulė,
10.10
„Volisas Ožka,
ir Gromitas.
Bananas
Svirplys”.
Kiškiolakioirprakeiksmas“.
9.00 “Tomo
ir Džerio
šou”.
11.50
„Karališkasis
Sofijos
ir
9.30 “Ponas
Bynas”.
Rouzės
nuotykis“.
10.00„Margi,
KINO PUSRYČIAI
13.25
pirmyn!“
“Toras.„Nuogas
Asgardoginklas
legendos”.
15.20
33 1/3.
11.25 “Ir įžeidimas“.
riteriai įsimyli”.
Paskutinis
N-7
N-7. „Vaikai šėlsta“.
17.00
13.30Bus
“Užšaldytas”.
N-7.
17.30
visko.
1969
m.
18.30 Žinios.
15.10„Vėžliukai
“Gyvenimo
šukės”.N-7
19.30
nindzės“.
N-7. „Keistas penktadienis“.
21.20
17.30„Laukinės
Bus visko.
23.10
aistros 2“.
18.30 Žinios.
N-14
19.30
SUPERKINAS
1.00
„Eliziejus“
(k). N-14
“Margi, pirmyn!”.
21.25 “Nepaprastas
Žmogus-Voras”.
6.30
„Aladinas“. N-7.
23.55
“Ekstraktas”.
N14.
7.00
„Legenda
apie Korą“.
1.35 “Pagrobimas”. N14.
N-7
7.30 „Transformeriai.
Maskuotės meistrai“. N-7
6.30 „Aladinas“.
Ančiukų istorijos.
8.00
7.00
Transformeriai.
8.30 Superekspertai.
Maskuotės
9.00
Virtuvėsmeistrai.
istorijos.N-7.
7.30
Vėžliukai
nindzės.
9.30 Gardu Gardu.
8.00 Ančiukų
10.00
Svajoniųistorijos.
ūkis.
8.30 Kempas
ir draugai.
10.30
„Kačių motina“.
9.00
Virtuvės
istorijos.
12.20 „Meilė keliauja
laiku.
9.30 Grožio
Safyrė“.
N-7 mėnuo.
10.00„Dantukų
Pasaulisfėja“.
pagal
14.45
N-7moteris. Ekstrasensai detekty16.55
10.30
vai.
N-7 Svajonių ūkis.
11.00
Skruzdėliukas
Z.N-7
18.00 „Misija.
Vestuvės“.
12.40TV3
Nimės
sala. N-7.
18.30
žinios.
14.25„Eurojackpot“.
Oskaras. N-7.Loterija.
19.25
16.45
Ekstrasensų
mūšis.
19.30 „Veidrodėli,
veidrodėli“.
N-7.
N-7
18.30„Volterio
TV3 žinios.
21.40
Mičio slaptas
19.25 Eurojackpot.
gyvenimas“.
N-7
19.30„Kerė“.
Princesės
23.55
S dienoraštis
2.
Karališkosios
1.50 „Drakonų karai“.sužadėN-14
tuvės.„Merlinas.
N-7.
3.20
Sugrįžimas“.

šeštadienis
21.50 Paguoda. N-14.
23.55 Bruklino
geriausieji.
šeštadienis
N-14.
N-7
6.30 “Diagnozė - žmogžudystė”.
6.00
„F.N-7.
T. Budrioji akis“ (k).
7.20 Sveikatos
“Diagnozė
- žmogžu8.45
ABC
televidystė”.
N-7.
trina.
9.00Autopilotas.
Autopilotas.
9.00
9.30Apie
Apiežūklę.
žūklę.
9.30
10.00
“Amerikos
10.00 „Nutrūkę nuomieliaugrandisieji”.
nės“.
10.55„Pragaro
Baltijos katytė“.
galiūnų čem10.30
pionato„Liūčių
IV etapas.
11.30
sezonoRokiškis.
belau11.55 “Mistinės istorijos”.
kiant“.
N-7. „Reali mistika“. N-7
12.40
14.55„Vanity
“VanityFair.
Fair.
Visiškai
13.40
Visiškai
slaptai”.N-7
N-7.
slaptai“.
15.50„Kas
“Kasžudikas?“.
žudikas?”.
14.40
N-7N-7.
16.55LKL
Muchtaro
sugrįži17.00
čempionatas.
mas. N-7.rytas“ – „Lietkabelis“.
„Lietuvos
17.55Muzikinė
“Šuo”. N-7.
19.30
kaukė.
19.00„Misija
Savaitės
kriminalai
21.55
„Neįmanoma
(k).
N-7.
2“. N-7
19.30
Muzikinė
kaukė.
0.10
Dakaras
2018.
Savaitės
21.55 MANO HEROJUS
apžvalga.
Nakties
sargyba.
0.40
Dakaras
2018.N14.
23.40
“Dakaras
1.10
„Baubas
2“. S2017”.
0.10 „Juodasis
AŠTRUSsąrašas“
KINAS (k).
2.35
Vilkolakių medžiotoja. N14.
N-7
1.45 “Vampyro dienoraščiai”. N14.
3.15 „Povandeninis
Muzikinė kaukė.
6.50
Okavango
pasaulis“.
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos
6.50 “Laukinė
Afrika”.
gydytojo
patarimai.
N-7
7.40 „Surikatų
“Būrėja”.namai“.
8.45
8.40Anapus
“Daktaras
Ozas.
9.15
nežinomybės.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7
N-7. „Akloji“ (k).
10.15
10.30„Būrėja“.
“Laukinė Afrika”.
11.25
11.30 „Nekviesta
“Sodo gyventojai”.
12.00
meilė“.
12.00„Pasisvėrę
“PREMJERA
Silvijos
14.00
ir laimingi“.
itališki „Širdele
valgiai”.mano“. N-7
15.00
12.30„Akloji“.
“PREMJERA Merės
17.00
Berės patiekalai”.
18.00
„Būrėja“.
13.10„Didingasis
“Kas namie
šeimi-Jos
19.00
amžius.
ninkas?”
didenybė Kiosem“. N-7
14.00„Bekas.
“Pasisvėrę
laimin21.00
Bėgiaiir tamso-

2017 01 14
gi”.
15.00
“Akloji”.
2018
01 20
16.00 “Būrėja”.
17.30
je“.
N-14Ulzana. 1974 m.
19.25„Tėvas
“Senjora”.
N-7. N-7
22.45
Motiejus“.
21.00
DETEKTYVO
0.40
„Nužudyti
Bilą. 2 d. (k).
VAKARAS Bekas. Monstras.
N-14
N14. „Modus“ (k). N-14
3.00
22.40
“Karalienė
Izabelė”.
4.40
„Pasisvėrę
ir laimingi“
N14.
(k).
0.05 “”Didžiosios
Britanijos”
viešbutis”.
Kultūra
0.55 Lietuvos
Violeta. Respublikos
N14.
6.00
3.05 Diktė. Kai suserga
himnas.
protas.
N14. garo!
6.05
Duokim
4.30 Kultūrų
“Daktaras
Ozas.
7.35
kryžkelė
(k).
Šeimos
gydytojo
8.05 Misija. Vilnijapatarimai”.
(k).
N-7. Maistas ir aistros.
8.30
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
Kultūros
9.30 Mokslo
sriuba.
6.00 Lietuvos
Respublikos
10.00
XIV tarptautinio
teatralihimnas.
zuoto
vaikų ir jaunimo muzikos
6.05 Duokim
festivalio
„Mes -garo!
Pasaulis“
7.15 pasaka.
Mokslo sriuba.
šokio
7.30 Krikščionio
žodis.
11.10
Opera „Fidelijus“.
7.45 Kultūrų
13.20
Klauskitekryžkelė.
daktaro.
9.15 Kelias.
14.15
Stilius. Laida evangelikams.
15.10 „Giminės ir...“
9.30 Maistas
ir aistros.
16.00
Euromaxx.
10.00„Ateinu...“
Atspindžiai.
16.30
10.30Prisikėlimo
Pažvelk į profesiją
18.00
ekspresas kitaip. veidai.
šimtmečio
11.05 „Alenas
„Kaunas
Talent
18.45
Delonas.
2016”. 1 portretas“.
d.
Išskirtinis
12.30„Mes
Šokiųesame
akademija
2.
19.40
autoriai“.
13.20
Williamo
20.15 Stambiu planu.
Shakespeare’o
„Globe”
tea21.00
„Šugarlando
ekspretras. N-14
Audra (subtitruota).
sas“.
16.00KT
Balų
šeimininkai.
22.45
Tunstall
koncertas.
16.50Mano
Purpurinis
23.45
tėviškėvakaras
(k).
2016.Dabar pasaulyje.
0.00
18.30
Lietuvaamžiams“.
mūsų lūpo0.30
„Žudikas
N-14
se. „Prokurorai“ (k).
2.00
19.00
Stop juosta.
2.50
Atspindžiai
(k).
19.30
ARTS21.
3.20
Lietuva
mūsų lūpose (k).
20.00
Skambantys
3.50
Klauskite
daktaropasau(k).
liai suIstorijos
Nomeda
Kazlaus.
4.45
detektyvai
(k).
21.00
Kino žvaigždžių
5.30
Panorama
(k).
alėja. Dantonas. N-14.
(Originalo kalba).

23.15 Durys atsidaro.
Viena istorija.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00
Šokių
2
6.30
Info
dienaakademija
(k).
(kart.). Savaitės kriminalai (k).
14.30
0.30 ARTS21.
N-7
1.00 Eduardas
Balsys.
15.00
Labas vakaras,
Lietuva
Baletas „Eglė - žalčių ka(k).
ralienė”.
Griežia
16.00
KK2
(k). N-7LNOBT
orkestras.
18.00
Vilniečiai.
2.40 Purpurinis
vakaras
18.35
Farai (k). N-7
2016.
19.30 Savaitės kriminalai (k).
4.15 Durys atsidaro.
N-7
4.40 Kultūros
metraščiai.
20.00
Kitu kampu
(k).
Mirtis -Yra,
gyvenimo
21.00
kaip yradurys.
(k). N-7
5.30 Panorama.
22.00
Žinios.
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7
0.00 Dabar pasaulyje.
6.00 Teleparduotuvė.
Išvados.
6.30 Pagalbos
Info diena
(k).
0.30
skambutis
(k).
10.30 Info diena (k).
N-7
14.30
Pagalbos
skambutis
4.10
Tauro
ragas (k).
N-7
(k). N-7.
4.35
ApieRealybės
žūklę (k). drama.
15.20
KK2 (k). (k).
N-7.
5.05
Autopilotas
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

skaitytojai dalinasi
Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ patiekalą. „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 įdomiausių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime.
-ANYKŠTA

SAUSAINIAI SU ŠOKOLADU

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

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

Reikės:
•160 g sviesto
Šiuo receptą anyksta.lt
•200 g pieniško šokolado
feisbuke pasidalijo
•2 stiklinių miltų
Eglė Krivickaitės skaitytoja.
•skardinės kondensuoto pieno
Siūlome pabandyti.
•žiupsnelio druskos
•arbatinio šaukštelio kepimo
miltelių
UAB „Anykščių vandenys“
atlieka šias
•0.5 stiklinės cukraus
Paruošimas:
paslaugas:
Smulkiais gabalėliais sulaužom
šokoladą. Į kambario temperatūros
- nuotekų ištraukimassviestą
iš nuotekų
supilam cukrų ir išmaišom.
Supilame kondensuotą pieną ir vėl
surinkimo šulinių
išmaišome. Atskirame inde sumaišome miltus, druską, kepimo miltelius ir šokolado
gabalėlius. Turinį
- lauko tualetų išsiurbimas
ir išplovimas
supilame į tešlą ir išmaišome. Dubenį uždengiame maistine plėvele
ir dedame į šaldytuvą mažiausiai
- nuotekų tinklo išplovimas
valandai. Įkaitiname orkaitę iki
160C°. Skardą paklojame kepimo
- drenažo tinklo išplovimas
popieriumi. Drėgnomis rankomis
imame arbatinio šaukštelio dydžio
tešlos gabalėlį ir formuojame rutuInformacija suteikiama
liuką. Įdedame į skardą vieną prie
kito 5 cm atstumu. Orkaitės temperatūrą sumažiname iki 150C° ir
tel. (8-650) 16057.
kepame sausainius, kol pagels apie
20 min. Iškepusius sausainius išimame iš skardos ir leidžiame sustingti.

situacija

spektras
Duomenys. Žiniasklaidos priemonių vadovai ir savininkai kitąmet turės apie savo veiklą pateikti daugiau
informacijos – bus privalu skelbti ne
tik bendruosius duomenis, bet ir deklaruoti iš politinės reklamos gautas
pajamas, lėšas, gautas iš valstybės ar
savivaldybių įstaigų, įmonių. Už tai
numatančias Visuomenės informavimo įstatymo pataisas penktadienį
balsavo 84 Seimo nariai, nė vienas
nebuvo prieš, dešimt susilaikė. Pagal
jas, informaciją specialiai kuriamoje
informacinėje sistemoje turės nurodyti visi viešosios informacijos rengėjai
ir skleidėjai. Dabar duomenis privalo
pateikti tik tie, kurie turi daugiau kaip
10 proc. žiniasklaidos priemonės akcijų ar turto.
Rado. Penktadienį ieškant dingusio į Nidą skridusio parasparnio piloto, Kaliningrado srities pareigūnai
jūroje rado parasparnį. „Rado Rusijos
pareigūnai savo pusėje parasparnį jūroje. Žmogaus nerado“, – BNS sakė
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
atstovas Giedrius Mišutis. Pasak jo,
parasparnis rastas kelių kilometrų atstumu nuo kranto, apie pusantro kilometro nuo Lietuvos sienos. Dingusio
piloto, iš Vilniaus skridusio į Nidą,
ieškoma nuo ketvirtadienio vakaro.
Statistika. Per savaitę Lietuvos keliuose žuvo 5 eismo žmonės: 4 pėstieji ir 1 vairuotojas. Visi žuvę pėstieji
tamsiuoju paros metu buvo partrenkti
pėsčiųjų perėjoje, skelbia Lietuvos
kelių policijos tarnyba. Sausio 5–11
dienomis šalyje įvyko 68 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 69 žmonės.
Tarp žuvusiųjų – 2 vyrai ir 3 moterys,
jų amžiaus vidurkis – 45-eri metai.
Per savaitę buvo sužeisti 69 žmonės,
iš jų 5 nepilnamečiai (4 pėstieji ir 1
keleivis). Avarijose nukentėjo 19 vairuotojų ir 17 keleivių. Daugiausia eismo įvykių įvyko užvažiavus ant pėsčiųjų, sužeisti 32 žmonės. Pėsčiųjų
perėjose buvo partrenktas 21 žmogus
(18 suaugusiųjų ir 3 nepilnamečiai).
Palyginti šios savaitės avaringumo
statistiką su praėjusių metų ta pačia
savaite, pirminiais duomenimis, įvyko 33 eismo įvykiais daugiau, žmonių
žuvo 2 daugiau, sužeista 29 daugiau.
Tirs. Teisėsauga turi atlikti tyrimą, kaip nacionalinis transliuotojas
LRT naudoja valstybės lėšas, sako
premjeras Saulius Skvernelis. „Tikrai
yra klausimų labai daug. Pažiūrėjus tą
informaciją, man, kaip buvusiam teisėsaugininkui, vienareikšmiai mano
sprendimas būtų kreiptis į teisėsaugą, kad būtų atliekamas tyrimas“,
– penktadienį Seime žurnalistams
sakė Vyriausybės vadovas. Jis teigė,
kad esama duomenų, jog LRT valstybės lėšas gali naudoti „ne tik neefektyviai, bet ir neskaidriai“. Pasak S.
Skvernelio, esama tokių prielaidų, o
jas patikrinti geriausiai galėtų teisėsaugos institucijos ir Viešųjų pirkimų
tarnyba.
Užpuolė. San Francisko įlankoje
jūrų liūtas ketvirtadienį sugriebė dantimis vienos plaukikės koją ir mėgino
moterį nutempti po vandeniu. Tai jau
ketvirtas panašus incidentas šioje vietoje nuo gruodžio mėnesio. Nukentėjusiosios draugė Alice Ma pasakojo,
kad jos abi priklauso irklavimo klubui „South End Rowing Club“ ir kad
apie 7 val. ryto vietos laiku (17 val.
Lietuvos laiku) plaukiojo įlankoje. A.
Ma laikraščiui „San Francisco Chronicle“ sakė, kad jūrų liūtas „apžiojo“
plaukikei į koją ir ėmė tempti.
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Bibliotekos iškaba nustebino net
ir visko mačiusius

Bibliotekos direktorius Romas
Kutka elgėsi arogantiškai ir į
„Anykštos“ žurnalisto užduodamus klausimus apie naują
įstaigos iškabą neatsakinėjo.
Informaciją pateikė tik priminus įstatymus.
(Atkelta iš 1 p.)
Iškabos autorius ir kainą
bandė nuslėpti
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka „Anykštai” pasakojo,
kad tokia iškaba įstaiga pasipuošė
šventėms.
„Turėjome mintyje tokį šventinį apšvietimą padaryti. Įrengėme
savo iniciatyva iš sutaupytų lėšų“,
- sakė R.Kutka.
Kiek tokia iškaba bibliotekai
kainavo ir kas ją įrengė, R.Kutka
iš pradžių kategoriškai informuoti
atsisakė.
„Nenorėčiau sakyti, nes nežinau,
ar jie nori tokios reklamos“, - aiškino R.Kutka.
Kainavo tūkstančius eurų
Kadangi Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešoji biblioteka nėra
privati R.Kutkos valda, o visuomenę norėjome informuoti ne apie tai,
kokie kalėdiniai vainikai puošia bibliotekos direktoriaus namų duris,
„Anykštos“ redakcija į R.Kutką informacijos apie naująją bibliotekos
iškabą kreipėsi raštu.
Bibliotekos direktorius R. Kutka
prašomą informaciją apie naująją
įstaigos iškabą pateikė tik po to,
kai redakcija jam priminė prievolę
informaciją teikti vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymu.
„Prirėmėt“, - redakcijai atsiųstame elektroniniame laiške rašė
R.Kutka.
Bibliotekos direktorius R.Kutka
informavo, kad reklaminė bibliotekos iškaba kainavo 3000 Eur. Darbus atliko IĮ „Studija Kakava“, kurios vadovas yra Darius Aglinskas.
Anot R.Kutkos, lėšos bibliotekos naujai iškabai skirtos Anykščių
rajono tarybos sprendimu lapkričio
mėnesį.
Eksperimentai nepasiteisino
Naująją iškabą pamatęs Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios
bibliotekos pastato projekto autorius, architektas Vytenis Daunoras,
rodos, apie ją tiesiog pritrūko žodžių.
„Nelabai patinka. Nekabinčiau
aš tokios. Matyt, buvo neapgalvota
ir pakabino per klaidą.
Netinka ir viskas. Per didelis,
baltas. Gal nereikia tų didelių ryš-

Bibliotekos pastato projekto
autoriui, architektui Vyteniui Daunorui pasirodė, kad
bibliotekos iškaba lyg specialiai padaryta tokia, kad atrodytų keistai.
kių „plėmų“, kurie visą proporciją
sudarkytų. Aišku, jei tai laikinas
dalykas, paims ir nukabins. Profesionalai kitokią iškabą kabintų, o
čia kaip sugalvojo, taip ir padarė.
Ką čia daugiau pridursi“, - bibliotekos iškabą įvertino V.Daunoras.
Pasak V.Daunoro, bibliotekos
iškabai „Bib oil teka“ pritrūko elementarios kokybės.
„Tai nėra labai kokybiškas darbas. Atrodo, kad specialiai padaryta, kad keistai atrodytų. Norėjo,
kad būtų originalu, bet gavosi...
Eksperimentai yra gerai, bet jie
turi pasiteisinti. Reikia suprasti,
kas tinka, o kas netinka, o kai daro
tie, kas nesupranta, taip ir gaunasi“, - iškabos autorių darbą įvertino
architektas V.Daunoras.
Paklaustas, ar naująją bibliotekos iškabą nedelsiant reikėtų nukabinti, „Anykštos“ pašnekovas sakė:
„Nieko nesiūlau. Jų čia reikalas.“
Anykščius palygino
su Šanchajumi
Bibliotekos iškabai kritikos žodžių negailėjo ir architektas dizaineris Kęstutis Indriūnas.
„Vienas žodis – blogai. Pirmiausia neatsižvelgta į pastato architektūrą. Iškaba per didelė ir neskoninga, tas šriftas...Gal taip ir daroma
kur nors Šanchajuje, bet Lietuvoje
nelabai gerai būtų, jei raidės būtų
skaitomos „trys raidės į vieną
pusę“, „trys raidės į kitą pusę“. Jos
susideda irgi labai įdomiai. Pirmiausia užsidega „Bib“, paskui –
„Oil“. Dizaino ten iš viso „nulis“,
keistas tas dizaineris, jei jis taip
galvoja“, - sakė K.Indriūnas.
Architektas
dizaineris
K.Indriūnas bibliotekos vadovui
R.Kutkai šia tema turėjo ir patarimų.
„Mūsų miestas galėtų būti visiškai kitoks, demonstruoti kultūrą.
Turi biblioteka viduje savo firminį
ženklą – jis yra gražus, modernus.
Reikėjo paprasčiausiai jį perkelti
ant fasado. Dabar bibliotekos viduje vienas ženklas, ant fasado kitas.
Blogesnio varianto iš tikrųjų nesu
matęs“, - kalbėjo K.Indriūnas.
Iškaba „nedraugiška
aplinkai“
Bibliotekos iškabą įvertino ir į
Anykščių rajoną sugrįžtanti buvusi
Anykščių rajono savivaldybės vy-

Architektas dizaineris Kęstutis Indriūnas teigia, kad
Anykščiai turi demonstruoti
kultūrą, ko, deja, su nauja
bibliotekos iškaba padaryti
nepavyko.
riausioji architektė, dabar Panevėžio miesto savivaldybės Teritorijų
planavimo ir architektūros skyriaus
vedėja Daiva Gasiūnienė.
„Nevykusi. Manyčiau, kad čia
yra tas pavyzdys, kada subtili architektūra, laikoma Lietuvoje urbanistinio integralumo pavyzdžiu,
gali būti tokiu „plėmu“ netinkamai
išdarkoma. Negali jokiu būdu sakyti, kad sugadinta architektūra.
Nesugadinta, bet pakeistas jos
įvaizdis ne į gera. Čia būtent tas pavyzdys, kad iškabos, detalės, mažieji dalykai turi padėti ir tarnauti
pastatui, aplinkai, o ne dominuoti.
Kitą kartą galima su kažkokia iškaba ir padominuoti, jei yra specialūs
dalykai. Bet šitoje vietoje būtina
prisiminti, kad šis objektas keletą kartų buvo įvertintas Lietuvos
architektų sąjungos ekspertų. Ta
biblioteka yra tokia išlankstyta, ji
užbaigia smulkų urbanistinį audinį
ir tada lyg padaro pagarbią aurą
bažnyčiai ir vyskupui Baranauskui.
Ta vieta, kur yra pradžia, įžanga,
toliau pastatui nuvingiuojant link
bažnyčios, turi būti labai stipri.
Tas stiprumas - tokios architektūros pagalba pakreiptas pastatas su
tam tikru atitraukimu nuo gatvės ar
šlaito viršaus. Toks tikslas ir buvo.
Negerai tas „plėmas“. Jis yra nedraugiškas aplinkai. Toks subtilus,
išnertas dailiuoju nėrimu ir štai
„klinkt“ kaip kiaušinienę užteškia“, - naująją bibliotekos iškabą
„plėmu“ vadino D.Gasiūnienė.
Idėja primityvi
Panevėžio miesto savivaldybės
Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja D. Gasiūnienė
pastebėjo, kad aukšto dizaino kūrinius galima sukurti ir iš paprastos
idėjos, tačiau šiuo atveju to padaryti nepavyko.
„Pasakytų kas nors, sugalvokime bibliotekai reklamą. Daug kas
sakytų, atverčiame knygą ir išbarstome raides. Čia toks primityvas,
bet iš kitos pusės, mačiau atvejų,
kai primityvią idėją geras dizaineris labai gerai „supiešia“. Tada

Buvusi Anykščių vyriausioji
architektė Daiva Gasiūnienė
sakė, kad ant bibliotekos sienos pakabinta iškaba atrodo
„lyg ištėkšta kiaušinienė“.
gaunasi aukšto dizaino reikalas“,
- aiškino D.Gasiūnienė.
Pašnekovė šalia bibliotekos ir
ant jos pastato įžvelgė ir kitų negerų dalykų.
„O dar medžiai šalia bibliotekos
iškirsti ir visas vaizdas atsidengia.
O ant bibliotekos pastato yra lietaus sistemų karkasas ir konstrukcijos. Aš dar pasižiūrėčiau, kaip
ten viskas prigręžta“, - atkreipė
dėmesį D.Gasiūnienė.
Pasiūlė, kaip Anykščiams
išgarsėti
Buvusi Anykščių vyriausioji
architektė D.Gasiūnienė juokavo,
kad kažką panašaus būtų galima
padaryti ir su bažnyčia.
„Tai ant bažnyčios kažką panašaus užkraunam. Susidomėtų respublikinė, o gal net ir tarptautinė
žiniasklaida. Čia sakyčiau net idėja, kaip išeiti į tarptautinius vandenis“, - juokėsi D.Gasiūnienė.
Beje, ne tik bibliotekos, bet ir
kitų miesto įstaigų šventinės dekoracijos susilaukė profesionalių architektų kritikos. Kliuvo ir Anykščių kultūros centrui.
Sudarkytas kultūros
centro fasadas
„Blogai“, - štai taip renovuoto
Anykščių kultūros centro fasado
apšvietimą apibūdino architektas
dizaineris K.Indriūnas.
„Tas apšvietimas sudarko visą
kultūros centro pastato fasadą.
Nežinau, kas čia sugalvojo taip
tas plokštumas sudarkyti. Ir ta ryški spalva. Viskas iškrenta iš bendro
miesto centro spalvinio sprendimo.
Man čia vienas blogesnių variantų.
Anykščiai jau panašėja į Šanchajų“, - sakė K.Indriūnas.
Tuo tarpu pati Anykščių kultūros
centro direktorė Dijana Petrokaitė
apie naująjį kultūros centro pastato
apšvietimą turėjo visai priešingą
nuomonę.
„Pati sakau, kad tai šiandien pats
gražiausias pastatas Anykščiuose“,
- pastebėjo D.Petrokaitė.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų
vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. sausio 18 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.

LAIKO MAŠINA
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Be skausmingų patirčių gyvenimas - prėskas

Arūnas ir Valentina Liogės (dešinėje) mėgsta atostogauti su dukrų šeimomis. Į keliones jau vyksta ir
keturmetis anūkas Kristupas bei pusantrų metukų anūkė Abrilė. Nuotrauka – iš kelionės po Kretą.
(Atkelta iš 5 p.)
Pašnekovas sako, kad mokykloje jis turėjo nuostabius mokytojus: „Prisimenu, antroje klasėje
buvau paliktas po pamokų mokytojos Rudokienės, kad neišmokau
daugybos lentelės, bet dabar ją ir
naktį prikeltas pakartočiau... Nuostabi asmenybė buvo anglų kalbos
mokytojas Džonis – Jonas Juknevičius. Tik mes tada neįvertinom,
kiek jis mums norėjo duoti – savo
išmintim, žiniom turtingas žmogus
buvo... Puikus matematikos mokytojas Stasys Kunčinas – po pamokų palikdavo, kad mes tik tą matematiką išmoktume. Bet argi tada
tai rūpėjo..? Rusų kalba susižavėjau mokytojos Jonės Marciukienės
dėka...“ gražiai apie jį ugdžiusius
pedagogus atsiliepia A. Liogė.
Tokių pedagogų, kokius jis gyvenime sutiko, A. Liogė linkėjo
ir savo dukroms Gretei ir Miglei.
„Kai mergaitėms atėjo laikas eiti
į mokyklą, pagal gyvenamą teritoriją joms priklausė lankyti A.
Baranausko vidurinę mokyklą.
O man taip norėjosi, kad jos eitų
į J. Biliūno gimnaziją... Nors gi
supratau, kad daugelis mano mokytojų arba jau nebedirba, arba į
Amžinybę iškeliavę... Tada tiesiog žmona manęs paklausė, o jeigu gyventumėm kaime ir būtų viena mokyklą, ką tuomet daryčiau?
Tad mano merginos baigė A. Baranausko vidurinę mokyklą – ir su
mokykla viskas gerai buvo, ir su
mokslais“ – pasakoja pašnekovas.
1976 – 1990 m.
Neišsiųsta telegrama
Baigęs J. Biliūno gimnaziją,
kaip pats sako bandos jausmo

vedinas, A. Liogė įstojo į parengiamuosius kursus tuometiniame
VISI (dabar Vilniaus Gedimino
technikos universitetas – aut.
past.), turėjo statybininku tapti.
„Bet išleisk bernioką į Vilnių...
Dar kaip tyčia ir Pedagoginio
instituto bendrabutyje apgyvendino... O man – laisvė, futbolas,
Valakupių pležai... Aišku, pirmo
egzamino gavau dvejetą, draugai
suorganizavo geras išleistuves ir
grįžau atgal į Anykščius. Koks gi
iš manęs tiksliukas, visiškas humanitaras buvau... Grįžęs nuėjau
į Transporto įmonę, ten vairuotojų kursai buvo rengiami. Sudariau dvejų metų darbo sutartį ir
paskyrė mane į „Mazo“ vairuotojų grupę. Koks gi aš manęs vairuotojas – pats gal 65 kilogramus
svėriau, tai ne aš tą mašiną vairavau, o ji mane... Prikankino mane
tuose kursuose, bet baigiau, gavau teises, tiksliau pats išsirašiau
sau teises – atėjus į egzaminą,
mokytojas pažiūrėjo, kaip kas
rašo, sako sėsk į pirmą suolą ir
visiems teises išrašyk, tai taip išėjo, kad ir sau jas išsirašiau. Bet
viskas teisingai – visus egzaminus buvau išlaikęs...“ – pasakoja
A. Liogė.
Ilgai vairuotoju jis nedirbo, iš
karto direktoriui pasakė, kad stos
į institutą, tad teko už kursus dar
ir pačiam susimokėti. Taigi jau
antrais metais po vidurinės baigimo A. Liogė įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, neakivaizdžiai
studijavo ir baigė istoriją.
Istorijos mokslu pašnekovas
sako susidomėjęs dar 10 klasėje. „Man besimokant 10 klasėje,
iš armijos grįžo geras draugas.
Na, mes nusipirkom „kai ko“ ir

„Senelių žemėje švenčiant tėvelio (viduryje) 80-dešimtmetį pasodinome 8 ąžuolus“ – prisimena A. Liogė.

patraukėm į Anykščių šilelį. Prie
Jurzdiko parduotuvės sustoja autobusas ir išlipusi moteris mūsų
paklausia, kur čia yra ąžuolai,
kur 1863 m. sukilimo dalyviai
priesaikas davė. O tas mano
draugas Jonas sakė, žinot ponia,
mes čia vietiniai, mes nieko nežinom. Bet man taip pasidarė
gėda... Nulėkiau po kiek laiko į
muziejų, prisistačiau Teresei Mikeliūnaitei, jog aš mokinys, domiuosi Anykščių krašto istorija ir
susirinkau visas legendas, kurias
tik radau archyvuose“ – prisimena A. Liogė.
Pasak jo, yra labai graži legenda apie karžygį Puntuką. „Kunigaikščio Rimgaudo žemes užpuolė priešai, jam į pagalbą atvyko
karžygys Puntukas. Po mūšio dar
kuriam laikui liko Puntukas pasisvečiuoti pas Rimgaudą. Ir kartą
jis bevaikščiodamas užėjo šventų
ąžuolų giraitę ir pamatę gražiąją
vaidilutę Mildą, Rimgaudo dukterį. Tačiau ji jau buvo davus
priesakus dievams. Puntukas prašė Rimgaudo atiduoti jam į žmonas dukterį, tačiau kunigaikštis
liepė kreiptis į žynius. Aišku,
žynys nenusileido Puntukui, už
ką jis tą žynį nužudė. Užsitraukė
Puntukas dievų rūstybę, turėjo
būti sudegintas ant akmens, ant
kurio dievams buvo aukojamos
aukos. Kartu buvo sudeginta ir
Milda. Kunigaikštis Rimgaudas
išpildė paskutinę Puntuko valią
– jis norėjo, kad po jo mirties
akmuo būtų pavadintas Puntuko
vardu. Taip ir nutiko...“
Studijuodamas institute A. Liogė beveik ketverius metus dirbo
respublikinės Valkininkų (Varėnos r.) vaikų tuberkuliozinės sanatorijos „Pušelė“ auklėtoju. O
čia jau prasidėjo ir daugiau nei
tris dešimtmečius trunkanti meilės istorija su ten medicinos seserimi dirbusia Valentina...
„Esu jai kartą pasakęs – kai
tekėsi, tavo vyrui nusiųsiu užuojautos telegramą... Tai vis dar
niekaip ir nenusiunčiau... Beje,
kai ėjom į metrikaciją iš tėvų
namų susirašyti, žiūriu uošvienė
verkia, tai priėjęs „paguodžiau“:
jūs neverkit, ji tikrai manęs neskriaus...“ – humoro jausmo nestokoja pašnekovas.
1983 m. V. ir A. Liogės paliko
Valkininkus ir persikėlė gyventi
į Panevėžį. Šiame mieste A. Liogė išbandė iš istorijos mokytojo

profesiją – įsidarbino dabartinėje
Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijoje. „Čia radau puikų pedagogų kolektyvą, direktoriumi
kaip tik dirbo Seimo narės Rasos
Juknevičienės tėvas. Istoriją jau
dėsčiau pagal A.Šapokos parengtą studiją. Panevėžyje vadovavau
ir turistų būreliui“ – apie porą Panevėžyje praleistų metų pasakoja
A. Liogė.
Į Anykščius šeima, jau, beje, su
dviem dukterimis grįžo 1985 m.
„Pagrindinė priežastis buvo būstas. Ten gyvenom nuomojamame bute, o mama užsiminė, kad
Anykščiuose atidaroma profesinė
mokykla, tad gal ir darbas, ir butas atsiras. Taip ir persikėlėme.
Nors Anykščiams sentimentus
jaučiau visada, dirbdamas Panevėžyje savo auklėtinius beveik
kiekvieną savaitgalį siauruku
veždavau į Anykščius, kiek čia
mūsų išvaikščiota, pamatyta, išmokta...“ – kalba A. Liogė.
Grįžęs į Anykščius ir įsidarbinęs profesinėje mokykloje nepasitenkino tik istorijos mokytojo
darbu. 1982 m. draugas paprašė
jį su būreliu moksleivių palydėti
į Krymą, į urvus – taip ir prasidėjo hobiu tapusi speleologija. A.
Liogė Anykščiuose įkūrė pirmą
respublikoje moksleivių speleo
klubą „Nykštukas“.
Pradžioj gal aštuoni vaikai
atėjo į jį, tačiau , kai prasidėjo
rimtos kelionės, išvykos į urvus,
iš lūpų į lūpas sklido žinia apie
tokį klubą, kurio narių skaičius
ilgainiui perkopė kelias dešimtis.
Rudenį ir pavasarį su mokiniais
jis keliaudavo į Krymą, vasarą – į
Uralą ar Kaukazą. Ir ne tik po urvus moksleivius jis vedžiodavo,
išvykę į tuometinę Tarybų Sąjungą vaikai pamatydavo ir vieną ar
kitą ktaštą, miestą.
Ir savo tris damas A. Liogė
buvo išsivežęs į Uralą, tik mažo-

ji dukra Miglė, kuriai tada buvo
ketveri, puikiai atlaikė kelionę ir
net nuotraukose mergaitė laiminga, atsipalaidavusi, tarsi jokio
baimės jausmo. Tuo tarpu šešiametei Gretei tokia kelionė pasirodė kiek per sunki...
Beje, vienos kelionės metu A.
Liogė buvo nusileidęs į 970 metrų gylį, savaitę išgyveno 600
metrų gylyje.
1990 – 2017 m.
Darbai palaukti gali,
o artimuosius mylėti reikia
čia ir dabar
Baigęs istorijos mokytojo karjerą, A. Liogė pakeitė ne vieną
veiklos sritį – dirbo ir Anykščių
kultūros paveldo apsaugos tarnyboje, taip pat buvo ir Lietuvos
Respublikos kultūros paveldo
inspekcijos Utenos apygardos
viršininku, buvo ir Anykščių rajono savivaldybės administratorius, M. Riomerio universitete
baigęs teisės studijas įvairiose
įstaigose dirbo juristu... Ir politikos padangėje A. Liogė ne pats
smulkiausias paukštis...
Tačiau, kaip minėjo pokalbio
pradžioje, norisi kalbėti apie šio
laikotarpio prioritetus – o tai sodyboje besiplečiantis sodas, bitininkystė, triušių auginimas ir,
žinoma, du anūkai...
„Prieš 10 metų nusipirkom sodybą, pasistatėm namus. Turiu
užsiveisęs jauną sodą, galima
sakyti kolekcionuoju trešnes, net
sąrašą turiu, kokių rūšių trūksta.
Kartą draugai buvo sumanę „šposą“ – norėjo padovanoti du medelius: trešnę ir bet kokį medelį iš
miško. Bet to nepadarė, galvojo
supyksiu... O ko man pykti, jei
išėjęs į sodą būčiau pastebėjęs,
kad tarp trešnių ir kokia ieva įsimaišiusi...
(Nukelta į 14 p.)

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

iš pirmų lūpų
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Sausio tryliktosios įvykiai
prisimenami iki šiol

Vytautas BAGDONAS

Sausio 13-ąją ne vienas patriotiškai nusiteikęs tautietis prisimins tas taikių žmonių krauju paženklintas dienas, nuo okupantų
agresijos apgintus svarbiausius šalies objektus, žūtbūtinę lietuvių
kovą už laisvę ir nepriklausomybę.
Vienas iš tokių bus Kauno rajone gyvenantis iš Svėdasų krašto kilęs mokslininkas, veiklus Kauno anykštėnų bendrijos narys
technologijos mokslų, aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaras doc.Gvidas Kazlauskas.

straipsnių, leidinių, išradimų autorius net ir išėjęs į užtarnautą poilsį
ramiai nesėdi namuose.
Doc. dr. G, Kazlauskas turi teisę
jaudintis ir pergyventi dėl šalies ateities. Juk jis pats Atgimimo metais
aktyviai dalyvavo persitvarkymo
sąjūdžio veikloje, budėdamas prie
svarbiausių šalies objektų asmeniškai pergyveno 1991-ųjų metų sausio
13-osios tragiškus įvykius.
2018-ųjų pradžioje šių eilučių
autorių pasiekė beveik 50 puslapių
gražiai įrišta, gausiai iliustruota foto
nuotraukomis, unikalių dokumentų
kopijomis knygutė „Doc. dr. Gvido
Kazlausko prisiminimai, susiję su
1991 m. sausio 13 d. įvykiais“. Šį
leidinį paruošė pats kraštietis mokslininkas.
Klasės draugai susitiko
per sausio 13- ąją

Tradicinių „Vaižgantinių“ Malaišiuose dalyviai ir organizatoriai jau įprato matyti atvykusį kraštietį mokslininką doc. dr. Gvidą Kazlauską ir girdėti jo sklandžiai, ir įtaigiai dėstomas mintis.
Simonos BAGDONAITĖS nuotr.
Aprašė Atgimimo metą
Jis dažnas svečias Tėviškėje, visuomet surandantis laiko ir noro apsilankyti čia vykstančiose šventėse,
kultūriniuose renginiuose, materialiai paremiantis svėdasiškių kultūri-

nius projektus.
Buvęs ilgametis Lietuvos žemės
ūkio akademijos (dabar Aleksandro
Stulginskio universitetas) Žemės
ūkio inžinerijos fakulteto Profesinės
saugos ir ekologinės inžinerijos katedros docentas, daugelio mokslinių

Skyriuje, pavadintame „Sausio
13-oji“. rašo, kad, sausio 11-ąją būdamas „Lino“ sanatorijoje Palangoje,
per televizorių pamatė, kaip Vilniuje
prie Spaudos rūmų pasirodo tankai,
o okupacinės kariuomenės kareiviai
veržiasi į pastato vidų. Būrys žmonių priešinasi kareiviams, pasigirsta
šūviai, ant laiptų pasirodo kruvinas
jaunuolis. „Toks vaizdas kaip žaibas
trenkia į širdį ir protą. Aišku, kad
okupantas nutarė tankais susidoroti
su nepaklusniais „litovcais“. Ne laikas tupėti sanatorijoje! Susimečiau
daiktus į krepšį ir vidurnaktį su savo
„žiguliuku“ išvažiavau į Kauną“, –
prisimena mokslininkas. O jau būdamas Kaune, Akademijos gyvenvie-

tėje, per radiją išgirdo raginimą, kad
visi galintys vyktų ginti Juragių radijo ir televizijos stoties, Sitkūnų radijo
stoties, Kauno „Telekomo“ ir kitų
svarbių objektų. Kazlauskų šeima
greitai apsisprendė: Gvidas su trimis
dukromis – Gaila, Aida ir Vaiva – važiuos „žiguliuku“ į Sitkūnus, o žmona Janina eis prie „Telekomo“. Taip ir
buvo padaryta. Nors buvo pats vidurnaktis, gatvėse matėsi būriai žmonių,
važinėjo mašinos. Gvido vairuojamą
automobilį vienoje gatvėje sustabdė
skubantis vyriškis. Ir koks sutapimas!
Pasirodo, tai buvo svėdasiškis Albinas Gudonis, savanoris, Gvido klasės
draugo Mykolo brolis. Prie Sitkūnų
radijo stoties vis plūsta žmonės. Pradedamos statyti barikados, būriuojasi
bendraminčiai. Albinas Gudonis užtraukia dainą „Ant kalno mūrai“, kiti
jam pritaria.
Per įjungtus garsiakalbius nuolat
skelbiama informacija apie įvykius
Vilniuje. Pranešama, kad prie televizijos bokšto plūsta minios žmonių,
važiuoja tankai, iš kareiviško šarvuočio Maskvos pakalikai Burokevičius ir Jarmalavičius šaukia apie
sudarytą gelbėjimo komitetą ir reikalauja, kad visi skirstytųsi į namus.
Pasigirsta šūviai, skelbiama, kad yra
aukų. Dainos iš karto nutyla, kauniečiai ištempę ausis gaudo kiekvieną
žodį, sklindantį iš garsiakalbių. Kai
pasigirsta pranešimas, kad iš Jonavos į Sitkūnus važiuoja tankai ir kariškos mašinos, žmonės susikimba
rankomis ir žiedu apstoja gyvybiškai
svarbiu tapusį pastatą, iš kurio žinios
skleidžiamos pasauliui. G. Kazlauskas prisimena: „Aš atsistoju tarp mažųjų mūsų dukterų ir mintyse galvoju, kad spėsiu jas nusviesti į šonus...
Per susikibusias rankas lyg tekėtų
elektros srovė, lyg ta žmonių grandinė būtų tapusi vienu kūnu! Neatsirado nė vieno, kuris pasitrauktų iš
tos grandinės...“ Laimė, tankai neatvažiavo, nerami naktis, visam gy-

Emigrantus bando grąžinti per... internetinį puslapį
(Atkelta iš 3 p.)
Siekiant efektyvinti emigracijos suvaldymo politiką, siūloma
kiekvienoje savivaldybėje paskirti „sugrįžimo koordinatorių“,
į kurį „vieno langelio“ principu
būtų galima kreiptis visais sugrįžimo klausimais. Taip pat siūloma savivaldybėms ir jų įstaigoms
daugiau dėmesio skirti sugrįžusių
vaikų integracijai, nes kai kurie
jų jau nebemoka lietuviškai, bei
rekomenduojama siekti išlaikyti
ryšį su išvykusiaisiais.
Savivaldybių reikalas
Prezidentė žurnalistams ke-

liais žodžiais apibendrino emigracijos problemos svarbą.
Prezidentės teigimu, žmonių
susigrąžinimas – bendras visos šalies tikslas, o emigracijai
stabdyti vien tik nacionalinės
valdžios sprendimų nepakanka.
Sprendžiant emigracijos problemas ir kviečiant žmones sugrįžti, būtinos visų pastangos, todėl
norint susigrąžinti išvykusiuosius ypatingai svarbus vaidmuo
tenka arčiausiai žmonių esančiai
vietos valdžiai.
Dar pernai D. Grybauskaitė
inicijavo kampaniją „Rinkis Lietuvą“, kurios metu ypatingas dėmesys skiriamas iš emigracijos

Apie nelaimę perspėjo
šuo Kingas
Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime išgelbėtas į nenaudojamo
lauko tualeto duobę įkritęs šuo. Apie nelaimę perspėjo leliūniečio
Raimundo Guobužo šuo Kingas.
Leliūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Aušra Grižienė
„Anykštai“ pasakojo, kad R. Guobužo netoliese nelaimės vietos
vedžiojamas šuo Kingas kelias
dienas iš eilės nuolat elgėsi keistai, vis žvalgėsi į apleisto lauko
tualeto pusę, lyg norėdamas šeimininką perspėti, kad nelaimėliui
šuniui reikalinga pagalba, nors jis
nerodė jokių ženklų – nei inkštė

ar lojo.
Ir iš tiesų, žvilgtelėjęs į maždaug 2 metrų gylio lauko tualeto
duobę, R.Guobužas išvydo ten
įkritusį šunį.
Anykščių rajono ugniagesių
tarnybos Debeikių komandoje
dirbantis R.Guobužas ėmėsi į nelaimę patekusį šunį gelbėti. Atsinešė kopėčias, virvių ir nelaimėlį
iš duobės ištraukė.

grįžtantiems žmonėms.
Susitikime patirtimi dalijosi
iš emigracijos grįžę mūsų šalies
gyventojai bei miestų merai. Susitikime dalyvavo ir Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis.
Daugiausiai plaukia į
Jungtinę Karalystę
2017 m. iš Lietuvos emigravo
57,2 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų. Emigrantų skaičius, palyginti su 2016 m., padidėjo 6,9
tūkst., arba 13,8 proc. Emigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst.
gyventojų, padidėjo nuo 17,5
(2016 m.) iki 20,2 (2017 m.).

Beveik pusė (24,8 tūkst., arba
43,3 proc.) visų emigrantų išvyko į Jungtinę Karalystę, 6,4
tūkst. (11,1 proc.) – į Norvegiją,
4,9 tūkst. (8,6 proc.) – į Vokietiją, 3,8 tūkst. (6,7 proc.) – į Airiją. 2017 m. į Lietuvą imigravo
29,3 tūkst. žmonių, tai 9,2 tūkst.
(45,5 proc.) daugiau negu 2016
m.
2017 m. į Lietuvą grįžo gyventi 18,8 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių ir jie sudarė 64,2
proc. visų imigrantų. Grįžusių
Lietuvos Respublikos piliečių
skaičius, palyginti su 2016 m.,
padidėjo 4,6 tūkst. (32,6 proc.).
2017 m. į šalį imigravo 10,5

venimui daugeliui įsirėžusi į atmintį,
praėjo. Vėliau G.Kazlauskas girdėjo,
esą tankai iš Gaižiūnų poligono buvo
išvažiavę, tačiau tankų dalinio vadas
iš aukštesnių viršininkų pareikalavęs
raštiško įsakymo traiškyti beginklius
žmones. Tokio įsakymo negavus,
tankai buvo sugrąžinti atgal į dalinį.
Buvo pasakojama, kad tankų padalinio vadas, išdrįsęs reikalauti raštiško
įsakymo, rėmėsi Tbilisio, Baku įvykių dalyvių karčia patirtimi. Karininkai, vykdę žodinius įsakymus ir ten
siuntę kareivius kastuvėliais kapoti
taikių demonstrantų, buvo teisiami
dėl įgaliojimų viršijimo...
Šiek tiek pailsėję abu svėdasiškiai
– G.s Kazlauskas ir Albinas Gudonis – išvažiavo budėti į Vilnių. Ties
Elektrėnais į mašiną priima dar ir
pakeleivį, kuris, pasirodo, irgi buvo
jų bendramintis. Tas bendrakeleivis
paprašo nuvežti jį iki darbovietės –
Ryšių ministerijos, Gvidą pakviečia
užeiti į jo kabinetą, prisistato. Šioje
ministerijoje Ryšių inžinerinio masinio aptarnavimo centro direktoriumi dirbantis Robertas Mockapetris
pasiteiravo, ar Gvidas jo nebijotų
parvežti atgal su slapta medžiaga –
juk mašinas uoliai tikrina kareiviai,
o patį direktorių seka saugumas.
G.Kazlauskas jam mielai sutiko
padėti, pabrėžęs, kad, jeigu būtų bijojęs, tai su trimis dukromis nebūtų
budėjęs prie Sitkūnų radijo stoties.
Po budėjimo prie Aukščiausiosios
Tarybos abu svėdasiškiai susiruošia atgal į Kauną. Sutartoje vietoje
paimamas bendrakeleivis Robertas
su slapta medžiaga. Išvažiuojant iš
Vilniaus, „žiguliuką“ sustabdę kareiviai jį paviršutiniškai patikrino ir
leido toliau važiuoti. Na, o pakeleivis papasakojo, kad tą informacinę
medžiagą iš slapto ryšių mazgo jis
perduos visam pasauliui... Dar keletą dienų Gvidas su kitais kauniečiais
budėjo prie Juragių radijo ir televizijos retransliacijos stoties.
tūkst. užsieniečių ir jie sudarė
35,8 proc. visų imigrantų. Imigravusių užsieniečių skaičius,
palyginti su 2016 m., padidėjo
4,5 tūkst. (1,8 karto). Beveik
pusė (4,4 tūkst., arba 42,2 proc.)
2017 m. imigravusių užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, 2,8
tūkst. (26,6 proc.) – Baltarusijos, 673 (6,4 proc.) – Rusijos
piliečiai.
Pernai Anykščių rajone gyvenamąją deklaravo 26 tūkst. 588
gyventojai (12 tūkst. 667 vyrai ir
13 tūkst. 921 moteris).
Pernai anykštėnai emigravo į
Jungtinę Karalystę – 259, Norvegiją – 114, Vokietiją – 44, Airiją – 39, Daniją – 21, Ispaniją
– 12, Nyderlandus – 10, Švediją
– 8.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Kieno tai šuo, išsiaiškinti nepavyko. Jo gelbėjimo operacijoje
dalyvavę leliūniečiai spėjo, kad
įkritęs (o gal kažkieno įmestas?)
nenaudojamo lauko tualeto duobėje šuo galėjo praleisti bent kelias paras.
Nuotraukomis iš įvykio vietos
pasidalinusi Leliūnų kaimo bendruomenės pirmininkė A.Grižienė
sakė, kad įdomiausias šioje istorijoje šuns Kingo vaidmuo – jei ne
jis, lauko tualeto duobėje atsidūrusio nelaimėlio likimas galėjo
baigtis kur kas liūdniau...

Kieno šis šuo – nežinia.

Šuo Kingas net kelias dienas
savo šeimininką bandė perspėti
apie į bėdą patekusį nelaimėlį.
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Nusifotografuok tautiškoje buveinėje
(Atkelta iš 1 p.)
„Svarbiausias Lietuvos Respublikos šimtmečio kabinetas
Anykščiuose – siaurojo geležinkelio stoties viršininko tautiškoji
buveinė. Ateik, įsiamžink patriotinėje aplinkoje, sustiprink pilietinę sąmonę!“- savo tinklapyje

skelbia siaurukas.
Greta, kad būtų įtaigiau, publikuojama ir fotografo Alfredo
Motiejūno nuotrauka, kurioje
prie Vytauto Didžiojo portreto
smetoniškos Lietuvos stiliumi
nusifotografavę siauruko muziejaus darbuotojai.

Anykščių A. Baranausko ir A.
Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas „Anykštai“ sakė,
kad tai muziejininkės Kristinos
Kiaušaitės iniciatyva modernios
Lietuvos valstybės 100 – mečiui
paminėti. Nuotrauka paimta iš

muziejaus jubiliejinio kalendoriaus.
„Pernai, minėdami muziejaus
90 - ąjį jubiliejų nutarėme visi
nusifotografuoti savo darbo vietose, - istoriją, kaip gimė pirmosios nepriklausomybės laikus
primenanti fotografija, pasakojo

Be skausmingų patirčių gyvenimas - prėskas
(Atkelta iš 12 p.)
Dar vienas mano hobis – bitininkystė. Prieš kelis metus paprašiau
pažįstamo bitininko, kad medų
padėtų išsukti, pats neturėjau medsukio. Atvažiavo žmogus, klausia,
kur galim tą medų sukti, man net
į galvą neatėjo, kad galim eiti į
įrengtas patalpas ir saugiai tai pa-

daryti, sakau, einam į terasą... Ten
tą medų ir išsukom. Kitą dieną
skambina man tas žmogus, klausia,
ar vaikai sveiki, ar bitės nesugėlė..?
Na, lyg ir viskas gerai. Tai vat sako
– aš tau daviau pamoką, kaip negalima medaus sukti“ – apie savo
hobius pasakoja A. Liogė.
Turi V. ir A. Liogės ir triušių

– žmonai draugė porelę pūkuotukų padovanojo. „Kam dovana, o
kam galvos skausmas... Įsigijom
ir daugiau. Bet kadangi keturmetis anūkas Kristupas yra didysis
ūkininkas, jo priesakas yra toks –
triušius galima tik auginti, visa kita
– draudžiama“ – anūku džiaugiasi
senelis.

Tiesa, Liogių namuose jau pusantrų metų krykštauja ir anūkė
Abrilė.
„Keičiasi mano prioritetai – dabar svarbiausia anūkai, šeima,
džiaugiuosi dar turintis mamą. Pietūs pas ją arba uošvę – privalomi.
Prieš beveik penkis metus netekau
tėčio... Jis visada manęs laukda-

A. Verbickas. – Siauruko stoties
viršininko kabineto aplinka įpareigojo muziejininkus įsijausti
į tą laikotarpį. Dabar kviečiame
visus muziejaus lankytojus nusifotografuoti šiame kabinete, o tuo
pačiu aplankyti ir ekspoziciją“.
-ANYKŠTA
vo tai atvažiuojančio, tai bent jau
mano skambučio... O kaip pasiteisinsi? Nėra laiko... Dabar visus
darbus dėlioju taip, kad to laiko
būtų, matyt, reikia netekčių, kad
tai suprastum“ – gyvenimo patirtimis dalijasi A. Liogė.
Paklaustas, ar seneliai tikrai anūkus myli labiau nei savus vaikus,
pašnekovas linkteli: „Yra toks pasakymas – mylėkit anūkus, jie atkeršys jūsų vaikams...“

Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto,
Kiek daug šviesių pavasarių sutikot Jūs.
O Jūs vis einat vienas šalia kito,
Per įvairius gyvenimo kelius.
O kiek kelių, kelelių pražygiuota,
Juk 50 metų Jūs kartu.
Visas dienas užmirškit debesuotas,
Širdy tebus vien gera ir džiugu.

Ireną ir Vladislovą VIZBARUS, gyvenančius Samanų k., Troškūnų

sen., auksinių vestuvių proga sveikina

J. ir R. Pauliukai, V. ir R. Pazniokai, S. ir V. Bagdonai, L. ir I. Mockevičiai, R. Strolienė

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Meistras gamina laiptus ir visų tipų
baldus iš kietmedžio.
Tel. (8-615) 45845.

Nestandartinių baldų gamyba, virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Gamina ir montuoja indėklus, pristatomus kaminus. Valo kaminus.
Naudoja 0,5 - 0,8 mm nerūdijančio
plieno skardą.
Tel. (8-656) 24531.
Priima užsakymus durpių ir medžio briketams. Veža krovinius iki
10 t su kranu.
Tel. (8-612) 93386.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Išnuomojamos 242 kv. m
ploto komercinės patalpos
tinkančios prekybai.
Patalpos miesto centre,
adresu Ladigos g. 13, 1 aukštas.
Nuomos kaina sutartinė.
Kontaktinis tel.
(8-686) 63402,
(8-381) 59142, 51587.

Remonto ir apdailos
darbai.
Tel. (8-614) 60197.

LEGENDA APIE PILĖNUS
Muzikinė drama pagal Vytauto
Klovos operą „Pilėnai“
Sausio 17 d. (trečiadienį) 18 val.
Anykščių kultūros centre
Savo 77-ąjį kūrybinės veiklos sezoną
ansamblis „Lietuva” pasitiko išskirtine
premjera – muzikine drama „Legenda
apie Pilėnus”. Naujame amplua prikelta
nacionalinė V. Klovos opera „Pilėnai”
ansamblio lūpomis subtiliai prabila ne tik
liaudiška, bet ir šiuolaikiška kalba.
Operinio kūrinio aranžuotė bei profesionalus pritaikymas liaudies instrumentų orkestrui suteikia šiam kūriniui dar daugiau
archajiškumo, patriotiškumo, tačiau tuo
pat metu leidžia jam suskambėti ir naujomis spalvomis. Tiek operos libretas, tiek
muzikinė dalis yra gerokai redaguota bei
adaptuota šių dienų aktualijoms. Skirtingai
nei operos žanre, šiame pastatyme veiksmas intensyvus, gausu prozos, šokio,
pantomimos, naujų muzikinės išraiškos
priemonių, vyrauja scenografijos minimalizmas, tad žanro prasme jis yra kamerinis
ir kur kas artimesnis miuziklui.
Pagrindinius vaidmenis atlieka ilgamečiai ansamblio draugai, žymūs operos
solistai – Liudas Mikalauskas, Ramūnas
Urbietis, Arūnas Malikėnas, Tadas

Girininkas ir kiti. Muzikinę kalbą bei kovos dvasią sustiprina variniai Lietuvos
kariuomenės orkestro pučiamųjų orkestro grupės sąskambiai.
Kaip ir originalus operos siužetas, ši
muzikine drama pasakoja apie išdavystę, kurią patiria Pilėnų kunigaikštis
Margiris. Savo įdukros Mirtos išduotas,
Margiris su savo kariais narsiai kaunasi
prieš kryžiuočius, tačiau priešo pajėgos
pasirodo esą stipresnės. Nematydami
vilties atsilaikyti ir suvokdami savo pralaimėjimą, Pilėnų gynėjai galiausiai patys
pasirenka mirtį.
Brėkštantį Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį ansamblis „Lietuva” neatsitiktinai pasitinka būtent šiuo nacionaliniu
kūriniu. Pagrindinė kūrinio idėja - verčiau
žūti, nei atsižadėti tėvynės ir laisvanoriškai atsiduoti į priešo rankas, - ypatingai
aštri nūdienos kontekste. Pilėnų istorija
verčia peržvelgti savo vertybes ir susivokti, kokių motyvų vedini mes darome
esminius savo pasirinkimus ir išsižadame tarnystės Lietuvai.
Valstybinis dainų ir šokių ansamblis
„Lietuva“ su šiuo projektu 2017 – 2018
m. suka didelį, platų ratą per Lietuvos
miestų ir miestelių kultūros centrus, siek-

damas šalies regionuose skleisti profesionalųjį meną bei palaikyti patriotiškumo
dvasią Lietuvos žmonių, o ypač jaunosios kartos širdyse.
Libreto autorius – Jonas Mackonis
Režisierius - Nerijus Petrokas
Muzikos aranžuočių autorius - Giedrius
Svilainis
Choreografas
Aleksandras
Jankauskas
Scenografas - Sergėjus Bocullo
Kostiumų dailininkė - Daiva Petrulytė
Dirigentai – Egidijus Kaveckas, Egidijus
Ališauskas
Solistai:
Margiris - Arūnas Malikėnas, Liudas
Mikalauskas
Ūdrys - Rokas Šveisteris, Ramūnas
Urbietis
Eglė - Dovilė Kazonaitė, Ilona Pliavgo
Mirta - Ieva Filipkauskaitė, Julija
Stankevičiūtė
Rūtenis - Edgaras Davidovičius,
Saulius Vasiliauskis
Ulrichas – Egidijus Dauskurdis, Tadas
Girininkas
Trukmė: 1 val. 30 min. (vienos dalies)
Bilietus galima įsigyti kultūros centro
kasoje ir www.bilietai.lt

SKELBIMAI
SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, miperka
kroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei
arba ardyBrangiaieksploatacijai
– įvairius automobilius,
mui.
Pasiima.
mikroautobusus,
motociklus, tinTel. (8-611)
77722. eksploatacijai
kančius
tolimesnei
arba ardymui. Pasiima.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
Tel. (8-611)
77722.
spalvotojo
metalo
laužą, akumuliato-

rius. Klientui pageidaujant išsiveža.
UAB „Torvisida“
brangiai –šešjuoVairuotojų
g. 7 B, Anykščiai,
dojo, spalvotojo
metalo
tadieniais
dirba iki 13.00
val.,laužą,
tel.:
akumuliatorius,
buitinę
tech(8-622)
60349, seną
(8-699)
60871,
niką
ir
elektroninę
įrangą.
Klientui
(8-610) 41900.
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 turtas
B, Anykščiai, šešNekilnojamasis
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610)
41900,
(8-699) 60871.
Brangiausiai
Lietuvoje
- miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirsNekilnojamasis
tus),
žemes, sodybas.turtas
Tel. (8-651) 39039.
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius,
jaunus, įmonė
malkinius,
išMedienos apdirbimo
be tarkirstus),
žemes,
pininkų
- mišką
susodybas.
žeme ir išsikirsti.
Tel. (8-651)
39039.
Atsiskaito
iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai
miškus
visoje
Lietuvoje.
atlieka vi1-2 kambariųNebrangiai
butą Anykščiuose.
sus
Tel. geodezinius
(8-607) 49133.matavimus.
Tel. (8-650) 16017.
Automobiliai
Miesto centre - dviejų ar trijų
kambarių
butąVažiuojančius
(1-2 aukšte).
Automobilius.
ir nevaTel. (8-687)
57925.
žiuojančius.
Išsiveža
patys. Atsiskaito
vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.Vieno arba dviejų kambarių
butą.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Tel. (8-683) 91121.
Įmonė - automobilius, autobusus,
Namą arba
sodybą.
visureigius.
Atsiskaito
iš karto, sutvar(8-607) 49133.
ko Tel.
dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Automobiliai
Važiuojančius, nevažiuojančius auBrangiai mikroautobusus,
- įvairių markiųvisureiautotomobilius,
mobilius. Gali būti su defektais,
gius.
nevažiuojantys.
Atsiskaito vietoje,
Tel. (8-629) 10247.
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646)
17715.
Brangiai
- įvairių
markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuoSkubiai
- automobilius.
jantys.
Atsiskaito
vietoje, sutvarko
Tel. (8-621)
60671.
dokumentus,
pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Automobilius, mikroautobusus,
visureigius,
motociklus, sunkvežiGyvuliai
mius.
Tel. (8-628)
07656.
Egidijus
ir Sandra
- įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Važiuojančius
ir
nevažiuojančius
Greitai pasiima.
automobilius,
visureigius,
mikroTel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
autobusus, traktorius.
Tel. (8-629) 10247.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Automobilius, autobusus, trakTel. (8-614) 07502.
torius, įvairią techniką.
Tel. (8-633)
60143.arklius ir kiSenus,
traumuotus
tus galvijus. Išsiveža patys.
Gyvuliai
Tel.:
(8-641) 03389,
(8-613) 95120.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito
Kita
iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
Ieško
senų
medinių pastatų nu(8-684)
40534.
griovimui. Reikalingos senos pilkosBrangiai
lentos, brusai,
gegnės.telyčias,
- galvijus:
Tel. (8-600)
22872.
karves,
bulius.
Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys
išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
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Brangiai superkame automobilius visoje Lietuvoje. Automobiliai
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su
defektais. Automobilius pasiimame
patys iš reikiamos vietos. Vietoje
sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus. Dirbame be išeiginių.
Tel. (8-647) 87959.

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

VERŠELIUS
nuo
ŽŪK “DIEVO
KARVUTĖ”
2 iki 12sąlygomis
savaičių
palankiomis
ir AVIS
superka
Mokame 6% ir 21% PVM.
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.
Tel.:(8-650) 73427,
Tel.: (8-656)(8-699)
06060,34217.
(8-614) 60293.

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

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.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Nuolat perka

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Moka PVM.
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612)
Tel.: (8-659) 99242,
(8-678)02125
14090. .

Dainiaus ﬁrma

Bendrovė - grūdus, kviečius, miežius, rapsus, žirnius.
Atsiskaito iš karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

PERKA VERŠELIUS

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

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

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

Dėkojame Kavarsko bažnyčios klebonui Nerijui
Vyšniauskui už maldas, Aurelijai, Daliui, Danutei ir
Algiui Simaškams, kaimynams, giminėms, draugams
- visiems, kurie palaikė sunkią valandą į paskutinę kelionę palydint Vladą GIEDRAITĮ.
Žmona ir dukterys

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

Kuras
PIGIAU - ribotam kiekiui! Beržo,
uosio
briketaiberžines,
nuo 79 Eur.
Nebrangiai
alksnines
Nekilnojamasis turtas
Tel. (8-698)
55663.
malkas
kaladėmis,
skaldytas.
Nekilnojamasis turtas
Tel. (8-630) 57490.
Sodybą Naujonių k., šalia
Automobiliai, ž. ū. technika
Gyvenamąjį
namą su
visais
paAnykščių.
Tvenkinys,
ūkinis
pasMalkas: drebulės, baltalksnio, bertogumais.
Yra
ūkiniai
pastatai.
15
tatas, pirtis, vandens gręžinys, 1 žo Automobilį
1987 ne
m.,
, juodalksnioAUDI
- 3 m 100,
ilgio, kiekis
km nuo Anykščių, prie gero kelio,
ha.
1,8 l. 20 kub.m.
mažiau
netoli
tvenkinys,
Šventosios
upė.
Tel. (8-683) 91121.
Tel.:(8-612)
(8-648)59532.
25306, (8-381) 5-17-46.
Tel.
Tel. (8-614) 44910.

parduoda
parduoda

Skubiai - sodybą. Tvarkinga,
suKuras
visais patogumais. Netoliese
miškas, upė Šventoji, tvenkinys,
Malkas. 15 km.
Anykščiai
Tel. (8-614)
(8-603) 25539.
Tel.:
44910,
(8-381) 4-26-41.
Malkas rąsteliais ir kaladėlėmis,
yra
sausų. - senovinį mūrinį
Nebrangiai
Tel.
19855.
pastatą(8-645)
Surdegio
mstl., Anykščių
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Traktorių T40
AM. beržo malkas.
Išdžiūvusias
alksnio,
Tel.
(8-684) 14841.
Turi
spygliuočių
sausuolių ir maišytų
malkų. Veža po 5-8 erdmetrius.
Kita
Tel.
(8-613) 11010.

Durpių briketus, pjuvenų briketus,siūlo
anglis darbą
didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Oficialus darbas valytojoms
Kita
Anglijoje.
Anglų kalba nebūtina,
amžius – iki 60 metų. Įdarbinimas
OPEL ASTRAAtlyginimas
2000 m. 2 –
l TD.
garantuotas.
nuo
Juodmargę
telyčią, veršiuosis va1500 Eur/mėn.
sario 28 d.
Tel. (8-615) 56480,
Tel. (8-651) 82089.
www.husband-wife.co.uk/darbas

Lašų ŽŪB - šienainį rulonuose,
UABEur/vnt.
“Ukmergės
versmė”
12-18
+ PVM.
Anykščių
filialas
- šaligatvių vaTel. (8-682)
47854.
lytojams (-oms).
Tel.: (8-698) 13433,
Lietuvišką,
svilintąalksnines.
kaimiškai,
Malkas
- beržines,
3
VIŠTOS
kiaulienos
skerdienąPo
puselėmis
po
metrų
ilgio rąsteliais.
30 metrų
(8-614)VIŠTAITĖS.
19274.
SAUSIO
14 d. (sekmadienį) pre40-60
perkant 2Brangiai
puselesperka
(visa kiausime “Kaišiadorių” paukštyno
veža
sukg,
miškavežiu.
vakcinuotomis
3-4-5-8
mėn. rudomis,
kiaulė) kaina tik 2,28 Eur. Atveža.
mišką.
Jolės gėlių
krautuvėlė
ieško
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei
r. Rūsys, sodas, 1,85 ha sklyTel.(8-619)
(8-607)
12690.
Tel.
67120.
Baltarusiškus
durpių
briketus.
floristės
(floristo).
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis
pas.
(kaina
nuo 3,50 02353.
Eur).Turėsime gaiMedžio
pjuvenų
briketus (beržiTel. (8-610)
Tel. (8-683)
91121.
Dideles
maistines
bulves džiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec.
Malkas.
niai), anglį.
Jei vėluosime, prašome paCascada
Tel. (8-678)
42646. veislių, gelto- lesalai.
Tel.: (8-655)
(8-45) 51-03-46. (Secura,
laukti. Tel. (8-608) 69189.
Žemės
ūkio48555,
technika
nos)- 30 kg maišas 8 Eur, pašariSvirnai 7:00, Kavarskas 7:10,
Janušava 7:15, Dabužiai 7:25,
- 30 kg 2 Eur.
Išrašo sąskaitas
Baltarusiškus
durpių
briketus.
Durpių briketus,
beržinius (3,60
pjuve- nes
Kuniškiai
7:35,
Troškūnai
7:55,
Belarus-570,
kultivatorių
- faktūras,
atveža
į namus.
Medžio
pjuvenų
briketus
(beržiniai),
UAB
Kalnų
miškas
nų
briketus,
anglis
didmaišiuose.
Raguvėlė
8:15,
Svėdasai
15:10,
m), purkštuvą (400 l), plūgą (3 medžio
Tel.: (8-681)
perka: 15:40,
granules,68975,
anglį. Pristato į naČekonys Brangiai
15:30, Debeikiai
Sveria
kliento
kieme.
Pristato.
korpusų), šienapjovę KUHN mus.
Rubikiai
15:50,
16:00,
Mišką su
žemeBurbiškis
ir išsikirsti,
(8-641) 50768.
Tel. m).
(8-683) 08828.
(1,60
Anykščiai
(ūk.turgus),
Apvalią16:15
medieną,
sausą
Tel.: (8-655) 48555,
Kurkliai 16:35, Staškuniškis 16:45.
Tel. (8-682) 88151.
medieną.
(8-45) 51-03-46.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
įvairūs
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Uenos r. technikos sporto klubas, Anykščių
ﬁlialas tarptautinių perUAB “CESTA”
firminėje mėReikalingas
Statybinę
medieną
(turi bet kosiūlo darbą A, B,C,CE,Dvežimų
gaminių
parduotuvėje
vairuotojas.
ORGANIZUOJA
KATEGO
RIJOS Siūlo gerai sos
kių išmatavimų)
nuo 70 iki
Vilniaus
g. 1, kaina
Anykščiuose
Baldų
apdirbimo
įmonė apmokamą darbą kanencijomis
reikalingas
(-a)
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.
160 Eur už kub.
m, pardavėAnykščiuose - kompiuterizuotų Skandinavijoje.
jasLauko
(-a) ir -vidaus
kasininkas
(-ė).
dailylentes,
tePraktinio
vairavimo
ir papildomos
mokymo
pamokos
vyksta Utenoje. Darbas
Tel.: (8-699)
31400,
medžio
apdirbimo
staklių
operaslenkančiu
grafiku:
4
rasines lentas,
lenteles
tvoroms.
nuolaidos.
(8-699) 66091.
toriui (yra galimybė išmoktiTaikomos
dirbti
darbo dienos
ir
4
poilsio
diePristato
į
namus.
nos. Darbo patirtis prekybos
vietoje) ir baldų pramonės darbiStato- karkasinius
namus.
Renkasi sausio 12 d. 15 val. adresu: A. Baranausko
1 , Anykščiai.
srityje
pageidautina.
Kavinėa. ieško
virėjo (-s), picų
ninkams.
Stato ir įrengia
pirtis.
Teirautis tel.: (8-620) 98813, (8-618) 38337
Kreiptis
telefonu
kepėjo (-s). Siūlo socialines gaTel. (8-616) 93759.
(8-620) 42754.
rantijas, laiku mokamą atlyginimą,
Tel. (8-600) 22488
darbo
grafiką.
Darbo
patirIeško moterų
valymoorganizuoja
darbamsA, B,lankstų
kalnumiskas@gmail.com
UAB „Jonroka“
BE, C, CE,
C+CE
kategorijų
ir papildoVokietijoje.
Vokiška
sutartis. tis privalumas.
ieško darbo
mus
(prasižengusiems
vairuotojams)
vairuotojų
kursus.
Daugiau informacijos
Atlyginimas į rankas nuo 1000 Renkama nauja grupė 2017 m. sausio 12tel.
d. 17
val. 98328.
(8-626)
1500.
Gali padėti prižiūrėti senyvo amTel.
Dėl (8-603)
A, B, BE,09851.
C, CE, C+CE kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8- 657) žiaus ar neįgalų žmogų.
Tel. (8-624) 11619.
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.

Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB
„Anykštos
redakcija“.
Vilniaus
g. 29, 29145
Anykščiai.
Interneto
svetainė:
http://www.anyksta.lt
Steigėjas ir leidėjas
–
El.
paštas:
anyksta@anyksta.lt.
UAB
„Anykštos
redakcija“.
ISSN
1392-6233.
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Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
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Paparacio šūvis

Veronika, Dargaudas, Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera,
Hiliaras.
sausio 14 d.
Feliksas, Teodozijus, Auksė,
Hilarijus, Laimis, Lilija.
sausio 15 d.
Paulius, Skirgaila, Snieguolė,
Meda, Povilas.

mėnulis
sausio 13-15 d. delčia

1. Kęstutis Tubis: „Anykščiai - saugiausias miestas pasaulyje. Viskas
mūsų mieste saugoma, stebima, kontroliuojama. Štai šitie, virš galvų
skraidantys ir filmuojantys dronai - dirba vardan mūsų visų saugumo“.

oras

2. Sigutis Obelevičius: „Dronai? Galvojau drugeliai mutantai...“

-4

3. Dainius Žiogelis: „Nufilmavo darbo metu giedantį jaunųjų
ūkininkų chore. Tik nepaleisk rankos - labai baisu“.
-7

Didmeninė prekyba rūbais
Zara (Stock) Siūlome urmu
įsigyti drabužių ZARA:
1.Mažiausias kiekis - 50 vnt.
2.Galimybė koreaguoti prekių
sąrašą.
3.Galimybė išsirinkti
kiekvieną rūbą.
4.Siunčiame prekes
į visą Lietuvą.
2016-2017 metų rudens/žiemos
kolekcija moterims, vyrams ir
vaikams.
Prekės yra naujos, su etiketėmis,
supakuotos dėžėse.
Kviečiame atvykti į sandėlį
Vilniuje adresu:
Laisvės prospektas 123.
+37065552055 - Lina
+37067306117 - Simonas
lina@nenuogas.lt

NNN

redaktorei nežinant

Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio darbotvarkėje skelbta, jog
jis ketvirtadienį turėjo dalyvauti
Vilniuje vykusioje atsisveikinimo
su Kinijos ambasadoriumi šventėje. Jeigu meras dalyvautų Kinijos
ambasadoriaus prisistatymo šventėje, sakytume - mezga ryšius su
Kinija. O kai dalyvauja atsisveikinime - galime konstatuoti: Anykščių ryšiai su Kinija jau užmegzti.
Anykščių rajone - nebeliko ir 30
tūkst. gyventojų, Kinijoje žmonių
- kokiais 30 tūkst. kartų daugiau.
Jeigu bent vienas procentas kinų
susidomėtų Anykščiais - jų autobusų spūstys prasidėtų ties Samara, o Deivydo Dilio labirintų parkas plėstųsi bent iki Pskovo. Na,
net procento kinų mums nereikia,
net vieno Šanchajaus daugiabučio
dėmesio, susidomėjimo Anykščiais užtektų.
Kinams Anykščiai turėtų būti

4. Sergejus Jovaiša: „Virš galvų skraido!? Ne visos galvos tame
pačiame lygyje!“

Kinija - strateginis Anykščių partneris

artimi ypač dėl gynybinių konstrukcijų. Didžioji kinų sieną daugelyje vietų yra sugriuvusi, ją
derėtų atstatyti. Po Anykščių medinės pilies statybų, į mūsų miestą
patrauks kinų inžinieriai, projektuotojai ir statybininkai semtis
gynybinių objektų atstatymo patirties. Tolesnis etapas - eglinių
rąstų ir arklių šlapimo eksportas
į Kiniją.
Ir pagaliau - kinams ėmusis
Didžiosios kinų sienos atstatymo
mediniais rastais darbų - Anykščių
medinę pilį, po derybų su kinais,
galėsime paskelbti Didžiosios kinų
sienos filialu. Ar net bendrą VšĮ
sukurti... VšĮ „Didžioji kinų siena
ir Gražioji Anykščių pilis“. Išeitų
kažkas panašaus kaip VšĮ „Anykščių turizmo ir verslo informacijos“
centras...
Kuriem galam anglui ar šveicarui į Kiniją keliauti. Anykščiai - ar-

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Tikėtina, jog Didžiąją kinų sieną ir Anykščių medinę pilį valdys
ta pati Viešoji įstaiga.
Nuotrauka iš interneto
čiau. Apžiūri svečias mūsų pilį ir
jaučias lyg Kinų siena pavaikščiojęs. Mes savo ruožtu Kinijai perleisime turistus iš Mongolijos, Laoso

ir Mianmaro.
Praeis dar metai ir suvoks sėlių
gentys, kokį didį vadą jie senovėje
(prieš trejus metus) išsirinko.

Piešė Aušra BREDELYTĖ
rašė Antonas Feljetonas

Amiliutė keičia tapatybę

Amiliutė gero ūpo,
Ji išrūko pirkt kindziuko.
Kai jau taikės grįžt į trobą,
Pasivijo turgaus boba

Ko blaškaisi po pievelę
Pametei visai galvelę
Kopijuoji tu mane
Su taškuota skarele

Atsirado mat Gilytė...
Bobos akys pykčiu švyti
Jei nešiosi tą skarelę,
Nesurasi namo kelio.

Amiliutė sukrėsta
Tapatybė prarasta
Pakentėtų – laikas eina,
Bet kvailiai tai nepraeina.

Kam su jais čia prasidėti,
Tapsiu Eime europiete
Pasisiūsiu sau sijoną
Čiotką –mėlynai raudoną.

