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Skrydis į mirtį
nuo
vandentiekio
bokšto

2 psl.
šiupinys
Svečias. Penktadienį Anykščiuose
lankėsi Susisiekimo viceministras
Paulius Martinkus. Svečias apžiūrėjo
Siaurojo geležinkelio muziejaus ekspoziciją, su rajono vadovais kalbėjosi
apie šio muziejaus plėtrą. P.Martinkus
atsakė ir į „Anykštos“ žurnalisto klausimus apie VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“ valdymą. Plačiau apie
tai - antradienio „Anykštoje“.
Daktarė. 32-iejų metų Lina Gervinskaitė - Paulaitienė sausio 26-ąją
Vilniaus universitete apsigynė daktarinę disertaciją: „Mentalizacija
ankstyvoje paauglystėje ir jos sąsajos
su prieraišumu, smurto patyrimu ir
emociniais bei elgesio sunkumais“.
Jai suteiktas socialinių mokslų srities,
psichologijos mokslo krypties daktaro laipsnis. Jaunoji mokslininkė yra
buvusio Anykščių rajono mero Alvydo Gervinsko dukra.
Stipendija I. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo
komisija, išnagrinėjusi pateiktas
kandidatų paraiškas, nusprendė Valstybės Nepriklausomybės stipendiją
skirti iš Anykščių rajono kilusiam dr.
Norbertui Černiauskui. Jis yra Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto
Naujosios istorijos katedros lektorius. N.Černiauskas Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo
komisijai pateikė projektą „Gerovės
valstybės vizija ir jos kūrėjai Lietuvos
Respublikoje 1918–1940 metais“.
Projekto tikslas – ištirti Lietuvos Respublikos (1918–1940) socialinės politikos teoretikų ir praktikų indelį, kuriant gerovės valstybės užuomazgas
bei sudaryti kolektyvinę socialinės
politikos kūrėjų biografiją.
Stipendija II. Pasaulio mokslininkų federacija skiria stipendijas jauniesiems Lietuvos mokslininkams už jų
indėlį medicinos, chemijos, fizikos,
biotechnologijų srityse. Už 2017 m.
atliktus mokslinius tyrimus medicinos ir biotechnologijų srityse stipendija skirta trisdešimtmečiui anykštėnui Simonui Juzėnui. Šiuo metu jis
mokslinius tyrinėjimus atlieka Vokietijos Kylio mieste.
Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina –
20 eurų.

„Delfi“ studijoje
- du
Anykščių merai

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

Vaikystės
Savąjį akmenį
sunkumai
reikia
išmokė tvirtybės, prisijaukinti
bet neatėmė
jautrumo
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Rajono biudžetą valdininkai
viešai pristatė ... sau
Pirmadienį Anykščių kultūros centro mažojoje salėje visuomenei ir verslininkams buvo pristatytas 2018 metų rajono biudžeto projektas. Tiesa, nei visuomenė, nei verslininkai pristatymu nesusidomėjo. Renginyje dalyvavo tik rajono vadovai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai bei
savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai. Nesuinteresuotų asmenų, redakcijos skaičiavimais, buvo
mažiau nei dešimt.

Meras Kęstutis Tubis savivaldybės įmonių vadovams per rajono biudžeto pristatymą sakė, kad jie už
dorą darbą ir dabar skatinami, ir ateityje bus skatinami.
Autoriaus nuotr.

Anykščių PSPC traukia
skersvėjai

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją užsukęs anykštėnas Petras Slučka atnešė laišką, kuriame aprašyta, kaip jis
lankydamasis Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) sušalo, laukdamas kol bus apžiūrėtas gydytojos. Vyro teigimu, Anykščių PSPC šalta todėl, kad įstaigoje labai nesandarūs langai.
Anykščių PSPC direktorė Zita Neniškienė iš karto sureagavo į paciento skundą ir detaliai išaiškino
situaciją.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro
direktorė Zita Neniškienė sakė, kad privalanti
reaguoti į kiekvieno paciento skundą ir ieškoti
būdų, paciento komfortui užtikrinti.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro
(PSPC) Suaugusiųjų skyriaus vedėjas, gydytojas
Kęstutis Jacunskas vos išgirdęs apie paciento nusiskundimus dėl šaltų įstaigos kabinetų, ėmėsi tyrimo – apklausė prie gydytojo kabineto laukusias
pacientes.

3psl.

12 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Biudžetas auga
Prieš rajono biudžeto pristatymą
Anykščių kultūros centro direktorė
Dijana Petrokaitė pakvietė visus susirinkusius į ekskursiją po renovuotas
patalpas. Kultūros centro pastato remontas truko gal dešimt metų ir pagaliau jis baigtas. Vaikščiodamas po
kultūros centrą net Anykščių meras
Kęstutis Tubis gyrė UAB „Anrestas“
statybininkus. „Kai nori - tai gali dirbti kokybiškai“ - anykštėnų statybininkų darbą vertino rajono vadovas.
O grįžus į kultūros centro mažąją salę Anykščių savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka pranešė, kad rajono
biudžeto projektas paskelbtas savivaldybės internetinėje svetainėje ir
iki vasario 1 dienos (renginys vyko
sausio 29-ąją) visi rajono gyventojai gali teikti pasiūlymus, kaip perskirstyti biudžetą. Tiesa, gyventojai,
kurie pageidauja kam nors skirti papildomų lėšų, patys turi pasiūlyti, iš
kurios eilutės tuos pinigus paimti.

6 psl.

asmenukė

Tylėdami
sutinkame
šimtmetį

Po pusmečio šurmulio iš 1500
idėjų išrinktos trys – didelė alga
mokytojams, dviguba pilietybė ir
pagalba jaunoms šeimoms įsigyjant
būstą bei biurokratijos mažinimas
skaitmenizuojant paslaugas. Šitos
dvi mintys kažkodėl sujungtos į
vieną. Visos mintys girdėtos rinkimų metu – jos buvo parlamentinių
partijų programose.
Pasitvirtina didžiojo ironijos
meistro Oskaro Vaildo mintis – protingi žmonės niekada nesiklauso, o
kvailiai niekada nekalba.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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Skrydis į mirtį nuo vandentiekio bokšto
Trečiadienį apie dešimtą valandą ryto nuo vandentiekio bokšto Ažuožeriuose nukrito ir žuvo
Anykščių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje dirbęs vyras. Greičiausiai, vyras savo noru pasitraukė iš gyvenimo.

23-ejų metų vyro žūties vietoje dega žvakės.
Visai šalia bokšto nelaimės metu
buvo vienas ažuožerietis. Vyras
„Anykštai“ pasakojo, jog dirbo
šalia bokšto esančiame garaže,
pritrūkęs medžiagų ėjo į kaimo
centrą ir už nugaros išgirdo trenks-

mą. Už kelių metrų nuo jo gulėjo
žmogus. „Stresas, dar dabar rankos
dreba. Smūgis buvo garsus. Manęs
paskui klausė - ar nematei, jis juk
ant bokšto viršaus stovėjo? Na, aš
eidamas į kelią žiūriu... Paskam-

Šuolis nuo šio Ažuožeriuose
stovinčio bokšto buvo mirtinas.
Autoriaus nuotr.
binau 112. Labai greitai atbėgo ir
žuvusiojo motina. Gal ji matė, kad
sūnus stovi ant bokšto viršaus“. –
„Anykštai“ dėstė ažuožerietis.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius
Slavinskas „Anykštai“ sakė, kad
žuvęs jo vadovaujamos įstaigos
darbuotojas paskutinėmis dienomis turėjo nedarbingumo pažymėjimą. „Beveik ketveri metais jis mūsų kolektyvo narys. Visi esame
sukrėsti. Sunku ir skaudu“. - kalbėjo S.Slavinskas. Žuvęs vyras savo
šeimos nebuvo sukūręs.  
Žuvusiojo mirties aplinkybėms
nustatyti Anykščių rajono policijos
komisariatas pradėjo ikiteisminį
tyrimą. Ant vandentiekio bokšto
nesunku patekti prie jo pritvirtintomis kopėčiomis. Ant statinio antenų ar kažkokių kitų įrenginių nėra,
tad, vargu, ar žuvęs ažuožerietis
galėjo turėtų kokių nors reikalų
bokšte.
Žuvęs vyras apibūdinamas, kaip
ramus, tvarkingas. Panašu, kad artimieji ir aplinkiniai neįtarė apie
gresiančią nelaimę. Ažuožeriečiai
sako, kad vyras dar trečiadienio
rytą buvęs kaimo parduotuvėje,
kurioje pirko bandelių.

„Čiurlionio kvarteto“ koncertu padėkota rėmėjams
Sausio 30 dieną, antradienį, Anykščių koplyčioje koncertavo
Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis - Čiurlionio kvartetas. Šis koncertas buvo Anykščių sakralinio meno centro – Angelų muziejaus padėka rėmėjams.

Čiurlionio kvarteto koncertas Anykščių koplyčioje – prabangi
dovana Anykščių sakralinio meno centro – Angelų muziejaus
draugams ir rėmėjams.
Ritos Babelienės nuotr.
Į renginį buvo kviesti Anykščių rajono vadovai, rajono kultūros žmonės,
verslininkai. Deja, padėkos vakare iš
politikų dalyvavo tik Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obele-

„Anykšta“ TV

vičius su žmona mokytoja Alyte, bei
rajono Tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė. Tačiau salėje netruko verslininkų – buvo Anykščių vadovų klubo
garbės pirmininkas Alvydas Bitinas

su žmona gydytoja Regina, verslininkai Algirdas Šemeta, Michailas
Baliuckas, Rolandas Musteikis, Romualdas Vitkus, Valdas Juškus, Aidas
Deveikis ir kiti.
Anykščių sakralinio meno centro –
Angelų muziejaus direktorius Tomas
Tuskenis „Anykštai“ sakė, kad per
metus centras surengė per 60 profesionalaus meno renginių, kuriuose
apsilankė beveik 6000 žiūrovų. Jau
penktą vasarą anykštėnai ir miesto
svečiai rinkosi į muzikos festivalį
„Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“.
Angelų muziejų, Sakralinio meno
centrą ir bažnyčios bokšto apžvalgos
aikštelę aplankė per 42 000 lankytojų, 53 edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavo per 1 000 dalyvių.
2017 m. anykštėnai ir miesto svečiai galėjo keliauti Angelų keliu - aplankyti įvairius turizmo ir pramogų
objektus, surasti juose menininkų
Osvaldo Neniškio, Marijaus Petrausko, Indrės Milašiūtės, Ritos Vasiliauskienės, Justės Kamarauskaitės ir kitų
menininkų sukurtus angelus ir Angelų muziejuje gauti dovaną.
„Nuo pat Anykščių menų centro
įsikūrimo dienos bendradarbiaujame su Lietuvos Dailės muziejumi,
Lietuvos nacionaline filharmonija,

Anykščių sakralinio meno centro direktorius Tomas Tuskenis
sako, kad kultūros žmonės turi
būti draugiški..
Lietuvos Dailės akademija, profesionaliais menininkais bei muzikantais.
Anykščiuose mūsų ištikimi bičiuliai yra rajono laikraštis „Anykšta“,
Anykščių menų inkubatorius - menų
studija, Anykščių dailės ir kūrybos
mokykla, SPA Vilnius - Anykščiai, IĮ
„Jolės krautuvėlė“, J. Biliūno gimnazija, kultūros įstaigos. Visiems Jums
didelis ačiū“, - kalbėjo direktorius T.
Tuskenis. Po koncerto svečiai buvo
pakviesti vaišių.
-ANYKŠTA

Didesnio šilumos kainų mažėjimo nebežadama

„ANYKŠTA“ TV kalbino
UAB „Anykščių šiluma“ direktorių Virgilijų Vaičiulį.
„Praėjusią savaitę buvau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
posėdyje, kuriame taip pat dalyvavo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovai, energetikos viceministras.
Posėdyje buvo akcentuojama, kad
šilumos kainos stipriai nebemažės. Jau beveik išsemti resursai.
Dabar visas dėmesys bus skiriamas suvartojamo šilumos kiekio

Temidės svarstyklės

Smurtas. Anykščių rajono
policijos komisariate pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl pranešimo, kad sausio 27 dieną apie
19 val., bute, esančiame Kaune, P. Lukšio gatvėje, vyras (g.

mažinimui“, - apie energetikos srities prioritetus Lietuvoje pasakojo
V.Vaičiulis.
UAB „Anykščių šiluma“ mieste planuoja įrengti antrąjį biokuro
katilą.
„Mes iki sausio 10 dienos su
vienu biokuro katilu šešis kvartalus šildėme be dujinių katilinių pagalbos. Tik nuo sausio 10 dienos,
kai vyrauja minusinė lauko temperatūra, mes užsikuriame ir dujinius
katilus. Bet perspektyvoje, jeigu

žiemos būtų normalesnės, tas naujas biokuro katilas būtų reikalingas
ir, manau, kad jis atsipirktų“, - sakė
V.Vaičiulis.
Kiek šilumos vartotojai yra skolingi už paslaugas, kaip bendrovei
sekasi grąžinti milijoninę paskolą
už dujines katilines? Į šiuos ir kitus
klausimus atsakymus išgirsite pasižiūrėję interviu portale anyksta.lt
V.Vaičiulį kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt
1968 m.) galimai smurtavo prieš
nepilnametę dukrą (g. 2002 m.).
Konfliktas. Sausio 30 dieną apie
9.20 val., namuose Traupio seniūnijos Levaniškių kaime konflikto
metu vyras (g. 1968 m.) smurtavo
prieš žmoną (g. 1958 m.), vėliau

pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Peilis. Sausio 30 dieną apie
19.20 val., bute Debeikių seniūnijos
Aknystų kaime konflikto metu neblaivi (nustatytas 2,41 prom. girtumas) moteris (g. 1994 m.) vieną kar-

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičulis sakė,
kad už šildymą bendrovei laiku
nesusimoka net ir pasiturinčiai
gyvenantys anykštėnai.
tą peiliu dūrė neblaiviam (nustatytas
2,59 prom. girtumas) vyrui (g. 1982
m.) į krūtinės sritį. Vyras dėl paviršutinės žaizdos krūtinėje paguldytas
į Anykščių ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaikyta
ir uždaryta į areštinę.

spektras
Gebėjimai. Vyriausybei trūksta
gebėjimų priimtiems įstatymams
įgyvendinti, sako prezidentės Dalios
Grybauskaitės atstovė spaudai. „Vis
labiau ryškėja Vyriausybės ir atskirų
ministerijų gebėjimų trūkumas įgyvendinant labai svarbius įstatymus“,
– sakė Daiva Ulbinaitė. „Nors praėjo
jau beveik pusantrų metų – tai tampa
vis rimtesne visos Vyriausybės problema“, – pridūrė prezidentės atstovė. Taip ji kalbėjo po Prezidentūroje
surengto pasitarimo dėl vaiko teisių
apsaugos pertvarkos įgyvendinimo.
Šalies vadovės atstovai teigė, kad
Vyriausybės patyrimo ir įgūdžių
stoka bei negebėjimas laiku ir kokybiškai įgyvendinti įstatymų tampa
pavojingu, stabdo valstybės pažangą, neužtikrina žmonėms saugumo,
diskredituoja valdančiųjų žadėtas
permainas.
Pareigos. Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos
Seime atstovė spaudai Virginija
Vervečkaitė palieka pareigas, ją laikinai pakeis frakcijos komunikacijos
koordinatorius Liutauras Ulevičius.
„LVŽS frakcijai, visiems jos komandos nariams dėkoju už pasitikėjimą,
įgytą naują patirtį ir bendrą atsakingą, dinamišką darbą Seime. Per pirmuosius kadencijos metus pavyko
nuveikti daug svarbių ir valstybei
reikšmingų darbų. Visa tai suteikė
daug įdomių ir prasmingų profesinių
iššūkių, leido iš arti pažinti įstatymų
leidybos užkulisius“, – sako V. Vervečkaitė. Komunikacijos ir informacijos išsilavinimą bei žurnalistės
profesinę patirtį turinti V. Vervečkaitė planuoja ir toliau dirbti komunikacijos srityje, paskutinė jos darbo
diena – vasario 2-oji.
Priekabiavimas. Penktadienį Vilniaus dailės akademijos (VDA) Senato etikos komitetas susirinko svarstyti
galimą trijų dėstytojų nederamą seksualinį elgesį. Po gautų anoniminių
ir neanoniminių liudijimų komitetas
aiškinasi, ar prie studenčių priekabiavo tapytojas Jonas Gasiūnas, fotografas Gintautas Trimakas, psichologas
Arvydas Liepuonius. Kilus skandalui, J. Gasiūnas buvo nušalintas nuo
darbo su studentais ir nusprendė visai
išeiti iš darbo akademijoje. VDA atstovas spaudai Marius Dirgėla prieš
komiteto posėdį žurnalistams penktadienį sakė, kad kol kas neaišku, ar
nuo darbo su studentais bus nušalinti
kiti du dėstytojai. „Dviem kitiems
dėstytojams mesti kaltinimai, be
abejo, jeigu pastebėjote, yra gerokai
švelnesni. Rektoriaus prerogatyva
bus nuspręsti, kokių priemonių imtis: ar jis nuspręs, kad būtina iš karto
atriboti šitų dėstytojų bendravimą su
studentais, ar ne, šito negaliu pasakyti, matysime, žiūrėsime, kokie bus jų
paaiškinimai. Šiandien rektorius kaip
ir iki šiol įsitikinęs, kad buvo teisingai pasielgta suspenduojant profesoriaus J. Gasiūno įgaliojimus: galimybę dirbti su studentais ir daryti jiems
galbūt kokią nors įtaką“, – teigė M.
Dirgėla.
Tuščias. Kultūrinės spaudos atstovai teigia, kad mažėjantis valstybės finansavimas kelia grėsmę
leidiniams – protestuodama „Literatūros ir meno“ redakcija kultūrinį
savaitraštį išleido tuščiais puslapiais.
Penktadienį prekyboje pasirodžiusiame savaitinio žurnalo numerio
viršelyje tėra laikraščio logotipas ir
juoda gedulo juostelė – visi vidiniai
puslapiai tušti, išskyrus vyriausiojo
redaktoriaus Gyčio Norvilo įžanginį
žodį.

situacija

???

Sergančiųjų gripu ir ūminėmis
viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Anykščių
rajone padaugėjo
dvigubai. Kaip
saugotės, kad
nesusirgtumėte?
Kalbino Robertas ALEKSIEJŪNAS

Jurgita BRAŽIŪNIENĖ, Vilniaus anykštėnė:
- Naudojamės liaudiškomis
priemonėmis. Vartojame medų,
citrinas, imbierą. Gripo sezonu
vengiam vietų, kur lankosi daug
žmonių. Dažnai laiką leidžiame
gryname ore. Valgome daug vaisių.
Papildomai imunitetą pastipriname
ir vitaminais.

Jūratė ŽVINIENĖ, Debeikių
seniūnijos Leliūnų kaimo gyventoja:
- Dažniausiai geriu vaistažolių
arbatą su medumi. O šiaip reikėtų
stengtis nevaikščioti ten, kur yra
daug žmonių, sveikai maitintis ir
sportuoti.
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Anykščių PSPC
traukia skersvėjai
(Atkelta iš 1 p.)
Laiškas nuo sušalusio paciento
„Anykštos“ redakciją pasiekė tokio
turinio P. Slučkos laiškas:
„Gerb. Skaitytojai,
Esu tikras, kad daugumai iš mūsų
tenka lankytis pas medikus. Tai ir
man, pagyvenusiam, tenka dažniau
susidurti su vilties kibirkštėle nugalėti
ligą.
Tai buvo sausio 9-oji, kai kreipiausi į mūsų geradarius ir gerbiamus medikus: Dianą Iricijan ir seselę, mūsų
vadinamą Kristina. Seselė pamatavo
spaudimą, surašė ir liepė sėstis į atokiau prie sienos esančią kėdę ir laukti
eilės pas gydytoją.
Prisėdau, jaučiu vėjo gūsius nuo
lango, pasidarė šalta. Nuliūdau, pagalvojau, kad galiu atkristi, nes prieš
dieną sirguliavau. Atsikėliau ir nuslinkau arčiau išėjimo durų.
Nesusigaudžiau, kodėl stovėjusi
moteris iš mandagumo pakvietusi
sėstis tik pakratė galvą.
Priėjau prie lango, nepatikėsite –
apatinė rankena užsidariusi, o viršutinė – sugedusi, nes virš rėmo prisukti
kampučiai prispaudus sujungiami
medvarščiais su viršutine – vadinama
„fotke“.
Tad įsivaizduokite nuo apatinės dalies iki viršaus plyšys toks, kad mano
rankų plaštakos laisvai lenda. Supraskite, jie buvo palaidi, neprisukti.
Pasiteiravau seselės, kaip ji kenčia
tokį skersvėjį visą dieną, nors stalas
atokiau ir mažai prisėda, nes tiesiog
ant kojų – tiek daug ligonių.
O kaip ligoniams jaustis, nors ir
trumpą laiką, juk ligos greit progresuoja. O taip ir kenčia dantis sukandę,
padėjuosi – „trumputė pauzė“, o gal
ne taip supratau...
Gerbiamieji, patikėkite, nepersūdžiau temos, jeigu teks palaukti, tik
prie lango nesiartinkite.
Kyla klausimas: gal poliklinika neturi ūkvedžio, kad tvarkytų reikalus?
Juk žiema, kiek šilumos išeina per šį
vieną rėmą, nes jau aišku, kad patalpų
ventiliuoti nereikia. Gal informuotų
apie negeroves administraciją ir reikalai pagerėtų..?
Tikiuosi kitą kartą einant pas gydytoją nebereikės kailinių...“
Vieną besidarinėjantį langą
būtina palikti
Susisiekus su Anykščių PSPC
vadove Z. Neniškiene ji iš karto pa-

žadėjo, kad situaciją išsiaiškins ir tai
padarė labai operatyviai. Redakciją
pirmiausiai pasiekė Anykščių PSPC
vyriausiojo ūkio reikalų tvarkytojo
Jono Matuliausko komentaras: „2017
m. rugpjūčio mėnesį suaugusiųjų
skyriuje, antrame aukšte esančiame
25 kabinete mediniai langai buvo išskirti, išvalyti ir nudažyti. Langai yra
mediniai, seni, todėl vienas kabinete
esantis langas yra užsandarintas ir
nedarinėjamas. O kitas langas naudojamas kabineto vėdinimui. 2018
m. sausio 22 d. patikrinau kabinete
varstomą langą: langas uždarytas
dviem rankenėlėm, atsidaro ir užsidaro, temperatūrų skirtumo prie lango
nejaučiau. Ant lango rėmo prisukti 2
horizontalių žaliuzių laikikliai netrukdo lango uždarymui. Esant stipriam
vėjui, į kabineto langus, manau, galėjo jaustis mažas vėjo pojūtis, nes
mediniai langai, kaip jau minėjau, yra
seni, susidėvėję, nekeisti nuo pastato
pastatymo. Laiške minima slaugytoja
K. Liutkienė taip pat niekada nesikreipė dėl lango neužsidarymo“.
Medikė langų būkle nesiskundė
Savo nuomonę išdėstė ir Anykščių
PSPC bendrosios praktikos slaugytoja K. Liutkienė. Medikė teigė, kad
žiemos laikotarpiu vėjas retai pučia
į kabineto langus, jeigu jau taip atsitinka, kabinete būna kiek šalčiau.
„Tačiau pacientas iki gydytojas jį priims laukia apsirengęs, tad, nemanau,
kad spėja sušalti“ – aiškino medikė.
Jos žiniomis, kabinetų langai laukia
eilės, kol bus pakeisti, tačiau visiškai
nedaryti lango negalima dėl būtino
kasdienio vėdinimo.
Taip pat K. Liutkienė sakė, kad nuo
šiol į kabinetą kviesis tik po vieną
pacientą, kad būtų išsaugota jo ligos
eigos paslaptis. Iki šiol bendrosios
praktikos slaugytojos kabinete vizito
pas gydytoją laukdavo iki 3 žmonių.
Ne visiems pacientams šalta
Anykščių PSPC direktorė Z. Neniškienė „Anykštos“ paprašyta atsakyti į mūsų laikraščio skaitytojo laišką, ne tik pati pakomentavo situaciją,
bet su laiško turiniu supažindino ir
kolegas gydytojus. Anykščių PSPC
Suaugusiųjų skyriaus vedėjas, gydytojas Kęstutis Jacunskas apie patalpų
temperatūrą klausinėjo atsitiktinių
pacientų. Dviejų moterų nuomonės
net buvo užrašytos raštu. Abi mo-

terys lyg susitarusios aiškino, kad
Anykščių PSPC koridoriuose tikrai
nėra šalta. Direktorė Z. Neniškienė
„Anykštai“ atsiuntė ne tik bendrosios
praktikos slaugytojos pasiaiškinimą,
bet ir gydytojo K. Jacunsko apklaustų
pacienčių nuomones.
Danguolė Kėdainienė rašė: „Būnant gydytojos D. Iricijan bei slaugytojos K. Liutkienės kabinetuose
temperatūra yra normali ir tikrai nėra
šalta“.
Jūratė Buivydienė iš Keblonių kaimo išreiškė tokią nuomonę: „Būnat
gydytojos D. Iricijan ir slaugytojos
K. Liutkienės kabinetuose jaučiausi
gerai, aplinkos temperatūra buvo pakankama, diskomforto nejutau, tikrai
buvo šilta“.

savaitės citatos
Vadinasi, belieka iš namų
dirbti tik valytojoms
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktorius,
apie darbą iš namų:
„Tas, kas užima vadovaujančius postus, dirbti iš namų jokiu
būdu negali...“
Ąžuolų rajone užteks, bet
net mažiausios pilies vis nėra

Direktorė iš karto išsprendė
dvi problemas – bus daugiau
privatumo
Pati Anykščių PSPC direktorė Z.
Neniškienė situaciją dėl vidaus temperatūros pastate komentavo šitaip:
„Langai įstaigos lėšomis pakeisti
vaikų skyriaus fligelyje, suaugusių
skyriaus laboratorijoje, gydytojų
odontologų ir šeimos gydytojų, kurių
kabinetai prie šoninės sienos, ir kabinete sunku palaikyti 18 C temperatūrą. Laiptinių langai pakeisti savivaldybės lėšomis.
Kabinetuose tiek gydytojų, tiek
slaugytojų (kur langai nepakeisti)
po 1 langą užsandariname žiemai, o
1 būtinai turime palikti vėdinimui.
Nes per dieną apsilanko 30 ir daugiau
pacientų - reikia vėdinti, nes nevėdinant, tada visi: tiek medikai, tiek pacientai sirgsime dažniau ir sunkiau.
Todėl prašome pacientų suprasti mus
ir pasisaugoti patiems. Tada būsime
visi sveiki“. Direktorė Z. Neniškienė
spręsdama šalčio problemą, atkreipė
dėmesį ir kitą dalyką: „Aš manau,
kad bendrosios praktikos slaugytojų
kabinetuose neturėtų laukti po kelis
žmones. Kiekvienas, tikriausiai, jausimės komfortabiliau, kai ir kraujo
spaudimą, ir kitas reikalingas apžiūras atliks slaugytoja privačiai, o ne
stebint dar keliems pacientams. Juk
aš gal visai nenoriu, kad kitas žmogus
matytų, kokia mano bliuzelė ar žinotų, koks mano kraujo spaudimas“.
Z. Neniškienė „Anykštai“ sakė,
jog savivaldybės pirmiausiai prašė
lėšų įstaigos vandentiekio sistemai
pakeisti. Pernai žiemą Anykščių
PSPC įvyko vandentiekio avarija,
kada sprogus vamzdžiams, buvo užlieti keli kabinetai, padaryta ir daugiau žalos. Direktorė minėjo, kad po
šios avarijos pasikeitė ir prioritetai:
„Pirmiausiai būtina pakeisti įstaigos
vamzdynų sistemą, o jau po to kreipsimės dėl lėšų, reikalingų pakeisti
langus“.

Gabrielė GRIAUZDAITĖ,
Anykščių rajono Tarybos narė,
apie 1000 ąžuolų parką:
„Mes karts nuo karto padiskutuojame apie Karaliaus Mindaugo parką, bet vis kažkaip pritrūksta iniciatyvos ar laiko...“
Pabandykit sodinti su
kita partija
Saulius RASALAS, Anykščių rajono Tarybos narys, apie
nelaimingą Karaliaus Mindaugo parko vietą:
„Karaliaus Mindaugo parkas
yra nelaiminga vieta. Aš ten
pats ąžuoliukus sodinau, ir su V.
Adamkum, ir su partija...“
Geriau – matomų, o dar
geriau – apčiuopiamų,
vartojamų...
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie 2018-ųjų
biudžetą:
„2018-aisiais su esamais pinigais reikia padyti kiek galima
daugiau darbų, juntamų ir matomų žmonėms...“
Mere, taigi sumaišėte su
savo veiklos metodika
Kęstutis TUBIS, Aykščių rajono meras, apie seniūnų darbą:
„Jeigu seniūnai būtų renkami
tiesiogiai, tai jie ne darbus dirbtų, o politikuotų, stengtųsi įtikti
savo rinkėjams...“
Suprask, ekskursijoms
ir gražesniems rašikliams?
Danuta GRUZINSKIENĖ,
Savivaldybės administracijos
Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjos pavaduotoja, apie didesnį 2018-ųjų metų biudžetą:
„Plika akimi matyti, kad rajono biudžetas auga, jog atsiranda
daugiau lėšų veikloms ir įstaigų
reikmėms...“
Paprasčiau žiūrėti padeda
Xanax‘as

Marius BANYS, anykštėnas:
- Specialiai nesisaugau. Tiesiog
stengiuosi daugiau laiko praleisti
gryname ore, užsiimant kokia nors
fizine veikla. Taip pat retkarčiais
pagardinu gaminamus patiekalus
česnakais.

Algirdas GANSINIAUSKAS,
Kavarsko seniūnas, apie nerimą dėl Kavarsko įvaizdžio:
„Žiūrėk, kad gudrus paprasčiau,
kai žmonės jaučiasi įžeisti, jog
Kavarską viešai šiknos skyle vadina...“

2018 m. vasario 3 d.

iš pirmų lūpų

„Delfi“ studijoje - du
vidmantas.s@anyksta.lt
Anykščių merai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Portalo „Delfi“ projekto „Idėja Lietuvai“ susitiko du Anykščių merai – dabartinis vadovas Kęstutis Tubis ir pirmasis rajono meras, dabar MRU profesorius Saulius Nefas. „Delfi“ laida buvo filmuojama Birštone. Pokalbyje taip pat dalyvavo Birštono merė Nijolė Dirginčienė ir VRK pirmininkė
Laura Matjošaitytė. Pokalbį moderavo žurnalistas Marius Jokubaitis.

Portalo “Delfi” studijoje pirmasis Anykščių
meras, MRU profesorius Saulius Nefas sakė,
jog savivaldos esmė - kai vasltybės valdyme
dalyvauja kiekvienas šalies pilietis.
M.Jokubaitis pristatydamas pašnekovus sakė, jog tiek Birštoną,
tiek Anykščius galima laikyti sėkmės pavyzdžiais. Jis pašnekovų
klausė, ar pasiteisino tiesioginiai
merų rinkimai ir, ar nederėtų tiesiogiai rinti net ir seniūnus. VRK
vadovė L.Matjošaitytė apie tiesioginius merų rinkimus kalbėjo, kad
nesibaigus pirmajai tiesiogiai rinktų merų kadencijai, nedera daryti
išvadų. Prof.S.Nefas atsakydamas
į šį klausimą kreipėsi į Birštono
merę: „Ar rinkimų forma pakeitė
Nijolės darbą? Ir per partijos sąra-

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Kol esi mažas, statai smėlio pilis, sąsiuvinio paraštėse
rimuoji ketureilius, o pakvietus
mamai pro langą, grįžti namo.
Esi paprastas vaikas, gyvenantis
paprastame pasaulyje.
O paskui – užaugi. Smėlio
pilys lieka seniai užfiksuotose
nespalvotose nuotraukose, ketureiliai kompiuterių ekranuose
jau turi savus failus, tik pakviesti
namo dažnai nebėra kam...
Man nepatinka patyčios, nepatinka iškreipta ironija, pagaliau
ir pesimizmo mūsų gyvenimuose
per daug.
Iš karto noriu pasakyti, kad
šios „rievės“ neturi nieko bendro
su patyčiomis...
Kol maži berniukai ir mergaitės stato smėlio pilis – man
gražu, kai dideli berniukai kalba
apie pilis, tikiu, kad tos pilys bus

Dabartinis Anykščių meras Kęstutis Tubis
“Delfi” studijoje tvirtino, kad jam labai svarbi
anykštėnų nuomonė, o medinės pilies statyboms pritaria ir verlininkai, ir Anykščių gyventojai.

šą ji buvo rinkta mere, ir tiesiogiai.
Ne forma keičia, o žmogus. O kai
kalbame apie seniūnų rinkimus -

pagal dabartinį teisinį reguliavimą
jų tiesiogiai rinkti negalima, bet
pakeitus reguliavimą, tai galima

padaryti. Reikia padaryti, kad kuo
daugiau galių būtų žmonių rankose, tegul patys išsirenka ir patys
atsako“.
Tuo tarpu K.Tubis aiškino, kad
jis visus darbus daro tik atsiklausęs rinkėjų, džiaugėsi tiesioginiais merų rinkimais ir nepritarė
tiesioginiams seniūnų rinkimams.
Pasak dabartinio Anykščių rajono
mero, jeigu seniūnai būtų renkami
tiesiogiai, tai jie ne darbus dirbtų,
o politikuotų, stengtųsi įtikti savo
rinkėjams. „Visuomenės nuomonę išklausome, seniūnaičiai teikia
pasiūlymus, apklausos vykdomos,
priimami prašymai, vyksta susitikimai seniūnijose, gatvėse“ - apie
visuomenės nuomonės reikšmę jo
darbui aiškino K.Tubis. O atsakydamas į kitą žurnalisto klausimą
apie gyventojų nuomonę dėl medinės pilies šalia Anykščių statybų,
meras Lietuvai pranešė žinią:
“Tiek verslininkai, tiek gyventojai palaiko pilies statybų projektą”.
O tiesioginių merų rinkimų privalumu Anykščių meras įvardino
mero atstatydinimo mechanizmą.
“Negali dabar vakare susirinkę po
Tarybos posėdžio pakeisti mero,
jei kažkuo jis neįtiko, sklypo be
eilės neskyrė ar ploto gamybinėms
patalpoms vystyti.” - “Delfi” studijoje sakė K.Tubis. Dar jis kalbėjo,

kad Anykščių savivaldybėje vykstantys konkursai yra labai skaidrūs
ir dėl seniūnijos ūkvedžio darbo
vietos varžėsi net 26 kandidatai.
Nuėjus į teorinę savivaldos dalį,
tiek K.Tubis, tiek N.Dirginčienė
aiškino, jog savivaldybėms reikia
suteikti daugiau galių ir daugiau
lėšų. Regis, abu merai yra įsitikinę, kad savivaldos esmė ir yra ...
merai. Tuo tarpu prof. S.Nefas dėstė, kad Vakarų pasaulyje savivalda
suvokiama, kaip visų gyventojų
dalyvavimas valdyme.  
Baigiamosiose kalbose pašnekovai atskleidė savo idėją Lietuvai.
L.Matjošaitytė kvietė Lietuvos piliečius dalyvauti rinkimuose, kitaip
tariant, prisiimti atsakomybę dėl
šalies valdymo. N.Dirginčienė prašė mylėti Lietuvą ir jos žmones.
K.Tubis išdėstė štai tokią idėją
Lietuvai: “Kiekvienas Lietuvos
pilietis turėtų sąžiningai ir dorai
dirbti kiekvienoje darbo vietoje,
tiek valstybės tarnyboje, tiek savivaldybės tarnyboje ir sąžiningu
darbu sukurti pridėtinę vertę. Į
Lietuvą grįš žmonės, kai mūsų požiūris į žmogų pasikeis, kai grįžtantys pajus šilumą ir meilę”. O
prof.S.Nefas sakė: “Tegul visi renkami žmonės - Prezidentas, seimo
nariai, tiesiogiai išrinkti merai,
seniūnaičiai - savo internetiniuose
puslapiuose paskelbia kaip gyvena žmogus, kuris ką tik gimė, ir
kaip gyvena tas, kuris yra jo teritorijoje vyriausias. Jeigu mes pasirūpinsime šių dviejų kategorijų
žmonėmis - pradės reikalai judėti
ir kitose amžiaus grupėse.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra
pigiau, negu pirkti!
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.
skirtos jų mylimosioms. Tačiau,
užsiiminėja... Galvoju, kad laikui
kai brandžių vyrų vis neapleidžia
bėgant tie ketvirtoje klasėje
pilių idėja, tampa neramu. O kai
sukurti ketureiliai transfortokie projektai pristatomi ne tik
muojasi į eilėraščius, novelės,
Anykščių bendruomenei, bet ir
net romanus. Artėja Knygų
visai Lietuvai, paprasčiausiai
mugė, galvoju, gal ten rasiu, ką
nutyli, nes gėda. Kai anądien
nusipirkti skaityti... Nes įėjus į
„Skype“ kalbėjau su PrancūzijoAnykščių knygyną, dažniausiai
je gyvenančia drauge, ji šypsodaišeinu nesupratusi, kur buvau...
masi užklausė: „Pritrūkot pilių,
Arba meilės romanai, arba
savo statysit – tokią medinę,
anykštietiška kūryba, dar keletas
valstietišką, su
knygų kaip būti
pakeliamais
gražiai, teisin...Verslininko Deivido Di- gai įsimylėti
kuorais...?
lio apverstas namas, esu ir prieraišiai
Dar mintyse
tikra, turistams buvo ir bus auginti vaikus...
pridėjau – o
sargybinių
kur kas didesnė atrakcija, Kartą prekybos
vietose stovės
centre sutikau
nei medinė gryčiutė....
į atsargą išėję
vieną „Anykšpolicininkai,
tos“ skaitytoją,
nes 2019 m. artėja, reikia bent
kuri man Naujaisiais (t.y. jau
metams darbo vietą užsitikrinšiemet) metais linkėjo parašyti
ti... Nebus pilies iki to laiko, bet
bent jau pasaką vaikams apie
apsauginių reikės vis tiek – maža
katinus... Parėjau švytinti namo,
kas... „Na, statysim, sakau,
įsijungiau kompiuterį – dabar
nebent (o labai tikiuosi) polititai jau kibsiu į kūrybą. Išgėriau
niai vėjai pasikeis... Nusijuokė
vieną puodelį kavos, jau ir kitas
draugė ir pridūrė: „Prancūzijoje
vėsta, o kompiuteryje – gal trys
gyvenu jau penkerius metus, bet
sakiniai. Atsinešiau saldžiai ant
net mažos dalies pilių nespėjau
vilnonės skaros miegančią savo
aplankyti, bet tų rimtų, tikrų
katę, apibarė margoji mane,
pilių...“
kam drumsčiu jos miegą, bet
Verslininko Deivido Dilio
jai paaiškinau, kad taip reiapverstas namas, esu tikra, turiskia – rašytojų kraštas turi tik
tams buvo ir bus kur kas didesnė
vieną kūrinį apie katytę – ačiū J.
atrakcija, nei medinė gryčiutė.
Biliūnui už tai. Kai perskaičiau
Taip jau gyvenimas surėdytas,
tuos tris sakinius savo katei, iš
kad kas kaip moka, tas taip šoka.
jos žvilgsnio supratau: „Dėmesio
Vieni stato pilis, kiti grafomanija
pritrūkai? Gerai – leisiu paglos-

tyti savo pilvuką, bet jeigu rimtai
galvoji užsiimti kūryba – pabaik
skaityti prie lovos gulinčias
knygas, tikrai rasi kokią protingą mintį, galėsi „Facebok‘e
pasidalinti. Žmonės „palaikins“,
gausi dėmesio“. Greitai išjungiau kompiuterį ir supratau,
jei senatvėje gyvensiu kokiame
Prancūzijos kaimelyje, kur aplink
augs daugybė vynuogynų ir saulė
kaitins ištįsus metus, gal pasiėmusi popieriaus lapą ir rašalinį
parkerį parašysiu ką nors apie
ūsuotuosius minkštus padarus.
Tačiau, esant didesnei tikimybei,
kad Prancūzijos kaimelį geriausiu atveju atstos Anykščių šilelis,
mano bestseleris greičiausiai
dienos šviesos taip ir neišvys.
Tarsi atspėjusi šią mintį, manoji
trispalvė lyg šyptelėjo pro ūsą ir
lengviau atsiduso.
Neseniai teko kalbėti su viena
Anykščių ligoninės gydytoja, taip
pat knygų mylėtoja, pasiguodė, kad neberanda, ką skaityti.
„Prileista knygų tonomis, o ką
vakarais prieš miegą skaityti, ir
nėra. Ar vertimai labai prasti, ar
autoriai kepa knygas kaip blynus.
Kuo jų daugiau – tuo tarsi geresnis
autorius...“ – kalbėjo gydytoja.
Kai „rievių“ pradžioje rašiau,
jog vaikystėje namo pro langą
pakviesdavo mama, tai dabar atvykstančius į Anykščius pasitinka
užrašas: „Čia gera sugrįžti“.
Ir jeigu atvirai, man čia tikrai

gera sugrįžti, man gera gyventi
Anykščiuose. Jau minėjau- tai ne
ironija...
Tik norėčiau, jog mano mieste
(gal jau galiu Anykščius vadinti
savo miestu praleidusi čia dešimt
metų) kiekvienas žaistų su savo
amžiui tinkamais žaislais. Na,
netaps Anykščiai UNESCO
pasaulinio literatūros tinklo
dalimi – tai ir padovanokim
šituos žaisliukus tiems, kurie turi
realų potencialą, netaps Anykščiai ir Trakais su savo garsiąja
Maironio apdainuota pilimi ir
skaniaisiais karaimų į Lietuvą
atvežtais kibinais.
Dovanokit man, bet ir su
literatūriniais klodais kol kas ne
pati geriausiai situacija...
Suprantu, labai norisi pažaisti
su svetimais žaislais, bet berniukai ir mergaitės, kurie pajūryje
statė smėlio pilis, o sąsiuvinio
paraštėse kūrė eilėraščius, jau
seniai užaugo...
Gal metas pasidairyti naujų
žaislų, o jeigu kiniečiai tokių dar
nepagamino, per tą laiką galima
Anykščiuose uždegti daugiau
lempų, sukalti bent porą namelių
benamėms katėms, o blogiausiu atveju – dar kartą perkaityti Mikę Pūkuotuką. Ir savo
„Facebook‘o paskyroje užsirašyti: „Knysliukas paklausė, kaip
rašyti žodį meilė? O Pūkuotukas
jam atsakė: „Tai nerašoma, tai –
jaučiama“.

LAIKO MAŠINA
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Vaikystės sunkumai išmokė tvirtybės,
daiva.g@anyksta.lt
bet neatėmė jautrumo
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana PETROKAITĖ keliaudama savo gyvenimo dešimtmečiais prisimena ir labai sunkių, ir labai džiugių akimirkų... „Bet nieko nenorėčiau pakeisti
– mano metai, mano patirtys – tai mano turtas. Nebijau bėgančių
metų – kartu su jais aš tampu tik turtingesnė“ – sako pašnekovė.

2012 m. Lietuvos kultūros centrų asociacijos įsteigtą „Auksinio
fenikso“ apdovanojimą kaip geriausia metų kultūros centro vadovė gavo Anykščių kultūros centrui jau daugiau nei dvidešimt
metų vadovaujanti Dijana Petrokaitė.
1962-1969 m.
Artimųjų ligomis paženklinta
vaikystė
„Esu tikras Anykščių krašto vaikas.
Gimiau dar tuometiniuose, Tilto gatvėje, buvusiuose gimdymo namuose. Tėveliams buvau trečias vaikas
– šeimoje jau augo už mane devyneriais metais vyresnis brolis Bronius
ir dvejais vyresnis – Nerijus. Nors
buvau mažiausioji ir dar mergaitė,
tačiau lepinama niekada nebuvau...
Gyvenimo aplinkybės susiklostė taip,
kad nebuvo ir kam mane lepinti“ –
pasakoja D. Petrokaitė.
Pašnekovės tėtis Bronius ir mama
Emilija susipažino Panevėžyje, muzikos mokykloje. „Kokį gražų balsą
mama turėjo, galėjo tapti profesionalia dainininke, bet... Tėvelių šeimai
likimas jau buvo numatęs kitokį scenarijų. Mamai besilaukiant Broniuko,
tėtis buvo paimtas į lagerį. Ir iki penkerių su puse metukų ji sūnų augino
viena. Žinoma, padėjo seneliai bei
mamos brolis a.a. kunigas Gediminas
Šukys. Grįžo tėtis iš lagerio, o sūnus
jo neatpažįsta, juk tik nuotraukose tėtį
buvo matęs... Sunku buvo ir mamai, ir

tėčiui. Tėtis įsidarbino melioratorium,
ir visą gyvenimą pagal šią profesiją
dirbo. Ėjo laikas – gimė Nerijus, po
dvejų metų – aš... Atrodytų viskas
lyg ir gerai, graži, laiminga šeima...
Beje, atsikraustę į Anykščius tėveliai
nuomojosi namą, bet man gimus nusipirko savąjį. Taigi, mano krikštynos
vyko ne bažnyčioje, o jau naujuose
namuose – ir aš buvau pakrikštyta,
ir namas pašventintas...“ – apie pirmuosius gyvenimo metus pasakoja
pašnekovė.
Gimus D. Petrokaitei, jos brolis
Nerijus susirgo poliomielitu... „Kartais juokauju, gerai, kad buvau geras
vaikas – pervystyta, pavalgydinta
ir laiminga... Ožių lyg ir labai nerodžiau, iš tikrųjų pasakoja, kad buvau
rami mergaitė. Taigi ir augino mane
Broniukas, nes mama daugiausiai
dėmesio turėjo skirti Nerijui... Aš
kartais susimąstau, ar čia mūsų tėvai
tokie išmintingi buvo, ar tiesiog taip
gyvenimas dėliojosi, kad mes su Broniuku nei pykom, nei pavydėjom, kad
mamai ant rankų vis Nerijus, kad su
mama miega irgi Nerijus... Juk nebuvo nei psichologų, nei atitinkamų
knygų apie vaikų auginimą, bet tė-

veliai tarsi intuityviai žinojo, kaip su
mumis kalbėtis, kaip paaiškinti, kas
gi nutiko mūsų šeimoje...“ – kalba D.
Petrokaitė.
Kol Petrokų šeima mokėsi gyventi
su sūnaus liga – beje, nepaisant ligos,
N. Petrokas lankė normalią mokyklą,
o ir mokėsi labai gerai, - gyvenimas
jau ruošė kitą išbandymą.
„Kai man buvo penkeri su puse,
tėtis pakliuvo į žiaurią avariją. Jis iš
darbo važiavo motociklu, o ant jo
užlėkė automobilis. Labai sunkiai jį
sužeidė, išvežė į Vilnių, koma, veidą
iš gabaliukų sudėliojo.. Mama, žinoma, išvažiavo budėti prie tėčio, o
mus, vaikus, pasiėmė mamos brolis
į Ukmergę. Pradžioje gydytojų prognozės buvo labai liūdnos – sakė,
jog neišgyvens, kiek vėliau kalbėjo,
kad jeigu ir išgyvens – nesiorientuos
aplinkoje, nepažins savųjų... Tikriausiai stebuklas įvyko – mama jį parsivežė namo... Mes vėl turėjom tėtį,
tik... kiek kitokį. Mama negalėjo likti
namie slaugyti tėčio, reikėjo pinigų,
tad išėjo į darbą – dirbo buvusiuose
poilsio namuose „Šilelis“. Tėtis visai
dienai likdavo mūsų, vaikų, globoje. Prisimenu, Nerijus iš laikraščio
jam padarydavo popierinę kepurę,
kad galvai nebūtų karšta ir vesdavomės tėtį į lauką – į sodą, daržą. Čia
– agrastas, o čia – agurkas... Va, taip
kalbėjom su tėčiu... Ir man buvo labai
keista, kad aš, maža mergaitė, žinau,
kas „čia“, o mano tėtis nežino...
Tačiau, laikui bėgant, tėtis sustiprėjo, grįžo į darbą, melioraciją, sulaukė
pensijos, patyrė kelias operacijas,
bet va dabar jau 93-uosius įpusėjęs”
– džiaugėsi dar gyvą tėtį turinti D.
Petrokaitė. Deja, mama prieš 22-ius
metus Kūčių rytą iškeliavo Anapilin.
D. Petrokaitės mamai pergyvenimai tiek dėl vyro, tiek dėl sūnau nepraėjo be pasekmių. Dar pakankamai
jauname amžiuje jai buvo pašalinti
keli navikai. „Būdama maža vis galvodavau, kodėl mama su tamsesniais
akiniais vaikšto, o tada, pasirodo,
jai jau buvo įdėtas akies protezas“ –
apie mamą pasakoja D. Petrokaite.
Tačiau pašnekovė prisimena, kad
mama ypač mėgusi gėles, daug jų
puošė namų aplinką, nepaisant to,
kad vasara – pats darbymetis poilsio
namuose, ponios Emilijos daržai kūpėjo daržovėmis, uogomis. Žiemai
daugybė konservuotų atsargų būdavo
priruošta. „Matyt, šį bruožą iš mamytės paveldėjau ir aš. Žiemai darau jau
tik agurkus ir pomidorus, bet nelauktą
svečią visada rasiu kuo pavaišinti. O
jeigu lauktas, tai iš – viso. Dar prieš
jam atvažiuojant galvoju, kuo galėčiau pavaišinti – gal skania anykštėnų
kepta duona, mėsos gaminiais, man
smagu iš savo šiltnamio priskinti
agurkų ar pomidorų, arba netgi priskinti baltų ramunių puokštę“- kalbėjo pašnekovė.
1969-1980 m.
Blogai mokytis buvo gėda

2008 m. kovo 18-oji... „Tai buvo vienintelė diena tais metais,
kada ryte iškrito sniegas, o vakare jo jau nebebuvo... Šią akimirką įamžino fotografas Alfredas Motiejūnas“ – sakė Dijana
Petrokaitė. Nuotraukoje – Anykščių kultūros centro direktorė
Dijana Petrokaitė, jos pavaduotoja Vilma Paulauskaitė ir centro
etnografė Regina Stumburienė.

Klausant D. Petrokaitės pasakojimų apie vaikystę atrodo, kad Dievulis
ar likimas pagailėjo mažai mergaitei
nerūpestingų, džiugesio pilnų dienų
su draugais... „Oi ne, aš turėjau labai
gražią vaikystę, tai tėveliams buvo
sunku, o mes su broliais turėjom savų
džiaugsmų... Prisimenu, mūsų gatvėje
nebuvo mergaičių, augau su bernais...
Tad, įsivaizduokit, ir kokie mūsų žaidimai buvo. Kadangi tėvai dirbo, tai

1965 –ųjų liepos mėnuo... Dijanai Petrokaitei – vos treji metukai. „Atrodo, ir dabar dar prisimenu šią suknelę“ – šypsojosi
pašnekovė.

Dirbdama poilsio namuose „Šilelis“ Dijana Petrokaitė rūpinosi
ir kultūrine poilsiautojų programa. Šioje nuotraukoje – pašnekovė Malvinos vaidmenyje.

2017 m. vasario 24 m. Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Lietuvos valstybės vėliavomis apdovanojo akcijos
„Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ iniciatyvų autorius. Trispalvę Prezidentūroje atsiėmė ir Anykščių kultūros centro delegacija.
aš būdavau palikta brolių priežiūrai
– o ką jie darys, ir tampydavosi visur
su manimi.
Prisimenu žiemas – upė užšalus,
man pasiūtos apsaugos ant rankų
ir kojų, ir stoviu vartuose, kol bernai žaisdavo – juk kažkam vartuose
tai reikėjo stovėti... Arba dar vienas

epizodas – Nerijui nupirko dviratį,
vadinasi, jo dviratis atiteks man. Laiminga, kad turiu dviratį... Važiuojam
su berniukais, aš iš paskos – ir... būtinai į stulpą įvažiavau. Arba broliai su
draugais pamiškėje bunkerius stato –
ir man ten reikia būti.
(Nukelta į 11 p.)

situacija
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Rajono biudžetą valdininkai
viešai pristatė ... sau
(Atkelta iš 1 p.)
„Pasiūlymas turi būti pasirašytas vardu, pavarde. Į anoniminius
laiškus nereaguosime“. - kalbėjo
A.Gališanka.
Meras K.Tubis džiaugėsi, kad
2017 metais rajonas sutaupė 2
mln. 26 tūkst. eurų - šios lėšos
perkeltos į 2018 metų rajono biudžetą.
2017 metų planuotas rajono
biudžetas buvo 24 mln. 556 tūkst.
eurų, šių metų - 24 mln. 748 eurai.
Pernykštis 2 mln. 26 tūkst. eurų
likutis susideda iš dviejų pagrindinių dėmenų - 566 tūkst. eurų
gautų viršplaninių lėšų bei 1 mln.
460 tūkst. nepanaudotų lėšų dėl
užsitęsusių projektavimo darbų ar
planuotų, bet neįgyvendintų projektų. Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjos pavaduotoja Danuta Gruzinskienė po renginio „Anykštai“
sakė, jog biudžeto augimo dėl lėšų
perkėlimo nederėtų laikyti formaliu, nes ir ankstesniais metais
buvę tokie perkėlimai. „Plika akimi matyti, kad rajono biudžetas
auga, jog atsiranda daugiau lėšų
veikloms ir įstaigų reikmėms“, dėstė D.Gruzinskienė.
Tradiciškai daugiau nei pusė
rajono biudžeto lėšų 2018 metais
bus skirta švietimui bei socialiniai apsaugai. Rajone mažėja
mokinių skaičius, tačiau šiek
tiek auga lėšos skiriamos vienam
mokiniui, todėl bendra Anykščių
švietimo įstaigoms planuojama
suma išlieka praktiškai tokia pati
- per 9,5 mln. eurų. Procentais dalinant pagal sritis švietimui tenka
36,27 proc. (pernai 36,15 proc.),
socialinei apsaugai - 19,93 proc.
(19,23), poilsiui, kultūrai ir religijai - 12,5 proc. (17,71), bendrosioms valstybės paslaugoms
12,12 proc. (11,97), būstui ir
komunaliniam ūkiui - 7,75 proc.
(5,07), ekonomikai - 7,32 proc.
(6,17), viešajai tvarkai 2,6 proc.
(2,45), sveikatos apsaugai - 0,9
proc. (0,81), aplinkos apsaugai 0,47 proc. (0,35), gynybai - 0,09
proc. (0,09). Po pastarąja eilute
„paslėptas“ savivaldybės administracijos civilinės saugos spe-

cialisto Gintaro Vaičiūno etatas.
Pastebimai mažėja lėšos skiriamos kultūrai, tačiau to mažėjimo
priežastis - pagaliau baigtas kultūros centro pastato renovavimas,
pernai šioms amžiaus statyboms
buvo numatytos lėšos, šiemet nebereikia numatyti.
Iš Anykščių kultūros įstaigų didžiausias biudžetas bus Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio
muziejaus (809 tūkst.) bei Anykščių kultūros centro (758 tūkst.).
Visų trijų miesto mokyklų biudžetai dar didesni - J.Biliūno gimnazijos 2018 metų biudžetas - 1
mln. 85 tūkst., A.Baranausko pagrindinės mokyklos - 996 tūkst.,
A.Vienuolio progimnazijos - 852
tūkst. eurų.
Bus pinigų ir statyboms,
ir verslo paramai
Pinigai rajono biudžete sudėlioti ne tik pagal įstaigas ir veiklos
sritis, bet ir pagal programas. Biudžeto programų kuratoriai paskirti
pagal veiklos sritis. Jiems Anykščių kultūros centre buvo patikėta
paaiškinti, kaip bus naudojamos jų
kuruojamų programų lėšos. Darnios kurortinės plėtros programą
kuruojanti savivaldybės administracijos vyriausioji kultūros specialistė Audronė Pajarskienė aiškino, kad 55 tūkst. eurų numatyta
skirti komunikacinių priemonių
įgyvendinimui, iš šių priemonių
ji išskyrė „didžiulio ekrano mieste
statybas“, kuriame turėtų būti viešinama savivaldybės informacija.
Taip pat ketinama rekonstruoti J.Biliūno antkapinį paminklą,
Kunigiškių muziejų, remontuoti
J. Tumo Vaižganto paminklą Svėdasuose. 180 tūkst. eurų numatoma skirti Siaurojo geležinkelio
muziejaus rekonstrukcijai, numatytos lėšos miesto želdinių plotų
projektavimui.
Kryptingo verslo ir investicijų
pritraukimo programą pristačiusi administracijos Investicijų ir
projektų valdymo skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė kalbėjo apie
Okuličiūtės dvarelio rekonstrukciją bei Tilto gatvės konversiją.

Pastarojo projekto sąmatos - per 1
mln.600 tūkst. eurų, didžiąją dalį
lėšų tikimąsi gauti kaip europinį
finansavimą. 2018 metais smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo
fondas bus 5 tūkst. didesnis nei
pernai ar užpernai - verslo paramai šiais metais planuojama skirti
45 tūkst. eurų.
Žemės ūkio vietovių vystymo
programą pristatęs Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis aiškino, kad pirmą kartą biudžete numatyta pastebima
suma (20 tūkst. eurų) kaimo verslo skatinimui. Taip pat didėja melioracijai skiriamos savivaldybės
lėšos.
Apie švietimo programą kalbėjusi laikinoji savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vedėja Nijolė Pranckevičienė
džiaugėsi, kad jau pernai Anykščių švietimo įstaigoms pavyko
sutaupyti lėšų ir beveik 100 tūkst.
eurų išleista modernios įrangos
įsigijimui. 2018 metų biudžete
(prie švietimo programos) numatomos lėšos Kurklių seniūnijos administracijos perkėlimui į
Kurklių mokyklą bei A.Vienuolio
progimnazijos patalpų remontui.
Šioje mokykloje yra dvi sporto
salės, apatinę sporto salę planuojama rekonstruoti, ją paversti specializuota, imtynininkams skirta
sporto sale.
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas vardino gatves ir kelius, kurie bus
remontuojami ar rekonstruojami
2018-aisiais. Jis sakė, kad tęsiant
Anykščių A.Vienuolio gatvės rekonstrukciją, šios gatvės susikirtime su Troškūnų gatve bus įrengta
žiedinė sankryža.
Pakelėse eurai nesimėto
Po biudžeto pristatymo kalbėjęs Seimo narys Antanas Baura
džiaugėsi gražiu rajono biudžetu.
„Pozityviai nuteikia biudžeto projektas - jeigu atsiranda pinigėlių,
norėtųsi, kad jie būtų skiriami darbo vietų kūrimui. Paramos verslui
fondas didėja, norėtųsi jį dar šiek
tiek padidinti“. - kalbėjo Seimo

narys A.Baura. Jis pasidžiaugė,
kad šiomis dienomis Anykščių
miesto ir rajono vaikų darželius pasieks Ramūno Karbauskio
ir Andrius Mamontovo fondo
„Švieskime vaikus“ dovanos 120 tautinių kostiumų. Tautiniai
kostiumai bus padalinti visiems
Anykščių miesto ir rajono vaikų
darželiams. Tautiniai kostiumai
Lietuvos vaikams siuvami už asmenines R. Karbauskio lėšas. Jis
šiam gražiam tikslui skyrė pusę
milijono eurų.
Biudžeto pristatymą vainikavo
meras K.Tubis. „Taupome lėšas.
Jei kelias tiesiamas - pakelėse
eurai ir litai nesimėto. Dauguma vadovų esate skatinami ir
būsite skatinami už dorą darbą.
/.../ 2018-aisiais su esamais pinigais reikia padaryti kiek galima
daugiau darbų, juntamų ir matomų žmonėms.“ - kalbėjo meras
K.Tubis.
Rajono biudžetas bus tvirtinamas ateinančią savaitę - neeiliniame rajono Tarybos posėdyje.
Meras su vadovais nori
kalbėtis tik viešai
Nesuinteresuoti asmenys rajono
biudžeto pristatymu, regis, nelabai
domėjosi. Tiesa, kelis klausimus
apie biudžetą valdininkams uždavė
buvęs savivaldybės „žalias patrulis“, vienos iš miesto seniūnaitijų
seniūnaitis Rolandas Lančickas. Iš
rajono Tarybos opozicijos renginyje dalyvavo tik liberalas Saulius
Rasalas, kuris iš salės išėjo nesibaigus biudžeto pristatymui.
Kalbant apie verslo santykį su
rajono valdžia - situacija, matyt,
švelniai tariant, yra įdomi. Anykščių vadovų klubas kvietė merą
K.Tubį į susitikimą su vadovais.
K.Tubis savo ruožtu vadovus pakvietė į viešą rajono biudžeto pristatymą Anykščių kultūros centre.
Į kultūros centro renginį atvyko tik
tie Vadovų klubui priklausantys
vadovai, kurie dirba savivaldybei
pavaldžiose įstaigose ir vienintelis „pašalinis“ - ŽŪK „Ažuožerių
sultys“ direktorius Regimantas
Butvydas.

iš praeito amžiaus

Pravaikšta. Priešpaskutinį Seimo
rudens posėdį į savo knygos „Šarkos
sielos šauksmas“ Anykščių bibliotekoje pristatymą iškeitęs Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys Robertas Šarknickas greičiausiai
turės pasiaiškinti etikos sargams. Jį
Seimo Etikos ir procedūrų komisijai
apskundė parlamento Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijos narė Gintarė Skaistė.
Atranka. Trečiadienį vyko atranka
į Anykščių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
archyvo tvarkytojo darbo vietą. Atrankai registravosi net 35 pretendentai, tačiau į ją atvyko kiek mažiau
žmonių. Kas tapo nugalėtoju, kol kas
neskelbiama, redakcijos duomenimis,
tą laimingąjį bilietą laimėjo Troškūnų
seniūno Antano Jankausko žmona.
Protai I. Protmūšių specialistas,
buvęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas, dabar pristatomas finansų
konsultantu Saulius Rasalas, laimėjo
Nacionalinės viktorinos Anykščių
turnyrą. Antrąją vietą užėmė istorijos
mokytoja, dabar dirbanti Anykščių
muziejuje Rasa Černiauskaitė.
Protai II. Antradienį Anykščių bibliotekoje vykusį „Auksinio proto“ žaidimą laimėjo „Šį kartą neatvyko“ (82
tšk.). Komandoje žaidė ir iš Anykščių
kilęs mokslų daktaras Giedrius Alkauskas. Antrąją vietą užėmė „Varpas“ (71
tšk.), trečiąją – „Nikė“ (67 tšk.).
Saviraiška. Televizijos serialo
„Varom į miestą“ režisierius Nerijus
Širvys socialiniame tinkle „Facebook“ susikūrė paskyrą „Nerijus Kavarsko seniūnas“ bei pristatė dar vieną vaizdo siužetą, kuriame veiksmas,
be abejo, vyksta Kavarske. N.Širvys
Anykščių rajone išgarsėjo po to, kai
televizijos serialo „Varom į miestą“
anonse panaudojo frazę apie Kavarską: „Kaip galima gyventi tokioj šiknos skylėj kaip Kavarskas?“.
Pilis. Sausio 30 dieną rajono meras
Kęstutis Tubis, Anykščių rajono savivaldybės administracijos specialistai
dalyvavo Kultūros paveldo departamento Mokslinės archeologijos komisijos posėdyje, į kurio darbotvarkę
buvo įtrauktas Šeimyniškėlių medinės pilies istorinio ir kultūrinio paveldo panaudojimo pažintinio turizmo
plėtrai Anykščių rajone techninio
projekto (I etapo A laida) vertinimo
klausimas. Mokslinė archeologijos
komisija pritarė Šeimyniškėlių medinės pilies statyboms.
Popietė. Vasario 6 dieną, antradienį, 17 val., Lietuvos socialdemokratų
partijos Anykščių skyriaus būstinėje (Vilniaus g. 4) vyks a.a.Vytautui
Pupeikiui skirta atminimo popietė.
LSDP bičiuliai kviečiami prisijungti
ir prisiminti prieš metus mirusį šios
partijos skyriaus Anykščiuose atkūrėją, visuomenės veikėją V. Pupeikį,
kuriam vasario 6 dieną būtų sukakę
84 – metai.

Anykščių krepšininkai įveikė
Maskvos CSKA

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
1982 – aisiais metais minėtas
Anykščių vaikų ir jaunimo sporto mokyklos 20- metis. Vienas iš
renginių buvo krepšinio varžybos,
į kurias atvyko Latvijos, Estijos ir
Rusijos jaunių komandos.
Turnyre pirmąją vietą iškovojo jaunieji Anykščių krepšininkai
rezultatu 76 – 71 įveikę Maskvos
centrinio armijos sporto klubo
jaunių komandą. Anykštėnams po

šiupinys

20 taškų pelnė D. Baguckas ir V.
Talačka.
Buvęs Anykščių vaikų ir jaunimo sporto mokyklos auklėtinis,
Europos ir Pasaulio čempionas,
TSRS sporto meistras, Kauno
„Žalgirio“ komandos krepšininkas Sergejus Jovaiša ir mokyklos
direktorius K. Kukta po turnyro
įteikia mokyklos naujokams pažymėjimus.

Autoriaus nuotr.

Paaiškinimas. Praėjusį šeštadienį
publikavau fotopasakojimą (Laura
DUNDULYTĖ. „Po vienu stogu arba
Nėra namų be dūmų“, „Anykšta“,
2018 m. sausio 27 d.), kuriame buvo
sukurta fotografijų serija ir prie jos
sugalvotas tekstas, neturintis nieko
bendro su konkrečia vietove ir asmenybėmis. Pabrėžiu, jog fotografijose
ir tekste yra pavaizduota išgalvota
istorija, sukurta Lietuvos moksleivių
fotografijos konkursui. Laura DUNDULYTĖ
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai (k).
7.00 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 13“. N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios.
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 „Įsimylėjęs Šekspyras“.
N-14
0.00 „Švilpiko diena“ (k). N-7
1.40 Pasaulio dokumentika
(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 „Ogis ir tarakonai“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
9.55 „Ogis ir tarakonai“.
10.05 „Knygų valdovas“.
11.30 „Spidas Reiseris“. N-7
14.10 „Terminalas“. N-7
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Ivanas Vasiljevičius
keičia profesiją“.
21.25 „Rizikingi ryšiai“. N-14
23.20 „Kiti“. N-14
1.15 „Laukinės aistros. Karšta
ketveriukė“ (k). N-14

(k).
7.30 „F. T. Budrioji akis“ (k).
8.30 Tauro ragas. N-7
8.55 Pasaulio veteranų galiūnų čempionatas.
9.45 Sveikinimai.
12.00 „Davis’o“ taurės turnyras. Lietuva - Estija.
17.00 LKL čempionatas.
„Vytautas“ – „Žalgiris“.
19.30 „Kvapų detektyvas“.
N-7
21.40 „Juodasis sąrašas“. N-7
22.35 „Gyvi numirėliai“. N-14
23.50 Pagauk, jei gali (k).
N-14
2.15 „Reali mistika“ (k). N-7

6.30 „Aladinas“ (k).
7.00 „Ančiukų istorijos“.
7.30 „Keršytojų komanda“.
N-7
8.00 „Aladinas“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Daktaras Dolitlis 2“.
N-7
13.10 „Avalono mokykla“. N-7
15.05 „Čihuahua iš Beverli
Hilso“. N-7
16.55 Ekstrasensai detektyvai. N-7
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „X Faktorius“. N-7
22.30 „Transporteris“. N-7
0.15 „Samsara“. N-7
2.10 „Bado žaidynės“ 9k). N-7
4.40 „Paskutinis iš vyrų“. N-7

6.50 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
8.45 „Surikatų namai“.
9.15 „Žiniuonis“. N-7
10.15 „Akloji“ (k).
11.25 „Būrėja“.
12.00 Moterys prieš vyrus.
N-7
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Širdele mano“. N-7
17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.05 „Mirtina žmogžudystė“.
N-7
21.00 „Didesni purslai“. N-14
23.20 „Kuprius“. N-7
1.40 „Tėvas Motiejus“ (k). N-7
3.25 „Bekas 2. Žmogus be
veido“ (k). N-14

6.30 Galiūnų čempionų lyga

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Such’a’Trip“ (k).
7.00 Mokslo sriuba (k).

pirmadienis
5.00 „Seserys“ (k). N-7
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Štutgarto kriminalinė
policija 2“. N-7
10.55 „Detektyvas Monkas 8“.
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.
Dokumentinis filmas. 6 d
23.15 Kolekcija (The Collection).
Serialas N-14. 4 s.
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).
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Pramoginė laida „Editos
šou“ (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 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 „Paveldėtoja“.
21.00 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.
22.30 „Apgaulės meistrai“ N-7.
0.45 „Kortų namelis“ N14.
1.40 „Rizikingi ryšiai“ (k) N14.
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 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 „Šviesoforas“. N-7
20.00 „Miestas ar kaimas“.
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Kobra 11“. N-7
23.35 „Laiko kilpa“ N14
0.55 „Gaudynės“. N-7
1.45 „Kaip išsisukt įvykdžius

žmogžudystę“. N-7
2.35 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7
3.30 „Tironas“. N-14
4.30 „Vilfredas“. N-7
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
11.35 „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 Farai. N-7
21. 21.00 Gelbstint eilinį Rajaną.
N14.
0.10 Išvarymas (k)
2.10 „Gyvi numirėliai“ (k). N-14
3.10 „Juodasis sąrašas“ (k). N-7
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k). N-7
7.45 „Akloji“.
8.50 „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“.
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7.30 Kultūrų kryžkelė (k).
8.30 Krikščionio žodis (k).
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 Euromaxx (k).
9.30 „Susipažink su mano
pasauliu“.
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.
15.45 Epochų mozaika.
17.10 Kultūros teismas (k0.
18.00 Nes man tai rūpi.
18.45 „Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis“.
19.30 „Baltas II. Vilko kelionė“.
20.45 Mokslo sriuba (k).
21.00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.55 Kai mūzos prabyla.
22.30 Orkestro muzikos koncertas. „Serenata notturna“.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 „Noriu palaikyti tavo
ranką“ (k). N-7
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).

7.30 Nuo.. Iki.. (k).
8.30 KK2 (k). N-7
10.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Kitu kampu (k).
12.25 Pagalbos skambutis
(k). N-7
17.00 Ne vienas kelyje (k).
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 „Įspūdingiausios atostogų vietos“ (k).
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
12.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.30 „Įspūdingiausios atostogų vietos“.
14.00 „Didieji senovės statiniai“.
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 „Nemirtingųjų kronikos.
nuostabūs sutvėrimai“. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Nakties TOP“. N-14

23.00 „Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai“. N-14
07.25 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
08.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
09.00 Šiandien kimba.
10.00 Mano Europos
Parlamentas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Gurovo bylos 6. Bet
kokia kaina“. N-7
12.45 „Namas su lelijomis“.
N-7
15.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7
18.00 Žinios.
18.30 Mano Europos
Parlamentas.
19.00 „Juodosios katės“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 „Juodosios katės“. N-7
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the
Cage“ II tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika.
Atsakomosios kovos“. N-7.
00.00 „Rasputinas“. N-14
02.00 „Gurovo bylos 6. Bet
kokia kaina“. N-7
03.35 „24/7“.
04.15 „Vandenyno milžinai“.
N-7
05.05 „Pasaulio turgūs.
Atėnai“. N-7
05.35 „Vandenyno milžinai“.
N-7
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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
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
21.00 Milijonas šventinių lempučių
22.50 „Gyvenimo šukės“. N-7
0.50 „Foilo karas. Erelio diena“.
N-7
2.35 „Policija ir Ko“ (k). N-7
3.25 Didesni purslai. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(k).
7.00 „Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis“ (k).
7.25 „Lesė“ (k).
7.50 Stop juosta (k).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (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 Baltas II. Vilko kelionė
13.55 Misija. Vilnija. (k).
14.20 Lietuvos menininkų portretai. Vieno buto istorija. (k).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Lesė (Lassie).
16.05 Kaip atsiranda daiktai
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. Meno ir kultūros
žurnalas (k).
19.35 Dangaus vardu

20.25 Prokurorai.
21.15 Krymas. Įvykių
22.15 Titulinis puslapis N-7.
24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.10 Dabar pasaulyje
0.40 Džiazo muzikos vakaras.
XXVII tarptautinis džiazo festivalis
„Kaunas Jazz.
1.35 Narcizas N-7. (k)
3.15 Linija, spalva, forma. (k).
3.40 Stop juosta. (k).
4.10 Nes man tai rūpi
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 „Siaubo labirintas“ S
0.45 „Kobra 11“. N-7
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7
2.30 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“ (k). N-7
6.45 Mano Europos
Parlamentas.
7.15 „24/7“.
8.15 „4 kampai“.
8.45 „Vyrų šešėlyje.
9.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Vis tiek tu būsi mano“.
N-7
11.30 „Delta“. N-7
12.35 „Gluchariovas“. N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“. N-7
15.00 „Gurovo bylos.
Medžioklė“. N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“. N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Rasputinas“. N-14
0.45 „Svetimų troškimų sūkurys“.
N-7
1.45 „Jaunikliai“.
2.15 „Moterų daktaras“. N-7
3.00 „Karo merginos“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Štutgarto kriminalinė
policija 2“. N-7
10.55 „Detektyvas Monkas 8“.
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
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Valdžios tvirtovė“. N-7
1.30 Klausimėlis.lt. (k).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro (k).
3.00 LRT radijo žinios.
6.35 „Didysis žvejys“.
7.00 „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 24 valandos (k). N-7
12.35 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 „Paveldėtoja“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios.
22.30 „Į saulę. N14
0.30 „Kortų namelis. N14
1.30 „Apgaulės meistrai“. N-7
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 „Šviesoforas“ (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 „Šviesoforas“. N-7
20.00 Prieš srovę. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Karštos galvos!“. N-7
0.10 „Kaulai“. N-7
1.10 „Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“. N-7
2.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“.
2.50 „Tironas“. N-7
3.55 „Vilfredas“. 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 „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 Farai. N-7
21.00 Žmogžudystė
Baltuosiuose rūmuose. N-7.
23.10 Gelbstint eilinį Rajaną
(k). N14
2.15 „Juodasis sąrašas“. N-7
3.00 „Pragaro katytė“ (k
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k). N-7
7.45 „Akloji“.
8.50 „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).
14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Štutgarto kriminalinė
policija 2“. N-7
10.55 „Detektyvas Monkas 8“.
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
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Valdžios tvirtovė“. N-7
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
12.35 Kitu kampu (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 „Paveldėtoja“.
20.30 Moterys prieš vyrus. N-7.
21.30 Žinios.
22.30 AS „Urvas“. N14
0.25 „Kortų namelis. N14
1.25 „Į saulę“ (k). N14.
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 „Šviesoforas“ (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 „Šviesoforas“. N-7
20.00 Gero vakaro šou. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 „Viking Lotto“.
22.30 „Blicas“. N-14
0.20 „Kaulai“. N-7
1.20 „Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“. N-7
2.10 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“.

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 Farai. N-7
21.00 Žaidimas be taisyklių. N-7
23.10 Žmogžudystė Baltuosiuose
rūmuose (k) .N-7.
1.10 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.55 „Didysis atodrėkis
Amerikoje“ (k)
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Akloji“.
8.50 „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“.
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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. Mirtis pasakiškame
miestelyje“. N-7
23.00 „Gyvenimo šukės“. N-7
0.55 „Įtariamieji“. N14
2.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7
3.05 „Mentalistė“ (k). N-7
3.55 Milijonas šventinių lempučių
(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 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).
14.15 Krymas. Įvykių
15.15 Premjera. Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Lesė.
16.05 Kaip atsiranda daiktai
16.30 Laba diena, Lietuva. (k).
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 Dangaus vardu N-7.
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą.
21.15 ARTi. Veidai.

21.30 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ Tenerifės „Iberostar
23.30 Mokslo sriuba.
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XXVII tarptautinis džiazo festivalis
„Kaunas Jazz“.
1.30 Titulinis N-7.
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
21.30 „Pavojingasis“ N-14
23.20 „Aukščiausia pavara“.
0.40 „Kobra 11“. N-7
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7
2.30 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“ (k). N-7
6.45 Vantos lapas.
7.15 Gyvenimo būdas. N-7
8.15 Muzikiniai sveikinimai.
Sveikinimų laida.
9.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Vis tiek tu būsi mano“.
N-7
11.30 „Delta“. N-7
12.35 „Gluchariovas“. N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“. N-7
15.00 „Gurovo bylos.
Medžioklė“. 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 „Gluchariovas“. N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Jekaterina Didžioji. N-7
21.30 „Patriotai“. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mano Europos
Parlamentas.
0.15 „Rasputinas“. N-14
1.15 „Svetimų troškimų sūkurys“
N-7
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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. Šūvis švintant“. N-7
23.00 „Gyvenimo šukės“. N-7
0.50 „Įtariamieji“. N-7
2.10 „Policija ir Ko“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“. 1 d. (k).
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“ (k).
7.25 „Lesė“ (k).
7.50 Pradėk nuo savęs (k0.
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 Susipažink su mano pasauliu (k).
12.40 Stilius (k).
13.35 Legendos (k).
14.20 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą (k).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Lesė
16.05 Kaip atsiranda daiktai
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Maistas ir aistros. (k).
19.35 Dangaus vardu 14
20.30 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
21.30 FIBA krepšinio čempionų
lyga. „Murcia“ - „Juventus“.
23.30 Mokslo sriuba.
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.

0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XXVII tarptautinis džiazo festivalis
„Kaunas Jazz“. Kaunas Big Band
& Sabina Mustaeva.
1.25 Orkestro muzikos koncertas.
„Serenata notturna (k).
2.55 Mokslo sriuba (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“ (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
18.00 „Europos taurės krepšinio
rungtynės. Peterburgo „Zenit“ Vilniaus „Lietuvos rytas“.
19.55 „Rezidentai“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
21.30 „Apgaulinga aistra“ N-14
23.40 Aukščiausia pavara.
0.50 „Kobra 11“. N-7
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7
2.30 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“ (k). N-7
6.45 „Darbščios rankos, atviros
širdys“.
7.15 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Likimo melodija“
10.25 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“. N-7
11.30 „Delta“. N-7
12.35 „Gluchariovas“. N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“. N-7
15.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
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 „Gluchariovas“. N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Jekaterina Didžioji“ (2).
N-7
21.30 Ant bangos
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Rasputinas“. N-14
0.45 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“. 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 2“. N-7
10.55 „Detektyvas Monkas 8“.
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.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.30 Dviračio šou.
23.00 „Martos paslaptis“. 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).
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 „Mes nugalėjom“ (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.
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 „Nežinomas. N14.
0.45 „Dalasas“ (1). N-7.
1.35 „Urvas“ (k). N14.
3.05 Alchemija III
3.35 RETROSPEKTYVA.
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 „Šviesoforas“ (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 „Šviesoforas“. N-7
20.00 Farai. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Purvini pinigai“. N-14
0.40 „Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“. N-7
1.35 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7
2.25 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7
3.15 „Blicas“ N-14
4.55 „Paskutinis iš vyrų“. 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 Didvyris ir Siaubas. N14
22.55 Žaidimas be taisyklių (k).
N-7.
0.55 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.40 Savaitės kriminalai (k). N-7.
2.05 Nusikaltimo vieta Oilau.
Trylikos griaučių
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Akloji“.
8.50 „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“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Štutgarto kriminalinė
policija 2“. N-7
10.55 „Detektyvas Monkas 8“.
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 Naujas puikus pasaulis
(Brave New WorldN-14
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
1.10 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.
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 „Geležinis žmogus. N-7
23.25 „Griaustinio dienos“ N14
1.25 „Nežinomas“ (k) . N14
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 „Šviesoforas“ (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 „Žiemos olimpinių žaidynių 2018 atidarymas“.
21.30 „Londono apgultis“. N-14
23.20 „Legenda. Drakono imperatoriaus kapas“. N-14
1.10 „Vatikano įrašai“. S
2.40 „Purvini pinigai“. N-14 (kart.)
4.35 „Paskutinis iš vyrų“. 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 „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 Reali mistika. N-7
21.35 „Delta“ būrys“. N-14
23.50 Didvyris ir Siaubas (k).
N-14
1.35 „Juodasis sąrašas“. N-7
2.20 „Delta“ būrys“ (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 „Mentalistė“. N-7
12.40 „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
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
17.30 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
21.00 „Prancūziška žmogžudystė. Paslaptingos mirtys Avinjone“.
N-14
22.50 „Gyvenimo šukės“. N-7
0.35 „Įtariamieji“. N-14
2.05 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.55 „Mentalistė“(k). N-7.
3.45 Midsomerio žmogžudystės
XI. Šūvis švintant (k)
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“. 2 d. (k).
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).
12.45 Anapus čia ir dabar. (k).
13.35 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (k).
14.20 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai. (k).
15.15 Grizis ir
15.25 Peliukas Lukas .
15.40 Lesė.
16.05 Kaip atsiranda daiktai
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 Dangaus vardu 14
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Keliaukime kartu.

22.00 Namai. N-14.
24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos vakaras.
1.45 XX tarptautinis akordeono
festivalis „Vilnius 2017
2.45 Nacionalinis turtas. (kart.).
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 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 nusikalti-

mų skyrius“. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7
18.55 „Kobra 11“. N-7
19.55 „Rezidentai“. N-7
20.30 „Farai“. N-7
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Maskvos srities
„Khimki“.
0.30 „Vyras su krepšiu“. N-14  
2.20 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“ (k). N-7
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
7.15 „Šiandien kimba“.
8.15 Patriotai. N-7
9.20 „Likimo melodija“ N-7.
10.25 „Vaiduoklis kreivame
veidrodyje“ N-7.
11.30 „Delta“. N-7
12.35 „Gluchariovas“. N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“. N-7
15.00 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“. N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Sandoris“. N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“. N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Jekaterina Didžioji“ (3).
N-7
21.30 „Gyvenimo būdas“
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“N-7
1.45 „Jaunikliai“.
2.15 „Moterų daktaras“. N-7
3.00 „„Juodosios katės““. N-7
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21.00 „Komisaras Falkas. Ginklo
broliai“. N-14
23.00 „Vidurnakčio ekspresas.
N-14
1.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.05 „Mentalistė“ (k). N-7
2.55 „Prancūziška žmogžudystė.
Paslaptingos mirtys Avinjone (k)
N-14

23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XXVII tarptautinis džiazo festivalis
„Kaunas Jazz“.
1.30 Namai. Vaidybinis filmas.
Scen. aut. N-14. (k).
3.30 Kultūros teismas. (k).

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“. 3 d. (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 Kultmisijos. (k).
13.25 Stambiu planu. (k).
14.10 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. (k).
15.00 Mano tėviškė. (k.).
15.15 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos
15.40 Zoro
16.05 Kaip atsiranda daiktai
16.30 Laba diena, Lietuva
18.00 Mokslo sriuba
18.35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.35 Dangaus vardu N-7.
20.30 Kultūros teismas. Teisėja
Snieguolė Matulienė. HD.
21.20 Laimės N-7.
22.55 XII tarptautinis folkloro
festivalis „Pokrovskije kolokola“.
Atidarymo koncertas

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 nusikalti-

mų skyrius“. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7
18.55 „Kobra 11“. N-7
19.55 „Rezidentai“. N-7
20.30 „Farai“. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Svetimšalis“. N-14
0.55 „Elitinis jaunimas“ (k). N-14
2.25 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“ (k). N-7
6.45 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
7.15 Ant bangos.
8.15 „Gyvenimo būdas“. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Vaiduoklis kreivame
veidrodyje“. N-7
11.30 „Delta“. N-7
12.35 „Gluchariovas“. N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“. N-7
15.00 „Gurovo bylos .
Maitvanagiai“. N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Sandoris“. N-7
18.00 Reporteris.
18.42 Orai.
18.45 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.
18.50 „Gluchariovas“. N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Gyvenimo būdas. N-7
21.30 „Vaiduoklis kreivame
veidrodyje“. N-7
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“. N-7
1.10 „Delta“. N-7
3.00 „Juodosios katės“. N-7
3.45 „Bitininkas“. N-7
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šeštadienis
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ogis ir tarakonai“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
9.55 „Ogis ir tarakonai“.
10.15 „Bitė Maja“.
12.05 „Vikis ir vikingai
13.50 „Mano tėtis nuvarė
mašiną“. N-7.
15.40 „Šėtoniškas sandėris“.
N-7
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 „Monstrų universitetas“
21.30 „Mano žmona - ragana“. N-7.
23.35 „Pumų medžioklė“.S.
1.20 „Griaustinio dienos“ (k)
. N14.

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė (k).
7.00 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai
burundukai 1“.
7.30 „Detektyvė Miretė“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Pasaulio dokumentika.
13.40 „Puaro 13“. N-7
15.15 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
6.30
„Aladinas“.
IŠIŠTARP
PIRMŲ
PIRMŲ
LŪPŲ
LŪPŲ
TARP
KITKO
KITKO
tarnyba.
7.00 „Ančiukų istorijos“. N-7
19.30 Stilius.
7.30 „Keršytojų komanda“.
20.25
Loterijos „Keno Loto“
tinklas
tinklas
N-7
ir „Jėga“.
8.00 „Aladinas“.
20.30 Panorama.
8.30 Superekspertai.
21.00 „Eurovizija 2018“.
9.00 Virtuvės istorijos.
23. Šimtas kelių iki grabo N-14 9.30 Gardu Gardu.
1.20 Pasaulio dokumentika
10.00 Aplink Lietuvą.
(k).
11.00
ga
gamuzika.
muzika.Svajonių ūkis.
2.15 Pasaulio dokumentika
11.30
olimpinių
žai„Bandau
„Bandau„Žiemos
šeštadienio
šeštadienio
vakarą
vakarą
perjungti
perjungti
kelis
kelis televizijos
televizijos kanakana(k).
dynių 2018
startas“.
lus.Visur
lus.Visur
dainuoja.olimpinės
PaskaičiaPaskaičia3.10 Teisė žinoti (k).
12.00 dainuoja.
„Žiemos
vau, beveik
beveik pusė
pusė laidų
laidų vienaip
vienaip
3.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. vau,
žaidynės
2018.
Greitasis
čiuoarar kitaip
kitaip susijusios
susijusios susu dainuodainuo(k).
žimas trumpuoju
taku“.arba
jančiomis
jančiomis
ŽVAIGŽDĖMIS
ŽVAIGŽDĖMIS
arba
apskritai
apskritai
žvaigždėmis.
žvaigždėmis.
Viskas
4.00 Karinės paslaptys (k).
13.15susu„Žiemos
olim-Viskas
tik
tikpinės
apie
apie žvaigždes.
žvaigždes.2018.
Chebra,
Chebra, gal
gal
4.45 Auksinis protas (k).
žaidynės
nebedainuokit,
nebedainuokit, jeigu
jeigu neišeina.
neišeina.
Biatlonas.
Dalyvauja
Diana
Seneliai
Seneliai dar
dar neužkimę,
neužkimę, tai
tai leisleisNatalija
kit
kitRasimovičiūtė,
dainuoti
dainuotitiems,
tiems,kurie
kurietai
taidaro
daro
gerai
irir teisingai...“,
teisingai...“, - - rašo
rašo J.J.
6.30
„Madagaskaro
pingvinai“
Kočergina“.
Anykščių
Anykščių
kultūros
kultūroscentro
centro
TrošTroš- gerai
Pupkienė,
prieštai
taidar
darviename
vienamežaikūnų
kūnųskyriaus
skyriausrenginių
renginiųorganizaorganiza- Pupkienė,
(k).
14.45prieš
„Žiemos
olimpinės
įraše
įrašepaskelbusi,
paskelbusi,kad
kadnesižavinti
nesižavinti
torė,
torė, režisierė
režisierė Jolanta
Pupkienė
Pupkienė
6.55
„Tomas
irJolanta
Džeris“
(k).
dynės 2018.
Rogučių
sportas“.
atlikėjomis,
kurios
kurios
„dainuoja
„dainuoja
papafeisbuke
feisbukevieną
vienąpo
pokito
kitolaido
laidopapa- atlikėjomis,
7.20
„„Nickelodeon“
valanda.
18.00
„Misija.
vestuvės“.
N-7
pais...“
pais...“
reiškimus
reiškimusapie
apietai,
tai,kas
kasyra
yrateisinteisinAnčiukai Duoniukai“.
18.30 „TV3 žinios“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
19.40 „Eurojackpot“.

Šeštadieniais
Šeštadieniais neturi
neturi ką
ką
žiūrėti
žiūrėti per
pertelevizorių
televizorių

19.45 „Persis Džeksonas.
Monstrų jūra. N-7
21.55 „Bado žaidynės. Ugnies
medžioklė. N-7
0.50 „Mašina“. N-14
2.25 „Londono apgultis“. N-14
(kart.)
4.05 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
6.00 „F. T. Budrioji akis“ (k).
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Pavariau“. N-7
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 „Didysis atodrėkis
Amerikoje“.
12.30 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
13.00 „Reali mistika“ (k). N-7
14.00
turny2016
2016m.
m.„Davis’o“
vasario
vasario13
13taurės
d.d.
ras. Lietuva - Estija.
17.00 LKL čempionatas. „Pieno žvaigždės“ –
„Neptūnas“.
19.30 Dainuok mano dainą.
21.30 Desperado. N-14
23.35 Demonų miškas N-14
2.05 „Juodasis sąrašas“ (k).
N-7

otekininkai.
otekininkai.Nieko
Niekojau
jaunebestebina
nebestebina
joje
jojeatidaryta
atidarytakavinė,
kavinė,ooper
perUžgaUžgavėnes
vėnesbibliotekininkai,
bibliotekininkai,kaip
kaipskelbia
skelbia
jųjųfeisbukas,
feisbukas,prie
priearbatos
arbatosbei
beikavos
kavos

17.50 „Būrėja“.
19.05 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“. N-7
21.00 „Bekas 2. Kartelis“.
N-14
22.50 „Tėvas Motiejus“. N-7
0.55 „Vidurnakčio ekspresas“
(k). N-7
3.00 „Komisaras Falkas.
Specialiųjų tyrimų būrys“ (k).
N-14

6.50 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
8.45 „Surikatų namai“.
9.15 Anapus nežinomybės.
N-7
10.15 „Akloji“ (k).
11.25 „Būrėja“ (k).
12.00 „Nekviesta meilė“.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Širdele mano“. N-7
16.50 „Akloji“.

6.30 Info diena (k).
14.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7
15.00 Labas vakaras, Lietuva
(k).
16.00 KK2 (k). N-7
18.00 Farai (k). N-7
19.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7
19.55 PREMJERA Vilniaus
„Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia“ ir bernardinių vienuolynas.
21.05 Yra, kaip yra (k). N-7
22.00 Žinios.
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7
0.00 Dabar pasaulyje.
Išvados.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7
4.05 Tauro ragas (k). N-7
4.35 Apie žūklę (k).
5.05 Autopilotas (k).
5.30 Ne vienas kelyje (k).

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė (k).
8.05 Misija. Vilnija (k).
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 „Kaunas Talent 2017“.
11.40 Georgas Frydrichas
Hendelis
14.10 Klauskite daktaro.
15.05 Stilius.
anykštėnai
anykštėnaijuokauja
juokauja
16.00 Euromaxx.
UAB
UAB „Anykščių
„Anykščių komunalinis
komunalinis
5.45 atsakingas
„Televitrina“.
16.30 Meistras ir Tatjana.
ūkis“
ūkis“specialistas,
specialistas,
atsakingasuž
už
„Žiemos
olimpinės
18.00 Prisikėlimo ekspresas
- 6.00
daugiabučių
daugiabučių
renovaciją,
renovaciją,buvęs
buvęsraražaidynės
2018. Snieglenčių
šimtmečio
veidaipradėSavivaldybėje
Savivaldybėje
pradė- jono
jonomeras
merasAlvydas
AlvydasGERVINSGERVINSsportas“.„Anykštos“
jusi
jusidirnti
dirnti
naujoji
naujojispecispeci18.50
Deividas
Linčas.
KAS,
KAS,paprašytas
paprašytassusu„Anykštos“
alistė
alistėryšiams
ryšiamssusuvisuovisuo9.15
„Žiemos
olimpinės žaidyAmerikietiškas
skaitytojais pasidalinti
pasidalinti mėgstamėgstamene
meneAdelė
AdelėAglinskaitė
Aglinskaitė skaitytojais
nės
2018.
Slidinėjimas“.
19.15Žmogus,
kuris
fotografeisbuke
feisbukeneliko
nelikonepastenepaste- miausiais
miausiais anekdotais,
anekdotais, kalbėjo:
kalbėjo:
10.30 „Žiemos olimpinės
favo
Vietnamą
bėta
bėtair
irAnykščių
Anykščiųtrolio.
trolio. „Nepasakoju
„Nepasakojuanekdotų,
anekdotų,bet
betpapažaidynės 2018. Ledo ritulys.
20.15
Stambiusamdo
planu.
„Šimašius
„Šimašius
samdo
klausyti
klausyti
linksmoje
linksmoje
kompanijoje
kompanijoje
vadybininkus,
vadybininkus,
Kaunas
Kaunas alėja.
Japonija - Švedija“.
21.00
Kino žvaigždžių
neatsisakau.IrIr„Anykštoje“
„Anykštoje“perper- -verslininkus,
verslininkus,ooAnykšAnykš- neatsisakau.
12.00 „Juokingiausi Amerikos
Tarantulas
N-14.
čiai
čiai –– manekenes“,
manekenes“, - - skaitau.“
skaitau.“IrIrvis
visdėlto
dėltoperpasakojo
perpasakojo
namų vaizdeliai“.N-7
22.20
OPUStroORE.
įvertino
įvertinoLRT
Anykščių
Anykščių
trokeletą
keletągirdėtų
girdėtųanekdotų.
anekdotų.
12.30
„Jokių kliūčių!“ N-7
Grupė
lis.
lis. „Colors of Bubbles“.
13.29 „Ledo kelias“ N-7
23.20 Muzikos pasaulio
14.30 „Žiemos olimpinės
žvaigždės.
žaidynės 2018. Šuoliai su
24.00 Dabar pasaulyje.
slidėmis“.
0.30 Laimės kūdikis N-7.
16.30 „Žiemos olimpinės
2.00 Prokurorai. (k).
žaidynės 2018. Akmenslydis“.
2.50 Atspindžiai. (k).
3.20 Lietuva mūsų lūpose. (k). 17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dienos apžvalga“.

Naująją
Naująją savivaldybės
savivaldybės
specialistę
specialistę įvertino
įvertino trolis
trolis

Bibliotekai
Bibliotekaireikalingi
reikalingivirėjai
virėjaiir
irpadavėjai
padavėjai

Suprasdami,
Suprasdami,kad
kadišaugus
išaugusį Anykšį Anykščių
čiųkraštą
kraštąužsukančiam
užsukančiamturistų
turistųsrausrautui,
tui,miesto
miestokavinės
kavinėsnebespėja
nebespėjasuktis,
suktis,
padėtį
padėtįėmėsi
ėmėsitaisyti
taisytiAnykščių
Anykščiųbiblibibli-
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––tai
taiį įbiblioteką
bibliotekąžymiai
žymiaidaugiau
daugiaupripritrauktų
trauktųjaunimo.
jaunimo.Žinoma,
Žinoma,per
perskranskrandįdį knyga
knyga galima
galima pabandyti
pabandyti sudosudopasiūlė
pasiūlėirirblynų.
blynų.
mintiirirvasarą
vasarąšalia
šaliabibliotekos
bibliotekosant
ant
Bibliotekininkams
Bibliotekininkams labai
labai rimtai
rimtai minti
suoliukųbesibazuojančius
besibazuojančiusspirituoto
spirituoto
reikėtų
reikėtų pagalvoti
pagalvoti apie
apie mėsainius,
mėsainius, suoliukų
vynomėgėjus.
mėgėjus.
dešrainius,
dešrainius,kebabus,
kebabus,keptas
keptasbulvytes
bulvytes vyno

skaitytojai dalinasi
Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ patiekalą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalinti savo „firminių“
***
***
patiekalų receptais
bei nuotraukomis.
Trys
Trysdarželinukai
darželinukaiginčijasi,
ginčijasi,kurio
kurio
Jūsų laiškų
išišLaukiame
jųjųtėvas
tėvasyra
yragreičiausias.
greičiausias.
Vienas
Vienas el. pašto adresu anyksta@anyksta.lt,
sako:
sako:
receptus
taip pat galite siųsti į “Anykštos“ „Facebook“ paskyrą,
-Mano
-Mano
tėtis
tėtistoks
toksgreitas,
greitas,
kad
kadišišdėžutes.
įmesti
į „Anykštos“
pašto
lanko
lankoiššovęs
iššovęsstrėlę
strėlęgali
galijąjąpavyti.
pavyti.
Jūsų
receptais
pasidalinsime
laikraščio puslapiuose, o įdomiauAntrasis:
Antrasis:
sių- -O
receptų
autorius
Omano
manotėtis
tėtis
toks
toksgreitas,
greitas,kartą
kad
kadkai
kaiper mėnesį ir apdovanosime.
medžioja,
medžioja,gali
galiiššauti
iššautikulką
kulkąirirpripri-ANYKŠTA
lėkti
lėktiprie
priegyvūno
gyvūnošiam
šiamdar
darnespėjus
nespėjus
Šiuo
receptu
anyksta.lt
feisbuke pasidalijo skaitytoja
nugriūti.
nugriūti.
Nieko
Rimta. Siūlome pabandyti.
Trečiasis:
Trečiasis:

***
***
Universitete
Universitete vyksta
vyksta egzaminas.
egzaminas.
Į Įauditorija
auditorijaįeina
įeinastudentas,
studentas,dėstydėstytojas
tojasjam
jamduoda
duodatraukti
trauktibilietą.
bilietą.Tas
Tas
išsitraukia,
išsitraukia,
pasižiūriirirstaigiai
staigiaideda
deda
Reikės:pasižiūri
atgal
atgal
į įkrūvą.
krūvą.Dėstytojas
Dėstytojaspiktai:
piktai:
6 obuolių,
- -Kaip
Kaipčia
čiadabar
dabarsuprasti???
suprasti???
stiklinė
cukraus,
Studentas
Studentas
atsako:
atsako:
Ten
Tenbuvo
buvotryliktas
tryliktasbilietas,
bilietas,ooašaš
3- -kiaušinių,
esu
esu
labai
labaiprietaringas
prietaringas
tikiu,kad
kadjisjis
2 stiklinių
miltų,irirtikiu,
bus
busman
mannelaimingas.
nelaimingas.
1- -šaukštelio
kepimo
miltelių,
Na,
Na,jau
jaune,
ne,tokiom
tokiomnesąmonėm
nesąmonėm
1netikiu,
šaukštelio
pyrago
mišinio.
ašaš
netikiu,- -atšauna
atšauna
dėstytojas
dėstytojas
irirpapaduoda
duodajam
jamtryliktą
tryliktąbilietą,
bilietą,- -čia
čiamoksmoksloloįstaiga,
įstaiga,oonenekokia
kokiakaimo
kaimobobulių
bobulių
sueiga,
sueiga,kad
kadprietarais
prietaraistikėtume.
tikėtume.
Na,
Na,studentas
studentaspaima
paimatątąbilietą,
bilietą,išišsprendžia,
sprendžia,gauna
gaunadešimt.
dešimt.Po
Poegzamiegzamino
nodraugai
draugaijojoklausinėja:
klausinėja:
-Tai
-Taikąkątutuviską
viskątaip
taipgerai
geraimokėmokėjai?
jai?
-Ne
-Ne- -tik
tiktryliktą
tryliktąbilietą.
bilietą.
***
***
Kaip
Kaip reikia
reikia skaityti
skaityti irir „versti“
„versti“
tekstą
tekstąspaudoje.
spaudoje.
Kartą
Kartą buvo
buvo suorganizuotos
suorganizuotos prepreEidami
Eidaminuo
nuovieno
vienoskaitmens
skaitmensprie
priekito,
kito,išbraukite
išbraukitepateiktas
pateiktasskaičių
skaičiųkombinacijas.
kombinacijas.
zidentų
zidentųbėgimo
bėgimolenktynės.
lenktynės.Kadangi
Kadangi
Atsakymas
Atsakymas—
—likusių
likusiųneišbrauktų
neišbrauktųskaitmenų
skaitmenųsuma.
suma.
visų
visųnormalių
normaliųšalių
šaliųprezidentai
prezidentaidirba,
dirba,
(Atsakymas,
(Atsakymas,kaip
kaipreiktų
reiktųužbraukti,
užbraukti,spausdinamas
spausdinamas15-ame
15-ame“Anykštos”
“Anykštos”puslapyje).
puslapyje). dalyvavo
dalyvavotik
tikJAV
JAVirirSSRS
SSRSprezidenprezidentai.
tai. Amerikiečių
Amerikiečių prezidentas
prezidentas buvo
buvo
pačiame
pačiamejėgų
jėgųžydėjime,
žydėjime,ooSovietų
Sovietų
A,A,B,B,C,C,CE,
CE,C+CE,
C+CE,BE
BEkategorijų
kategorijųvairuotojų
vairuotojųkursai!
kursai!
Sąjungos
Sąjungos- -jau
jauvisai
visainusenęs.
nusenęs.SavaiSavaiTeiraujamės
Teiraujamėstel.:
tel.:88657
65772987,
72987,www.jonroka.lt
www.jonroka.lt
me
me suprantama,
suprantama, lenktynes
lenktynes laimėjo
laimėjo
JAV
JAVprezidentas.
prezidentas.
Renkamės
Renkamėsvasario
vasario18
18d.d.dieną
dieną17
17val.
val.Liudiškių
Liudiškiųg.g.29
29
(pjuvenų,
(pjuvenų,185
185Eur
Euruž
užt).t).Perkant
Perkant66t tirirdaugiau
daugiauAnykščių
Anykščiųr.r.
Kitą
Kitą dieną
dieną amerikiečių
amerikiečių spauda
spauda
ribose
ribosepristatymas
pristatymasNEMOKAMAS.
NEMOKAMAS.Tel.
Tel.(8-656)
(8-656)50612.
50612.
UAB
UAB„ „Janroka“
Janroka“
rašo:
rašo: „Vyko
„Vyko prezidentų
prezidentų lenktynės.
lenktynės.
Amerikos
Amerikosprezidentas,
prezidentas,žinoma,
žinoma,atat(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).
PARDUODAME
PARDUODAMESTATYBINĘ
STATYBINĘMEDIENĄ,
MEDIENĄ,
bėgo
bėgo pirmas,
pirmas, oo Sovietų
Sovietų Sąjungos
Sąjungos
- - paskutinis.“
paskutinis.“ SSRS
SSRS spauda
spauda rašo:
rašo:
LENTAS,
LENTAS,PJUVENAS,
PJUVENAS,M
MAALLKKAASS. .
„Vyko
„Vykoprezidentų
prezidentųlenktynės.
lenktynės.Mūsų
Mūsų

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius.
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.

BRIKETAI
BRIKETAI

(pjuvenų,
(pjuvenų,125
125Eur
Euruž
užpadėklą).
padėklą).Perkant
Perkant66padėklus
padėklusirirdaugiau
daugiau

Galime
Galimeatvežti.
atvežti.

07.25 Sparnuočių gyvenimas.
Skraidyti ar neskraidyti
08.25 „Vyrų šešėlyje. Rašytoja Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Ant bangos
11.00 „Detektyvas Morsas“.
N-7
13.00 „Vera. Sūnus palaidūnas“. N-7
15.00 „MMA „King of the
Cage“ II tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika.
Atsakomosios kovos“ N-7.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos
Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7
18.00 Žinios.
18.30 4 kampai.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Marionečių šokiai“. N-7
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
N-7
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7
02.40 „Vera. Sūnus palaidūnas“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

- -Ką
Kąjūs
jūssuprantat
suprantatapie
apiegreitį.
greitį.Va,
Va,
mano
manotėtis
tėtisdirba
dirbasavivaldybėje,
savivaldybėje,tai
taijisjis
darbą
darbąbaigia
baigia16:30,
16:30,oonamuose
namuosebūna
būna
jau
jau15:45...
15:45...

GRANULĖS
GRANULĖS

19.30 „Europos moterų
krepšinio čempionato 2019
atrankos rungtynės. Albanija Lietuva“.
21.30 „TV3 žinios“.
22.45 „Policininko istorija“
N-14
0.50 „Apgaulinga aistra‘‘ N-14
(k.)
2.55 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“

ITALIŠKAS
OBUOLIŲ
PYRAGAS

Obuolius supjaustyti kubeliais,
abibarstyti cukrumi ir pyrago mišiniu. Viską išmaišyti ir 1 valandai įdėti į šaldytuvą. Po to įmušti
kiaušinius, suberti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Visus
komponentus išmaišyti mediniu
šaukštu. Kepimo formą iškloti kepimo popieriumi ir sukrėsti pyrago
masę. Tolygiai paskirstyti ir kepti
200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
40 minučių. Skanaus!

LAIKO MAŠINA

2018 m. vasario 3 d.

Vaikystės sunkumai išmokė tvirtybės,
bet neatėmė jautrumo
pėdos fakultetą buvo svarbu baigti
„raudonu“ diplomu dar ir todėl, kad
nebūtų gėda grįžti į namus, pas tėvus
– juk jie išleido mokytis, pasitikėjo ir
tikėjo manimi“ – kalba pašnekovė.
1980- 1994 m.
Audringoje Klaipėdoje
audringas studentiškas
gyvenimas

90 – asis Broniaus Petroko jubiliejus. Iš kairės: vyriausias sūnus
Bronius, pats jubiliatas, pagrandukė dukra Dijana ir vidurinysis
sūnus Nerijus.
(Atkelta iš 5 p.)
Šoka su virve į upę – ir aš taip
pat... Nors prisimenu taip ta virve
„nusitarkavau“ kūną, kad net saldu
buvo... Bet gi neparodysi ašarų, nepasiskųsi, paskui nebeims drauge. O
jau būti prastesne nei berniukai, aš
negalėjau sau leisti...“ – vaikiškas
dienas prisimena D. Petrokaitė.
„Aš nesuprantu, kai šiuolaikiniai
vaikai sako, kad neturi, ką veikti...
Mes su broliais per visas vasaras
dirbdavom. Tai uogas skinti reikėdavo, tai daržus ravėti, jau kiek didesnius mama vesdavosi į poilsio
namus „Šilelis“ – ten atsirasdavo
įvairios veiklos, esu dirbusi ir bibliotekininke, ir auklėtoja. Mes, vaikai,
matėm nuolat dirbančius tėvus, gal
ir susiformavo tas įprotis nedykinėti. O ir pinigų reikėjo“ – kalba D.
Petrokaitė. Bekalbėdamos apie prabėgusius dešimtmečius, kartu su D.
Petrokaite prieinam ir prie „mergaitiškų“ temų: „Būdavo, kad kuriam
iš brolių reikia nueiti į parduotuvę,
bet argi bernams parduotuvės rūpi...
Prašo manęs, kad nueičiau... O man
tik išeit... Apsivilkdavau suknelę,
rankoje tabaluodavo „sietkutė“ ir
keliaudavau. Man atrodydavo, kad
visi mane mato – mato mano suknelę, mano kaspinus, mato, kokia graži
mergaitė eina Anykščių gatvėmis“ –
prisimindama savo norą puoštis juokiasi pašnekovė.
Juk tuo laiku, pasak D. Petrokaitės, nei labai pinigų buvo kažkokiems daiktams įsigyti, nei tų
pačių daiktų buvo. „Man atmintyje
įstrigęs vienas momentas – buvau
devintoje klasėje, kai man pasiuvo
paltą... Turėjau SAVO paltą... O juk
būdavo, dėdė su teta iš Amerikos
atsiųsdavo medžiagos, tai vyresnėliui kažką pirmiausia pasiūdavo,

paskui tas drabužis likdavo Nerijui,
o galiausiai atitekdavo man – tai patrumpindavo, tai kailiuką ar kokią
įdomesnę detalę prisiūdavo ir vilkėdavau... O tada tiesiog paltą iš karto
man pasiuvo. Koks buvo džiaugsmas... Lygiai taip pat, kaip baigusi
mokyklą iš savų pinigų nusipirkau
kedus... Nors jau pusė klasės tada
tokius turėjo, bet tai buvo iš savo
uždirbtų pinigų nusipirktas daiktas.
Galvoju, kad gal jeigu būčiau prašiusi tėvų, gal ir patys būtų nupirkę,
bet aš tiesiog nedrįsau, mačiau, kaip
sunkiai ir daug jie dirba...“ – pasakoja pašnekovė.
D. Petrokaitė baigė dabartinę
Anykščių A. Vienuolio progimnaziją. „Į mokyklą nuėjau tiesiai iš
namų – darželio nelankiau. Pirmoje
klasėje mokytoja klausia, kas kiek ir
kokias raides pažįsta, vaikai vardija,
ką žino, o aš tyliu – gal vieną kitą
raidę žinojau, bet skaityt nemokėjau. Man labai sunkiai sekėsi raides
jungti į žodžius, žodžius į sakinius.
Ir tik trečioje klasėje „prasilaužiau“
ir pagaliau atsidūriau garbės lentoje“ – kalba D. Petrokaitė.
Ne tik pamokos buvo svarbu, be
D. Petrokaitės mokykloje nepraeidavo nė vienas vaidinamas, šokių
vakaras, ji vesdavo ir radijo laidas.
„Labai nemėgau matematikos, tad
dažniausiai radijo laidos ir „sutapdavo“ su matematikos pamokomis“
– juokiasi D. Petrokaitė.
Pasak pašnekovės, tiek mokykloje, tiek jau studijų metais, gerai mokytis buvo svarbu ne tik dėl savęs,
bet ir dėl tėvų, mokytojų, dėstytojų.
„Aš galvodavau: jeigu gausiu blogą
pažymį, tai bus gėda prieš tėvus. Bus
gėda ir prieš mokytojus, juk jie man
perduoda žinias, skiria savo laiką,
tad ir Lietuvos konservatorijos Klai-

Baigusi vidurinę mokyklą D. Petrokaitė išvažiavo studijuoti į Klaipėdą.
Kodėl pasirinko su kultūra susijusią
profesiją – baigė kultūrinės veiklos
organizavimo specialybę, - lėmė keli
dalykai. „Pirmiausia, visa mūsų šeima, giminė buvo muzikali, daininga.
Tai buvo tarsi kraujyje, be to, ir abu
broliai įgijo su muzika susijusias specialybes. Antra, stojau į Klaipėdą, nes
ten nereikėjo matematikos... Na, ir
trečia – jau dirbau poilsio namuose
„Šilelis“, išvažiavau studijuoti rami,
nes žinojau, kad turėsiu, kur grįžti.
Beje, vaikystėje labai norėjau tapti
gydytoja, „labai smarkiai“ gydžiau
lėles... Gydytojos profesiją norėjau
rinktis iki tol, kol supratau, kad bijau
kraujo...“ – apie specialybės pasirinkimus pasakoja D. Petrokaitė.
„Kadangi studijavau neakivaizdžiai, dirbau „Šilelyje“. O ten tempas
buvo toks, kad tik sukis. Kasdien po
500 žmonių… Tai vieną ekskursiją
suorganizuoji, tai kitą, tada pakvieti
lektorių kokią nors paskaitą paskaityti, vakare – koncertai, spektakliai,
šokių vakarai. Kitą dieną 8 val. ryte
jau visi skelbimai lentose turėdavo būti pakeisti, apgalvota dienos
programa. Nors visko buvo daug,
bet „Šilelyje“ praleisti metai, man
buvo labai svarbūs, pilni patirčių
ir... žmonių. Juk atvažiuodavo pas
mus poilsiautojai ne tik iš Lietuvos,
atvykdavo ir iš kitų Tarybų sąjungos valstybių. Ir smagiausia, kai su
svečiais rasdavai bendrą kalbą, kai
jiems išvažiavus, ir toliau susirašinėdavome. Būdavo žmonės metai
iš metų pas mus atvykdavo... Tai tikriausiai ir yra geriausias tavo darbo
įvertinimas“ – apie „Šilelyje“ praleistų 14 metų pasakojo pašnekovė.
Paklausta apie studijas Klaipėdoje, D. Petrokaitė pasakoja: „Man
Klaipėda visada patiko, ta ypatingo šio miesto aura. Išplaukiančių ir
grįžtančių laivų, jūreivių miestas...
Gal dabar jau ne taip tai jaučiasi...
Kalbant apie mokslus, turiu pasakyti, jog buvau moksliukė. Tačiau,
studentiško gyvenimo irgi teko patirti... Buvo ir barai, ir restoranai, ir
šokiai, ir net policijoj teko pabūti“ –
su šypsena studijų metus prisimena
Kultūros centro direktorė.

1994 -2018 m.
Namai – užuovėja nuo
intensyvaus darbo bei gyvenimo
negandų
1985 m. baigusi studijas D. Petrokaitė kaip ir planavo grįžo į Anykščius ir toliau dirbo poilsio namuose
„Šilelis“. Tačiau jau 1994 m. atsirado
nauja veikla – ji tapo Anykščių kultūros rūmų (2004 m. pavadinimas
pakeistas į Anykščių kultūros centrą –
aut.past.) direktore. Prasidėjo naujas,
kitoks gyvenimo laikotarpis...
Paklausta, ar nesigaili grįžusi į
Anykščius, D. Petrokaitė susimąsto: „Nežinau... Jeigu man būtų 30
metų, kažin kokį gyvenimo kelią
rinkčiausi... Kai buvau 30-ies, turėjau ne vieną galimybę pakeisti gyvenimą, išvykti ne tik iš Anykščių,
bet ir iš Lietuvos... Likau čia, o man
artimi žmonės išvyko... Kartais susimąstau, kad tada gyvenau taip,
kaip man reikėjo, dabar – ir norai,
ir poreikiai jau kitokie. Gyvenimas
keičiasi ir tu pats privalai kartu
keistis, privalai visada būti vienu
žingsniu priekyje. Kultūros centre
eilę metų rengėme Naujametinius
vakarus – anšlaginiai koncertai būdavo. Tačiau 2016-aisiais viskas pasikeitė – į sceną pati lipti negalėjau,
man buvo gedulas, tad ir koncertuoti pakvietėme visai kitus atlikėjus. 2017-aisiais koncertavo Neda
Malūnavičiūtė. Žmonių buvo daug,
gal tik 20 proc. auditorijos sudarė
anykštėnai, kiti – iš aplinkinių miestų, net iš sostinės buvo atvykusių.
Sėdėjau salėje, klausiausi koncerto
ir supratau – vienas etapas baigėsi,
prasideda kitas. Ir man buvo smagu,
man smagu tapti žiūrove...
Gal kam taip ir neatrodo, bet aš
labiau esu stebėtoja, o ne dalyvė.
Dažnai būna, kad įvairiuose susibūrimuose vis prašo mane padainuoti, o
aš sakau – nenoriu. Nes jeigu taip, tai
tada kažkas vakaro metu tegu kerpa,
kažkas siūna, kažkas kraną taiso... Aš
mėgstu stebėti ir vertinti.
Kai Kultūros centre vyksta renginiai, jeigu ir nebūnu viso renginio
metu, tai būtinai nors keliolikai minučių užeinu į salę – man svarbu, kokį
pamatau žiūrovo santykį su atlikėju ir
atlikėjo santykį su žiūrovu. Jeigu matau, atlikėjas ne visai gerbia žiūrovą,
aš radusi momentą būtinai jam tai pasakysiu. Būna, kad po kokių metų vėl
skambina tas pats atlikėjas, vėl prašosi atvykti koncertuoti, bet būna, kad
ir atsisakau, pasiūlau rinktis mažesnę
salę, mažesnę auditoriją. Anykštėnai – labai išlepinti renginių gausos,
kokybės. Tik turi tokią savybę – jeigu
renginys patiko, tai tą gerą emociją ir

laiko sau, bet, jeigu, neduok Dieve,
kas nors buvo ne taip – būtinai apie
tai kalbės daug ir viešai.
Beje, man patinka stebėti į renginius ateinančius žmones: būna, kad
pasitinku juos kultūros centro foje,
pasiūlau išgerti kavos, apžiūrėti parodą antrame aukšte. Ir jaučiu, kaip
žmonėms tai patinka, kaip jie vertina tai, kokių šiltų atsiliepimų sulaukiam...“ – apie savo darbo kasdienybę pasakoja D. Petrokaitė.
Beje, direktorė išduoda ir vieną
norą, kurį turėjo nuo pat tada, kada
atėjo dirbti į kultūros centrą: „Visada norėjau, kad čia būtų daug gėlių
ir kvepėtų kava... Džiugu, kad kava
jau kvepia, o labai greitai, kadangi
baigiasi remonto darbai, tikiu, jog čia
bus ir daug gėlių“.
D. Petrokaitė sako, kad jos darbo
diena nei prasideda 8 val., nei baigiasi
17 val. Ji esanti vyturys, tad dažnai
kabineto duris praveria dar prieš 7
val., o namo ne retai išeina tik renginiams pasibaigus. Be to, pirmadieniais ji lanko ansamblio repeticijas,
tad namo grįžta visai vėlai...
Namai... Kalbėdama apie namus,
D. Petrokaitė prisimena rusų rašytojo L. Tolstojaus pasakytus žodžius:
„Laimingas tas, kuris laimingas savo
namuose“. O pašnekovė tvirtina, savo
namuose esanti labai laiminga, ten jos
tvirtovė, ten jos vienatvės valandos,
ten ir džiugūs artimųjų susibūrimai.
O jos namuose, kaip ir anksčiau
tėvų namuose, mėgsta lankytis giminės, draugai. Ypač svečiuose laukiami
D. Petrokaitės broliai su šeimomis.
„Jie abu tokie skirtingi, bet juokauju,
kad jeigu likimas man davė du TOKIUS brolius, tai norėčiau TOKIUS
dar tris turėti. Bronius – pakankamai
uždaras, nerodantis emcijų – atvažiavo, apsikabino, pabučiavo ir viskas.
Na, o Nerijus – visai kitoks. Vos išlipęs iš mašinos, jis jau pastebi, kad
kažkur langelis pakeistas, kad mano
šukuosena nauja – jis viską mato, komentuoja, pasakoja, turi galybę planų
ir minčių. Jį ir studentai vertina bei
myli (N. Petrokas – dirba Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos dėstytoju, taip pat yra Panevėžio muzikinio
teatro režisierius – aut,past.). Kartais
man jį tenka net „stabdyti“ – kai prisigalvoja, prisikuria idėjų visokiausių,
tikras menininkas“ – apie džiaugsmą
turėti brolius pasakoja D. Petrokaitė.
Pašnekovė šiuo metu gyvena su garbaus amžiaus tėvu. Žinoma, ligų būta,
sunkaus gyvenimo ragauta, bet D. Petrokaitė teigia: „Kartą tėtis sako – aš
vis galvoju, kodėl dievulis manęs taip
ilgai nepasiima. Taigi supratau, jog dėl
to, kad turiu tokius gerus vaikus...“
Pašnekovė priduria, kad vaikystėje
buvo tėčio vaikas: „Vos tik išgirsdavau, kad tėtis grįžta, tuoj prie durų
bėgdavau, šlepetes paduodavau. O
jis man iš kišenės tai obuolį, tai „bonbonkę“ ištraukdavo... Po mano gimimo tėtis savo bendradarbiams yra pasakęs: „Kas neturi dukters, tas nežino,
kas yra tikra laimė...“

Vyks anykštėno atminimui skirta konferencija
Vasario 6 dieną, antradienį, 10 val. Vilniuje, M. Mažvydo bibliotekoje, Konferencijų salėje V aukšte, vyks konferencija, skirta
Vasario 16-osios akto signataro Stepono Kairio Lietuvos valstybės vizijai aptarti.
Istorikų liudijimais, S. Kairys, gal
vienintelis iš dvidešimties Lietuvos
Tarybos narių, turėjo aiškią Lietuvos
ateities viziją, paremtą Vakarų Europos demokratinio socializmo (gerovės valstybės) dvasia. Viziją, kuri
po Pirmojo pasaulinio karo sėkmingiausiai buvo įgyvendinta Skandinavijos šalyse, o žemyninėse Europos
valstybėse – po Antrojo pasaulinio

karo. Lietuvoje tokia vizija buvo įgyvendinama tik iki 1926 metų karinio
perversmo.
A. Kairys buvo ne tik ilgametis
istorinės Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) politinis lyderis. Jis
buvo ir pagrindinis istorinės lietuviškosios socialdemokratijos ideologas. Tad šiuo metu, kai gana daug
ir pagrįstai kalbama ir diskutuojama

apie šiandieninės postkomunistinės
lietuviškosios
socialdemokratijos
ideologinę tapatybę ir santykį su ideologine-politine socialdemokratijos
tradicija, būtų labai pravartu prisiminti ir aktualizuoti S. Kairio ir jo vadovaujamos LSDP atstovautą ir plėtotą
socialdemokratijos sampratą.
Konferencijoje bus pristatoma
ką tik pasirodžiusi istorinė Gintaro
Mitrulevičiaus monografija apie socialdemokratijos raidą ir mažai kam
žinoma, bet aktuali šios dienos Lietuvos ekotechnologijos istorijai Juozo
Stražnicko knyga „Žygis“.

Pranešimų temos:
„Vasario 16-osios akto signataro
Stepono Kairio politinės veiklos metmenys ir Lietuvos valstybės progreso
vizija XX amžiui“ – dr. Algimantas
Kasparavičius
„Steponas Kairys, kaip socialdemokratijos ideologas“ – istorikas
Gintaras Mitrulevičius
„Steponas Kairys ir socialdemokratinės savivaldybės“ – savivaldybininkas Tomas Martinaitis
„Steponas Kairys – Lietuvos ekologinės inžinerijos pionierius“ – žurnalistas Juozas Stražnickas

„Lietuvos valstybės vizija XXI
amžiui (S. Kairio idėjų dvasioje)“ –
prof. dr. Dobilas Kirvelis
Renginio trukmė – 6 val. Įėjimas
laisvas.
-ANYKŠTA
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Savąjį akmenį reikia
prisijaukinti
26 –erių svėdasiškė Panevėžio kolegijoje baigusi Turizmo ir
laisvalaikio vadybos specialybę Jūratė Gliaudelytė jau penkeri
metai kaip panirusi į akmenėlių pasaulį.
Antradienį, sausio 30 d., į Anykščių sveikos gyvensenos klubą
„Anykščių vaivorykštė“ J. Gliaudelytė pakvietė anykštėnus giliau
susipažinti su akmenimis, jų įtaka mūsų sveikatai, siekiamiems
tikslams ir netgi meilei.
Savo akmenį reikia susirasti
Pati Jūratė su gydomosiomis
akmenų savybėmis susipažino
prieš maždaug penketą metų,

kada su draugu atliko vienas
kitam kristalų terapiją – ant pagrindinių kūno energetinių taškų
buvo uždėta po tam tikrą akmenuką ir, kaip sako pati Jūratė,

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

buvo „vau“ pojūtis. Nuo tada ir
užsimezgė merginos „draugystė“
su akmenėliais – pirmiausiai pradėjo juos pažinti, išmoko atskirti
tikrus akmenis nuo sintetinių, o
svarbiausia ėmėsi ieškoti informacijos, ką vienas ar kitas akmenukas gali, kokiomis savybėmis
jis pasižymi.
Į renginį Anykščių vaivorykštėje“ susirinko apie penkiolika
žmonių. Ir pagrindinis jų užduodama klausimas Jūratei buvo:
„Kuris akmuo man tinka?“.
(Nukelta į 14 p.)

Svėdasiškė Jūratė Gliaudelytė dažnai rengia seminarus apie
akmenis, jų savybes, gydomaisiais galias.

„oho“ kryžiažodžių turnyras Valdovų rūmuose:
kryžiažodžius gali spręsti visi
Jeigu iki šiol manėte, kad kryžiažodžiai skirti proto bokštams ar vienišiems akiniuočiams, vadinasi, jūs daug ko apie tai nežinote. Kryžiažodžių sprendėjai gali rungtis kaip sportininkai, vaišintis
kaip gurmanai ir bendrauti kaip vaikystės kiemo draugai. Ir čia nėra jokių paslapčių – tiesiog aistra
proto mankštai.

Trečiąjį sausio savaitgalį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
Valdovų rūmuose vyko respublikinis „oho“ kryžiažodžių sprendimo
turnyras, kurį organizavo Socialinių mokslų kolegijos studentas
Mindaugas Kuras ir „oho“ galvosūkių žurnalų redakcija.
Turnyro rengėjai sulaukė 55 dalyvių, kurie, nepaisydami žiemiško
šaltuko ir apipustytų kelių, sugužėjo iš įvairiausių Lietuvos kampelių – Elektrėnų, Kauno, Kupiškio,
Marijampolės, Molėtų, Panevėžio.
Keturi dalyviai atvyko net iš pajūrio krašto, dalyvavo net aštuoni
biržiečiai – kryžiažodžių entuziastų grupės „OHO“ unt ratų“, nepraleidžiančios nė vieno Lietuvoje
vykstančio turnyro, atstovai. Trijų
asmenų Kleišmantų šeima atvyko
iš Raseinių, o štai Vilniaus miesto
vardą gynė net šešiolika dalyvių.

Dalyviams per 90 minučių reikėjo išspręsti 15 „oho“ žurnalų
redakcijos specialiai turnyrui sudarytų kryžiažodžių ir galvosūkių,
įvertintų balais pagal sudėtingumą.
Už teisingai išspręstas užduotis
buvo galima surinkti daugiausia 76
balus.
Pats pirmasis, likus 20 minučių
iki sprendimo pabaigos, atsakymų
protokolą grąžino ne tik aktyviai
kryžiažodžius sprendžiantis, bet
ir radijo bei televizijos žaidimuose dažnai dalyvaujantis Deividas
Abramavičius iš Vabalninko (Biržų r.). Deja, dėl padarytos klaidos
jis užėmė tik VIII vietą.
Pasibaigus sprendimui skirtam
laikui dalyviai galėjo atsipūsti –
pabendrauti, pasivaišinti kava,
arbata, užkandžiais, pasiklausyti
mokslo populiarinimo organizacijos bei LRT televizijos laidos

„Mokslo sriuba“ kūrėjų iniciatyvos pristatymo. O štai komisija nedelsdama kibo į darbą – nuskubėjo
tikrinti atsakymų protokolų ir aiškintis, kas gi tapo pirmaisiais šių
metų turnyro nugalėtojais. Turnyro
rengėjai labai džiaugėsi, kad sulaukė ir pagalbos – užduotis tikrinti ir
balus skaičiuoti padėjo protmūšių
lygos „Ko nežino Kazys?“ atstovai.
Į nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimų ceremoniją atvyko
LR Seimo narė Irena Šiaulienė.
Pasveikinusi dalyvius su švente ji
paskelbė VI–IV vietų laimėtojus.
Po 71 balą surinkusiems biržiečiui
Vidui Pavinkšniui ir Giedrei Gliaudelytei iš Elektrėnų bei 76 balus
surinkusiai Kamilei Vilimaitei iš
Vilniaus, be Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtų prizų – skėčių ir
Valdovų rūmų dovanų maišelių, –

atiteko Seimo narės įsteigti prizai.
Seimo narei teko garbinga misija paskelbti ir turnyro nugalėtojus,
kuriems, be jos įsteigtų vertingų
dovanų, skirtų Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejui pažymėti, atiteko Valdovų rūmų dovanų
maišeliai, bilietai į vasario mėnesį
įvyksiančią Vilniaus knygų mugę,
ir, žinoma, „oho“ taurės. Trečiąją
vietą užėmė Algimantas Plauska iš
Marijampolės, antrojoje liko taip
pat marijampolietis Vaidas Aleknavičius. Šio turnyro nugalėtoja
tapo Lina Krivulia iš Karmėlavos
(Kauno r.), kuri į nugalėtojų trejetuką „oho“ organizuojamuose
turnyruose pateko jau vienuoliktą
kartą. Nugalėtojams atiteko pasirinktų „oho“ galvosūkių žurnalų
metinės prenumeratos, o kiti turnyro dalyviai pasirinktus žurnalus
pašto dėžutėse ras tris mėnesius.
Seimo narė Irena Šiaulienė savo
pasirašyta padėka ir ypatinga dovana – 1918 m. vasario 16-osios
Nepriklausomybės akto kopija –
padėkojo turnyro organizatoriui
Mindaugui Kurui. Jam įteikta ir
Vilniaus miesto mero Remigijaus

Šimašiaus padėka.
Pasibaigus šventei turnyro dalyviai įspūdžių sėmėsi Valdovų rūmų
muziejuje, kuriame džiaugėsi prisimindami primirštus ir atrasdami nežinotus Lietuvos istorijos vingius.
Turnyras Vilniuje baigėsi, tačiau
kryžiažodžių sprendimo entuziastus kviečia nauji iššūkiai. Rengėjai
ir sudarytojai jau pluša, skrebena
plunksnomis bei tarškina klaviatūromis ruošdami užduotis kitam
turnyrui. Juk jis visai netrukus –
kovo mėnesį kryžiažodžių mėgėjai
kviečiami pasivaržyti į Plungę. Išbandyti jėgas gali visi, kuriems patinka spręsti kryžiažodžius ir galvosūkius. Ypač laukiame tų, kurie
dar nė karto nebandė!
Visa informacija apie Plungėje
vyksiantį turnyrą bus skelbiama
„oho“ kryžiažodžių žurnaluose ir
interneto svetainės www.ohomanija.lt naujienų skyrelyje. Jeigu
norite organizuoti kryžiažodžių
sprendimo turnyrus savo mieste ar
rajone, kreipkitės į „oho“ redakciją
– esame pasiruošę jums padėti.
Užsak. Nr 101
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spektras
Detektoriai. Nuo gegužės visuose
Lietuvos būstuose turės būti įrengti
autonominiai dūmų detektoriai, to reikalaus įsigaliosiantys teisės aktai. „Jeigu gegužės 1-ąją dūmų detektoriaus
nebus, žmonės iš karto nebus baudžiami. Mes pradėjome prevencinę akciją
„Gyvenkime saugiai“, aplankysime
100 tūkst. būstų, kalbėsime apie detektorių įrengimą, patarsime. Ir jei tik vėliau bus piktnaudžiavimo atvejų, bus
nustatomi terminai, sankcijos“, – per
spaudos konferenciją penktadienį sakė
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas. Šiuo metu
dūmų detektorius turi tik 16 proc. šalies gyventojų.

2018 m. vasario 3 d.

Babilone tradiciškai vyks pirkėjų itin
pamėgta išpardavimų diena
Sutikite naują Lietuvos šimtmetį atsinaujinę! Jau vasario 10
dieną Panevėžio prekybos centras „Babilonas“ ruošia išskirtinę
Išpardavimų dieną.

Paieška. Panevėžio rajone penktadienį tęsiama trečiadienį iš namų kiemo dingusio dvejų metų neturinčio
berniuko paieška. Kaip sakė Panevėžio apskrities policijos atstovė Rasa
Galkauskienė, paieška vyksta be rezultatų. „Vakar iki dvyliktos nakties
pareigūnai tęsė paiešką, paskui rajone
buvo labai didelis rūkas, tad paieška
buvo sustabdyta. Šiandien prieš devynias vėl atnaujino paiešką, išplėtė
ribas, tačiau nieko naujo“, – sakė policijos atstovė. Pasak jos, jeigu ir toliau paieška bus be rezultatų, aktyvūs
jos veiksmai greičiausiai bus stabdomi. Gausios gyventojų ir pareigūnų
pajėgos berniuko ieško nuo trečiadienio. Tuomet apie 13 valandą pagalbos
kreipėsi mažamečio tėvai, jie nurodė,
kad kieme neranda savo beveik dvejų
metų vaiko, kur jis buvo su tėvu.
Nuomonė. Lenkijos premjeras
Mateuszas Morawieckis ketvirtadienį
gynė prieštaringai vertinamą Holokausto įstatymą, kuriuo buvo siekiama apsaugoti šalies įvaizdį užsienyje.
Senatui patvirtinus įstatymą, kuris nepatiko Izraeliui, JAV, Europos Sąjungai ir Ukrainai, konservatorių partijos
„Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) vyriausybės vadovas pasakė kalbą šalies
gyventojams. „Viena blogiausių melo
(dėl Holokausto) formų yra menkinti tikrųjų kaltininkų atsakomybę ir
priskirti tą atsakomybę jų aukoms“,
– sakė premjeras. „Norime kovoti
su šiuo melu ... Štai kodėl priėmėme
įstatymo pataisą ... Stovyklos, kuriose
buvo nužudyta milijonai žydų, nebuvo
lenkų. Šią tiesą reikia ginti“, – pabrėžė
M. Morawieckis.
Atostogos. Ketvirtadienį Čekijoje
įsigaliojo įstatymas, suteikiantis sveikatos draudimą turintiems vyrams
galimybę išeiti tėvystės atostogų. Tokia lengvata naudojasi jau maždaug
dvidešimties Europos Sąjungos šalių
vyrai. Sveikatos draudimu drausti
čekai dabar galės gauti 70 proc. savo
atlyginimo iki mokesčių už tėvystės
atostogas iki vienos savaitės, nurodoma pataisose, kurias pateikė buvusi
premjero Bohuslavo Sobotkos centro
kairioji vyriausybė. Praėjusiais metais pataisoms pritarė Čekijos parlamentas. Tėvystės atostogas vyrai privalo išnaudoti per šešias savaites nuo
vaiko gimimo. Jų galės eiti ir įtėviai.
„Vienintelė sąlyga – kad civiliniame
registre vyras turi būti oficialiai įregistruotas vaiko tėvu, – sakė socialinės apsaugos administracijos atstovė
Jana Buranova. – Pora neprivalo būti
susituokusi ar kartu gyventi.“

Parengta pagal
BNS informaciją

Artėjant svarbiausiai šių metų šventei, šimto metų Lietuvos nepriklausomybės jubiliejui, tautiečius pasitiks
krūva įvairiausių renginių, pasirodymų ir švenčių. Tad galbūt jums prireiks
naujos sportinės aprangos šimtmečio
bėgimui miesto gatvėmis, o gal ieškote
tautinių dekoracijų namams ar dekoracijų valstybės gimtadienio vakarėliui.
O kur dar artėjanti įsimylėjėlių diena,
Vasario 14-oji – juk taip malonu artimojo širdį paglostyti netikėta dovana.
Išpardavimų diena – puikus būdas
pasirūpinti tiek šventiniais, tiek kasdieniais reikalais. Daugiau nei aštuoniasdešimt Babilone esančių parduotuvių vasario 10-ąją siūlys nuolaidas
nuo 20 proc. visoms prekėms. Lauktas
išpardavimas truks tik vieną dieną,
todėl jau dabar galima planuoti savo
pirkinių krepšelį.
Sportuoti mėgstančių pirkėjų lauks
sporto prekių parduotuvės su neįtikėtinomis nuolaidomis: „Sports Direct“
taikys papildomą 20 proc. nuolaidą
visoms prekėms, „Hiatus“ parduotuvė

pasitiks jus net su 40 proc. nuolaida
visam asortimentui. Taip pat nuo 20
proc. nuolaidas siūlys „Puma“, „Audimas“, „Regata“ ir kitos drabužių
parduotuvės. Savo stiliaus ieškantys
pirkėjai būtinai turėtų užsukti į „Džinsų centrą“ bei stiliaus namus „ADDA“
ir „Piewa“, kur bus taikomos nuo 20
proc. iki 50 proc. nuolaidos. Vaikučius
gražiai aprengti ir nauju žaisliuku juos
pradžiuginti kvies „Baby City“, „Funtastik“ bei „Kiki – Riki“, čia apsipirkti
galima bus per pus pigiau.
Po žiemos atsinaujinti būstą ragina
daugybė geras nuolaidas taikysiančių
baldų pardavėjų. Net 20 proc. pigiau
bus galima įsigyti ir lovų, ir čiužinių,
ir kėdžių ir kitų interjero detalių.
O kokios šventės be skanėstų? Jiems
akcijas skelbs „Vasaris“, „Majai“,
„Anyžius“ bei kitos gardumynų parduotuvės Babilone. Skaniai pavalgyti
ir atsipūsti išpardavimo metu jus kvies
visos kavinės ir užkandinės. Lankytojų
taip pat nekantriai lauks neseniai duris
atvėrusi vaflinė „Bubble Waffle“, kuri

jums iškeps svajonių vaflius. Ir šie
gardumynai, žinoma, su nuolaida!
Pirkėjai, besirūpinantys savo ir artimųjų sveikata, išskirtinių pasiūlymų
laimės valandomis ras „Norfos vaistinėje“. O „Sveikatinėje“ bus siūlomos
ne tik 20 proc. nuolaidos visam asortimentui, bet ir specialios akcijos pažymėtoms prekėms. Grožiu pasirūpinti
kvies iki 50 proc. nuolaidas skelbsianti
„Vitrina Pro“ bei „Drogas“. O „Vivi“
parduotuvėje kosmetikos galima bus
įsigyti net su 40 proc. nuolaida.
Išpardavimų dieną „Babilone“ vyks
išskirtinė akcija – vasario 10-ąją apsipirkusiems prekybos centre už 30 eurų
ir daugiau bus dovanojami 5 eurų vertės
dovanų kuponai apsipirkti juvelyrikos
parduotuvėje „Tomas Gold“ (dovanų
kuponų kiekis ribotas). Tuo prekybos
centro staigmenos nesibaigs, daugiau
pasiūlymų ir staigmenų rasite Babilono
interneto svetainėje www.pcbabilonas.
lt ir Facebook paskyroje: www.facebook.com/babilonaspanevezys
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Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų,
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo,
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

80-mečio proga Palmyrą DAILYDIENĘ
sveikina ir laimės linki
Vyras Vytautas, dukra Rasa su Algirdu, sūnus Arūnas su Loreta ir vaikaičiai
Miglė, Dovilė, Justina, Aurimas, Gediminas, Ernestas
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Savąjį akmenį reikia prisijaukinti
(Atkelta iš 12 p.)
„Labiau susipažinusi su žmogumi, žinodama, kokiomis ligomis
serga, kokias problemas sprendžia,
kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais
gyvena, galiu patarti, kokį akmenį
ar jų kombinacijas tinka nešioti. Tačiau paprasčiausias mano patarimas
– štai daugybė indelių su įvairiausiais
akmenukais, eikite prie jų, lieskite ir
tikrai pajusite, kuris jums tinka. Tinkamas akmuo rankose sušyla, jo nesinori paleisti, tarsi jauti, kad radai savo
daiktą“ – kalbėjo J. Gliaudelytė.
Universalūs akmenys
Paklausta, ar yra universalių
akmenų, kuriuos gali nešioti dauguma žmonių, J. Gliaudelytė įvardijo
tris: rožinis kvarcas, ametistas ir
kalnų krištolas. Tai, pasak akmenų
žinovės, šie mineralai skirti universaliam savęs gydymui.
„Rožinis kvarcas – vidinės meilės,
ramybės ir atsipalaidavimo akmuo.
Šis akmuo ramina, atpalaiduoja, nuima stresą ir jaudulį, veikia visą kūną,
prideda žmogui švelnumo, gerumo,
meilės sau ir aplinkiniams.
Ametistas yra vienas harmoningiausių akmenukų. Jis atpalaiduoja
mintis ir protą, atlaisvina žmogų nuo
priklausomybių ar prisirišimų, nuo
neigiamų minčių – atpalaiduoja ir ramina per mintis. Jis veikia mūsų viršugalvį, kankorėžinę liauką – atveria
trečią akį ir karūnos čakrą. Jį reikia
pajausti – daugelis, kurie jį paima,
pajunta tokią įtampą viršugalvyje.
Ametistas turi valančią energiją.
Kalnų krištolas yra valantis ir tirpdantis neigiamas blokadas žmogaus
kūne, užsistovėjusias energijas, duo-

įvairūs

Išsinuomotų butą
Anykščiuose.
Tel. (8-683) 33946.

ar

da aiškumo, žinojimo, labai švarina,
jį galima dėti ant bet kurios skaudamos vietos – kadangi jo energija šaldanti, jis skausmą malšina.
Mano brolio dukrytei buvo gal
pusantrų metų, kai ji pradėjo naudoti kalnų krištolą, ir ji tai darė intuityviai. Niekas jai nieko nesakė, o
ji intuityviai dėdavo akmenuką ant
skaudamų vietų, miegodavo su juo
ir net pati sugalvodavo, kad reikia
po tekančiu vandeniu jį nuplauti“, pasakojo J. Gliaudelytė.
Akmenys veikia ir žmogaus
čakras
Pagal rytiečių mokymą, žmogus
turi septynis energetinius centrus –
čakras. Pasak J. Gliaudelytės, reikiamus akmenukus teisingai išdėliojus
ant čakrų, galima ne tik išsigydyti
įvairias ligas, bet ir subalansuoti
kūno energetiką, pasijusti geriau.
Pagrindo čakra, esanti žemiau uodegikaulio, atsakinga už tvirtumą,
saugumą, ryšį su žeme, stabilumu,
fizine jėga ir sveikata. Pagrindo čakrą stiprinantys akmenys: dūminis
kvarcas, turmalinas šerlas, turmalinas rubelitas, hematitas, obsidianas,
raudonas jaspis, medžio agatas, granatas, kraujo akmuo, juodas oniksas,
suakmenėjęs medis, rubinas, raudonas kalcitas.
Sakralinė čakra esanti ties stuburu
yra atsakinga už vidinę galią, kūrybą, emocijas, santykius ir seksualumą, malonumus, bendravimą. Sakralinę čakrą stiprinantys akmenys:
karneolis, oranžinis kalcitas, Mėnulio akmuo.
Saulės rezginio čakra – tai asmeninės savirealizacijos, valios, pasiti-

kėjimo, savivertės čakra. Saulės rezginį stiprina citrinas, Saulės akmuo,
geltonas kalcitas, gintaras, Tigro
akis, piritas.
Keliaujant kūnu į viršų, atsiveria
širdies čakra. Tai meilės, harmonijos, atsidavimo čakrą. Ją stiprina
rožinis kvarcas, rodonitas, kuncitas,
malachitas, Andų opalas, avantiurinas, amazonitas, chrizoprazas, smaragdas, rodochrozitas, žalias turmalinas.
Toliau – gerklės čakra, atsakinga
už bendravimą, saviraišką, kūrybingumą. Šią čakrą stiprina kianitas,
mėlynas kvarcas, angelitas, akvamarinas, chalcedonas, chrizokola,
turkis, mėlynas kalcitas, amazonitas,
diumorteritas, jolitas. Beje, pasak
J. Gliaudelytės, prie gerklės čakros
labai tinka nešioti mėlynos spalvos
akmenis.
Priešpaskutinė čakra – tai trečiosios akies čakra. Tai intuicijos, žinojimo, vaizduotės, suvokimo, intelekto čakra. Šią čakrą stiprina sodalitas,
lazuritas, ametistas, Sakalo akis, safyras, azūritas, danburitas, kianitas.
Ir paskutinė – viršugalvio arba karūnos čakra. Tai –žinojimas, dieviškoji sąmonė, suvokimas, dieviškumas, buvimas čia ir dabar. Šią čakrą
stiprina kalnų krištolas, ametistas,
selenitas, baltas agatas.
Būtent ant kiekvienos čakros uždėjus po tinkamą akmenuką, kūnas
turėtų atsipalaiduoti, išsivalyti jame
tekančios energijos, atsirasti jėgų,
džiaugsmo.

jautiesi blogai, J. Gliaudelytė sakė:
„Pirmiausiai, galima pabandyti
akmenį nuplauti – galbūt jis prisikaupęs visokių negerumų, bet jeigu ir
tai nepadeda – tiesiog nenešiokit jo.
Akmuo turi teikti stiprybę, ramybę,
turi padėti subalansuoti čakras...“

O akmenis galima valyti įvairiai –
tiesiog nuplauti po tekančiu vandeniu. Ypač po kristalų išvalymo gerai
juos pakrauti saulės (mėnulio) šviesoje. Geriausia akmenis padėti ant
žemės, kad taip pat prisigertų žemės
energijos. Tačiau reikia žinoti, kad
kai kurie akmenys bijo ilgai būti ant
saulės: fluoritas, ametistas, rožinis
kvarcas, nes taip jie praranda savo
ryškumą bei savybes.

Akmenis reikia prižiūrėti
Paklausta, ką daryti, jeigu užsidėjus tam tikro akmens papuošalą,

namą

Priklydo didelis šviesiai rudos
spalvos šuo.
Tel. (8-381) 4-47-15.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Vidaus ir išorės apdaila, santechnikos ir elektros instaliaciniai darbai.
Tel. (8-602) 77022.
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.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi,
apšiltinti
kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm,
0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Nemokamai iškerta ir išveža iš
laukų krūmus. Perka malkinę medieną, kirstus ir nekirstus krūmus.
Išvalo miškus.
Tel. (8-677) 20998.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu Komatsu
lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.

SKELBIMAI
SKELBIMAI

perka
Brangiai
automobilius,
miBrangiai––įvairius
įvairius
automobilius,
kroautobusus,
motociklus,
tinkančius
mikroautobusus,
motociklus,
tintolimesnei
eksploatacijai
arba ardykančius tolimesnei
eksploatacijai
mui.
arbaPasiima.
ardymui. Pasiima.
Tel.
Tel.(8-611)
(8-631)77722.
61411,
(8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo
metalo laužą,
akumuliatoUAB „Torvisida“
brangiai
– juorius.
pageidaujant
išsiveža.
dojo,Klientui
spalvotojo
metalo
laužą,
Vairuotojų g. 7 seną
B, Anykščiai,
šešakumuliatorius,
buitinę techtadieniais
dirba iki įrangą.
13.00 val.,
tel.:
niką ir elektroninę
Klientui
(8-622)
60349,
(8-699) 60871,
pageidaujant
išsiveža.
(8-610)
41900.
Vairuotojų
g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
Nekilnojamasis
turtas 60871.
(8-610) 41900, (8-699)
Brangiausiai
Lietuvoje
Nekilnojamasis
turtas- miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus),
žemes, sodybas.
Brangiausiai
Lietuvoje - miškus
Tel. (8-651) jaunus,
39039. malkinius, iš(brandžius,

kirstus), žemes, sodybas.
Miškus
visoje39039.
Lietuvoje aukštomis
Tel. (8-651)
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka
notaro
išlaidas, įvertina
miško biržes,
kainą.
Jaunuolynus,
iškirstas
Tel. (8-687)
71663.
prastus
menkaverčius
miškus,
mišką išsikirsti. Siūlyti įvairius
Ieško pirktiMedienos
sodybos Anykščių
variantus.
traukimorajopane.
slaugos.
Tel.
Tel.(8-607)
(8-686)49133.
92172

Automobiliai
UAB “Ažuolija” - kirtavietes, jaunus miškus. Atstato ribas, sprenBrangiai
- įvairių
markių automobidžia
sklypų
padalinimo
klausilius.
mus.Gali būti su defektais, nevažiuojantys.
Atsiskaito
vietoje, sutvarko
Tel. (8-650)
80515.
dokumentus, pasiima.
Tel.
(8-646)
17715.
Brangiai
įvairų
mišką. Parduoda

eglės, pušies rąstus, malkas.
Automobilius.
Važiuojančius ir nevaTel. (8-685) 03209,
žiuojančius.
Išsiveža patys. Atsiskaito
(8-621) 18176.
vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: (8-609)
31414,
(8-663)
58871.
Domina
didesni
plotai,
gali būti
su
mišku.
Važiuojančius,
nevažiuojančius auTel. (8-650) 80515.
tomobilius, autobusus, visureigius.
Atsiskaito
iš karto,sodybas,
sutvarko butus,
dokuMiškus, namus,
mentus.
žemę. Sėkmingai padeda parduo(8-628)notaro
07656.išlaidas.
ti.Tel.
Apmoka
Tel. (8-620) 66662.
Gyvuliai

Šeima - namą arba sklypą
Egidijus irmiesto
Sandra
- įvairius veršeAnykščių
centre.
lius.
sveria. Moka
PVM.
Tel.Sąžiningai
(8-673) 88180,
el. paštas
Greitai
pasiima.
lina.kapusinskiene@gmail.com.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Automobiliai, ž. ū. technika dalys
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6,Važiuojančius
21 proc. Atsiskaito
iš karto, sveria
ir nevažiuojančius
elektroninėmis
automobilius, svarstyklėmis.
visureigius, mikroTel.: (8-687)Utilizuoja,
21828, (8-675)
95128.
autobusus.
atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“
auginti.
Automobilių -ir veršelius
kitokios techniMoka
priedus.
kos supirkimas
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614)greitai
07502. pasiima, atsiUtilizuoja,
skaito.
Avis
(moka 3010247.
Eur), baronus - ėriuTel. (8-629)
kus (moka iki 50 Eur), jaunas avytes,
baroniukus
20 Eur. automobilius.
Greit nuperka.
Įvairios po
būklės
Skaito
ir SMS.
Atsiskaito
iš karto, sutvarko dokuTel. (8-605) 98178.
mentus.
Tel.
(8-609) 35788.
parduoda

2018 m. vasario 3 d.
2016 m. vasario 13 d.

Kita
Brangiai ir skubiai - automobilius,
Knygas R. Kaunietis
„Aukštaitijos
mikroautobusus,
motociklus.
partizanų
prisiminimai“
Tel. (8-601)
53942. I dalis, II dalis
2 knyga ir „Miškiniai”.
Tel.
(8-677) 07518.
Traktorius
(MTZ-82, 80, 52,
T-40AM, T-25A, T-16, T-150K,
JUMZ); traktorinę arba ZIL’o savivartę priekabą.
Tel. (8-672) 45414.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Gyvuliai

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

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

PERKA
VERŠELIUS
VERŠELIUS nuo

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

Brangiai
superkame
Galvijus. Atsiskaito
iš karto.
Išsiveža.
Tel.: (8-687) 81536,
visoje
Lietuvoje,
(8-614)
01200. įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
BrangiaiTel.:
- galvijus:
telyčias, kar8 61841283
ves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsivePERKAME
MIŠKĄ
ža. Sutvarko
dokumentus.
Tel.
(8-680) 41510.
VISOJE
LIETUVOJE.

MIŠKUS

Mokame brangiai.

Geromis kainomis.

2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.:
(8-5) 232-03-60,
Perkame
miškus iškirtimui su
(8-699)
92554,
žemę
ar be
jos. (8-685) 53045.
Atliekame valymus (krūmų,
medžių kirtimas) apleistuose žemės ūkio paskirties plotuose, jei
gerai apaugęs sklypas, už žaliavą
mokame pinigus.
Tel. (8-616) 11603.

AB „Krekenavos agroﬁrma“

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo
Tel.:
8 610
2 iki
12 21793
savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.

Agentas
Algirdas
veršelius.
Prekyba
apvalia –mediena.
Moka 6,Tel.:
21 proc.
Atsiskaito
(8-657)
60336, iš karto, sveria (8-689)
elektroninėmis
00279. svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Šieno ir šienainio rulonus gyvu-

PERKAME

Kita

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Projektuojame.
liams šerti.Konsultuojame.
Tel. (8-611)
00689. 19008,
Tel.: (8-698)
(8-612) 43733.
Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

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

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 4.40 Eur / kg,
belgų telyčaites 3.30 Eur / kg.
juodmargius buliukus 1.70 Eur / kg.
Tel. (8-678) 00255.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Stambi kompanija
PERKA ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMES.
Tel. (8-644) 44444.
Brangiai stambi įmonė
PERKA įvairaus
brandumo MIŠKUS.
Tel. (8-633) 33333.
Kuras

Kaladėmis išdžiūvusias alksnio,
Šiltnamius (polikarbonatiniai, cinsiūlo
darbą
kuotas
rėmas
). Dabar šiltnamį įsigy- beržo, drebulės malkas. Turi uosio, spygliuočių sausuolių ir maikite pigiau!
šytų malkų. Veža po 5 - 8 m.
www.siltnamiaijums.lt
Tel. (8-613)
Gerai
apmokamas
darbas sandėliuose
pas 11010.
patikimą darbdavį
Tel.
(8-682)
10643.
Vokietijoje - vienoje didžiausių logistikos įmonių. Suteikiamas būstas
Baltarusiškus durpių briketus.
Nekilnojamasis
turtas
su visais patogumais.
Medžio pjuvenų briketus (berReikalingi
darboplotas
nebijantys
žmonės.
žiniai), medžio granules, anglį.
1,47
ha miško
Kupiškio
Skambinkite:
(8-666)
11127
r. Virbališkių k. Kadastrinis Nr. Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
5760/0001:175 Virbališkių k. v.
Tel. (8-620) 31624 po 17 val.
Malkas: drebulės, baltalksnio,
beržoKURIAMAM
, juodalksnio - 3 m ilgio, kieUTENOJE
NAUJAI
Anykščių r., Drobčiūnų
k. - medinę
kis ne mažiau 20 kub.m.
sodybą su 30
a.
sklypu.
Kartu
parKULINARIJOS GAMINIŲ
CECHUI
Tel. (8-612)
59532.
duodami 0,81 a ž.ū. ir 0,36 a miškų
ūkio paskirties sklypai.
Malkas - beržines, alksnines. 3
Tel. (8-640)REIKALINGA
32442.
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų
Maisto pramonės technologė (-as)-cecho vedėja (-as).
Anykščių r., Viešintų mstl. mūrinia- veža su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
me name
- įrengtą
Darbo
sritis:2 k. butą su visais
Tel. (8-619) 67120.
patogumais,
rūsiu,
ūkiniais
pastatais,
Kulinarijos gaminių gamybos ir realizacijos organizavimas.
dviem garažais.
Nebrangiai beržines, alksnines
Tel.Darbo
(8-683)aprašymas:
91121.
malkas kaladėmis, skaldytas, triKulinarijos gaminių asortimento irmetrėmis.
kokybės užtikrinimas.
Namą,
100 kv.m.,
Vienuolio
g., šalia
Užsakymų
vykdymo
kontrolė.
Tel. (8-630) 57490.
muziejaus,
kanalizacija.
Cechomiesto
darbuotojų
darbo Tinka
koordinavimas.
gyvenimui
ir
verslui:
dviračių
nuoma,
Reikalavimai:
Lapuočio medžio supjaustytas
kavinė,
supirktuvė.
29000 Eur. išsilavinimas.
Nevaisių
mažesnis
nei aukštesnysis
atraižas. Sausas pušines malkas.
Tel.Panašaus
(8-686) 22037.
darbo patirtis.
Tel. (8-621) 30354.
Gebėjimas organizuoti cecho darbuotojų darbą.
Skubiai
- sodybą.
Tvarkinga,
su viDarbo
kompiuteriu
įgūdžiai.
Įvairias lapuočių malkas. Veža
sais patogumais. Netoliese miškas,
kaldėmis, skaldytas iki 9 erdv. m.,
upė Šventoji,
tvenkinys,
Anykščiai
15
CV (gyvenimo aprašymą) pristatytimiškavežiu
į personalo 30
skyrių
(II m.
aukštas,
erdv.
km. Maironio g. 2, Utena) arba el. p. kadrai@utenosprekyba.lt
Tel.
(8-604)
12810.
Tel.:Informacija
(8-614) 44910,
tel.(8-381)
8 389 4-26-41.
61798

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo
(8-687)arklius.
93058, (8-616) 25401.
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699)
92554,
(8-685) 53045.
PERKA
GALVIJUS

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

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
Skaldytas
malkas,
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

pjuvenas.

Skubiai reikalinga moteris prižiūMalkas.
rėti
kaime. Yra atskiras
Tel.senelius
(8-678) 42646.
kambarys gyventi.
Tel.: (8 briketus,
389) 49749,
Durpių
pjuvenų briketus,
anglis
didmaišiuose.
(8-619)
31640.
Sveria kliento kieme. Pristato.
Tel. UAB
(8-683)
08828. reikalinga
„Anrestas“
VYRIAUSIOJI
Kita
BUHALTERĖ
Tel.
(8-381)
5-25-00sulfatą,
Amonio salietrą,
azofoską,
El.p.
info@anrestas.lt
kompleksines trąšas. Pristato, išrašo
Gegužės g. 14, Anykščiai
sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

ieškodarbą
darbo
siūlo

Vš
Į Ukmergės ligoninė kviečia
Traktorininkas.
bendrosios
Tel. (8-683)praktikos
17955. slaugytojus,
darbui ligoninės skyriuose.
Tel.: (8-340) 6-51-93, (8-698) 31867.

Portretas

Ieškomi vyrai iki 50 metų darbui
„Anykštos“
žemės ūkyje
Airijoje. Alga 2000 Eur.
Tel.
(8-606)
40804.
redakcijoje
Iš nuotraukos

darome
portretus
Reikalingi
E
laidotuvėms
kategorijos
(iki
A4 formato).
vairuotojai.
Tel.: Nuotraukos
(8-686) 23411,
su
rėmeliais
(8-698)
46745.
kaina – 10,10 Eur.
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g. 29,
29, 29145
29145 Anykščiai.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Oskaras, Blažiejus, Radvilas,
Radvilė, Blažys, Asta.

2018 m. vasario 3 d.

Paparacio šūvis

vasario 4 d.
Andriejus, Vydmantas, Arvilė, Joana, Andrius, Vidmantas.
vasario 5 d.
Agota, Gaudvinas, Birutė.

mėnulis
vasario 3-5 d. pilnatis.

apklausa

2. Jam žaidžiant kompiuteriu, nebuvo baisūs jokie priešai, net
jeigu jie buvo ginkluoti galiūnai.

Ar geri buvo 2017-ieji?
(balsavo 133)
Blogi metai
24.8%

Geri metai
29.3%

1. Lukas Pakletis labai mėgo žaisti kompiuterinius žaidimus.
Net, kai pas jį ateidavo draugai, jis negalėdavo atsitraukti nuo
kompiuterio.

Yra buvę ir geriau
45.9%

anekdotas
Šiaulių geležinkelio stotyje prie
perono darbuotojo prieina dvi
blondinės. Viena klausia:
– Ar šitas trukinys nuveš mane
į Vilnių?
– Ne, panele, jis važiuoja į
Klaipėdą.
Kita blondinė:
– O mane?

oras
0

-5

3. Ištikimiausi draugai stebėdavo, kaip Lukas kyla į vis aukštesnį lygį.

NNN

redaktorei nežinant

Šį sekmadienį bus minima Pasaulio cepelinų diena. Šią dieną visi
raginami kartu su šeima gaminti ir
skanauti cepelinus. Anykščiuose
ši šventė bus paminėta įspūdingai
– cepelinus bus galima valgyti už
dyką!
Anykščiuose veikianti kavinė
„Juna“ cepelinais vaišins senjorus.
Socialiniuose tinkluose skelbiama, kad vasario 4-ąją iš anksto
užsiregistravusiems senjorams nemokamai bus išdalinta 20 porcijų
cepelinų.
Gerumo akcija užgimė socialiniuose tinkluose. Ją organizuojantis „Riebus katinas“ prie tokios akcijos kviečia jungtis visas Lietuvos
viešojo maitinimo įstaigas.
Tai jau nebe pirma tokia socialinė verslininkų akcija Anykščiuo-

4. Jam svarbu buvo laimėti kiekvieną mūšį, nors tos pergalės
rezultatas dažniausiai būdavo vos kelias sekundes trunkantis
pergalės himnas.

Pavalgyti ir išgerti galima ir už dyką!

se. Sausio pradžioje Anykščiuose
įsikūrę kavos namai „Coffee Hill
Anykščiai“ 50 nemokamų kavos
puodelių išdalino Svėdasų senelių
globos, Aknystų socialinės globos
namų ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų gyventojams.
Dalyvaudami panašiose akcijose,
nuo verslininkų neatsilieka ir politikai. Prieš dvejus metus tuometinis
liberalų lyderis Eligijus Masiulis,
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis bei Anykščių rajono Tarybos
narys Lukas Pakeltis šalia Anykščių
kultūros centro patys kepė ir anykštėnams dalino blynus.
Artėja Vasario 16-oji. Galbūt
bus nemokamos kareiviškos košės.
Žodžiu, Anykščiuose be vargo galima pasisotinti ir neišleidžiant nei
cento...

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė Aušra BREDELYTĖ
rašė Antonas Feljetonas

Amiliutė planuoja biudžetą

Parduotuvių sumažėjo,
O biudžetas padidėjo.
Sako, pasakų nebūnaSeka pasakas seimūnai.

Jeigu meras kviečia reikštis,
Amiliutė turi teiktis.
Reikia planą sugalvoti,
Kaip biudžetą panaudoti.

Ką pasiūlyti daryti,
Gal valgyklą pastatyti?
Gal nutiesti kokį kelią
Ar pakloti dar trinkelių.

Amiliutė susimąsto
Ne prieš gera šitiek kaštų.
Miestas nyksta, kainos kyla
Reikia mažint valdžios skyrių.

Pagalvojusi truputį,
Sako ne, tai tik blizgučiai.
Nebesiūlysiu eilučių,
Viską piliai, viską būčiai!

