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Pusė širdies

Pusiau niekad nėra absoliu-
čiai. 

Negali būti pusiau mylin-
tis ar pusiau ištikimas, pusiau 
draugas ar pusiau priešas. 
Žmonių tokie santykiai papras-
tai netenkina. Nepasirinkusiųjų 
vaikus mokome saugotis labiau 
negu priešų.

Tačiau po dvigubos piliety-
bės įteisinimo Lietuvai užteks 
ir pusės širdies.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

asmenukė

4 psl. 12 psl.

Savivaldybės elektroninės demokratijos 
priemonės nenaudojamos

Prieš septynerius metus 
Anykščių rajono savivaldybė-
je įdiegtomis tūkstančius litų 
kainavusiomis elektroninėmis 
priemonėmis, skirtomis įtrauk-
ti gyventojus į demokratijos 
procesus, anykštėnai praktiš-
kai nesinaudoja. 

Iš Europos regioninės plė-
tros fondo joms sukurti tuomet 
skirtos solidžios lėšos – 173 
tūks 596 Lt.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Nuo Naujųjų rajone keliauti pigiau 
tarpmiestiniais autobusais Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Nuo sausio 1 dienos Anykščių 
rajone autobusų keleivių veži-
mą vietinio susisiekimo marš-
rutais perėmus savivaldybės 
skelbtą konkursą laimėjusiai 
UAB „Transporto centras“, 
ženkliai išaugo kai kurių marš-
rutų kelionės bilietų kainos. 

Nuo šiol netgi pigiau važiuoti 
ne vietinio, o tarpmiestinio su-
sisiekimo maršrutiniais auto-
busais.

Mažinti vietinio susisiekimo 
kelionės bilietų kainų Anykščių 
rajono savivaldybė artimiausiu 
metu nesiruošia.

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas anks-
čiau keleivius vežusią UAB 
„Autoveldą“ įtaria savivale.

UAB „Autovelda“ nuolat 
prie kryžiaus buvo kalama 
dėl  senų autobusų, tačiau jos 
direktorius Vladislavas Prei-
dys atskleidė, kokie bendrovei 
buvo brangūs keleiviai.

Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje patalpintame problemų žemėlapyje gyventojai 
nepažymėjo nei vienos problemos. Gerai gyvename.

Vasario 11 dieną

Anykščių kartodrome

vyks Lietuvos kartingo

žiemos taurės IV etapas.

Varžybų pradžia 11 val.

Plati lyg 
šimtmetis 
šeimos galerija

Kažkas 
fotografuoja 
jūsų šunį? 
Greičiausiai 
turėsite reikalų 
su policija

Prieš rajono 
gamtos taršą 
stojo ir 
„Dviračio žinių“ 
prodiuseris

Nepriklausomy-
bės šimtmečiui – 
anykštėnų 
suneštinis

Puoš. Anykščių rajono vado-
vai kartu su laikinąja vyriausiąja 
architekte Vida Jakniūniene bei 
vyriausiąja kultūros specialiste 
Audrone Pajarskiene susitiko su 
„Anykščių vyno” savininkų at-
stovais - aptarta kaip bus deko-
ruota fasadinė gamyklos siena 
bei „Anykščių vyno” rinkodaros 
klausimai. 

Silpnybės. Anykščių rajono 
savivaldybė įvardijo pagrindines 
Anykščių rajono silpnybes.Kele-
tas iš jų:  blogėjanti Savivaldybės 
demografinė situacija, mažėjantis 
gyventojų skaičius, neigiama na-
tūrali gyventojų kaita, senstanti 
visuomenė, nedarbo lygis dides-
nis nei šalies, nusidėvėjusi gyven-
viečių infrastruktūra, šilumos kai-
na didesnė, palyginti su Lietuvos 
Respublikos vidurkiu, ir kt. Šios 
Anykščių rajono silpnybės įvar-
dytos Anykščių rajono savival-
dybės strateginiame 2018 – 2020 
metų veiklos plane.

Vanduo. Trečiadienio popietę 
trys Ramybės mikrorajono dau-
giabučiai neturėjo vandens. Ra-
mybėje trūko vandentiekio vamz-
dis. Per kelias valandas UAB 
„Anykščių vandenys” darbuoto-
jams pavyko suremontuoti trasą, 
pavakariu vanduo vėl paleistas. 
Savaitės pradžioje karštas vanduo 
pavakariais dingdavo keliuose Pu-
šyno mikrorajono daugiabučiuo-
se. „Anykščių šilumos” darbuoto-
jai nustatė, kad problema kilo dėl 
dujinio katilo siurblio gedimo. 

Pagalba. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugija, koordinuojanti 
programą „Pagalba maisto produk-
tais“, informuoja, kad Anykščių 
miesto ir Anykščių seniūnijos gy-
ventojams maisto paketai bus išduo-
dami vasario mėn. 26; 27; 28 d. nuo 
9.00 iki 14.00 val. adresu: Vilties g. 
24, Anykščiai. Informacija teikiama 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos Anykščių skyriaus telefonais: 
8 381 5 34 63; 8 610 39 314

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

„Anykšta“ TV

Pivošiūnų seniūnijos seniūnė Rima 
Čelkonienė „Anykštai“ pasakojo, 
kad Anykštėnų kaime yra maždaug 
keturios sodybos, tačiau pusė jų yra 
tuščios.

„Kaime gyvena dvi močiutės“, - 

sakė R.Čelkonienė, teigdama, kad 
likusieji jauni žmonės iš kaimo emi-
gravę į Angliją ir kitas užsienio šalis.

Prieš keletą metų Anykščių turiz-
mo informacijos centro specialistai 
buvo iškėlę mintį, kad Anykščiams 

Anykštėnų kaimas baigia ištuštėti
Gyventojų sparčiai mažėja ne tik Anykščiuose. Alytaus rajone 

esančiame Anykštėnų kaime jų belikę vos du.
su Anykštėnų kaimu reikėtų pasirašy-
ti bendradarbiavimo sutartį.

„Nemanau, kad pavyktų. Nebent 
kažką su seniūnija“, -  apie tokią 
mintį kalbėjo Pivošiūnų seniūnė 
R.Čelkonienė, prisipažindama, kad 
net neįsivaizduojanti, ką bendro ga-
lėtų turėti Anykščiai ir Anykštėnų 
kaimas.

Alytaus rajone esantis Anykštėnų 
kaimas pirmą kartą paminėtas 1694 
m. Gineitiškių dvaro inventoriu-
je.1923 metais šiame kaime gyveno 
82 gyventojai, o 2001 metais  - jau 
tik 14-ka.

Įdomus sutapimas – pasak Pivošiū-
nų seniūnės, šalia Anykštėnų kaimo 
teka ir upė Anykšta.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt Planai. Didžiosios Britanijos 

„Brexit“ ministras Davidas Davisas 
ketvirtadienį pareiškė, kad Europos 
Sąjungos planas nubausti Londoną, 
jei šis sulaužys pereinamojo laiko-
tarpio, įsigaliosiančio po šalies išsto-
jimo iš Bendrijos, taisykles, yra ne-
sąžiningas. Britanija ir ES šią savaitę 
pradėjo derybas dėl dvejų metų per-
einamojo laikotarpio sąlygų. Pagrin-
dinės derybų temos – imigracijos 
politika, Britanijos galimybės suda-
rinėti prekybos sutartis su trečiosio-
mis šalimis ir klausimas, ar JK turės 
laikytis naujų ES įstatymų. Planuo-
jama, kad Bendriją palikusi Britanija 
dar dvejus metus turėtų laikytis ES 
įstatymų, tačiau ji neturėtų galių pri-
imti sprendimus. Mainais į tai JK 
turėtų laisvą prieigą prie bendrosios 
rinkos. Vis dėlto trečiadienį ES pa-
skelbė susitarimo projektą, kuriame 
numatyta, kad tam tikrais atvejais, 
jei Europos Teisingumo Teismas 
kokį nors tos sutarties pažeidimą 
svarstytų pernelyg ilgai, Bendrija 
galėtų nubausti Londoną pati. 

Dujos. Italijos „Eni“ ir Pran-
cūzijos „Total“ vykdant tiriamojo 
gręžimo darbus, prie Kipro krantų 
buvo aptiktos „didelės“ dujų at-
sargos, ketvirtadienį pareiškė šios 
šalies energetikos ministras Geor-
ge Lakkotrypis. „Vykdant tiriamąjį 
gręžimą 3,827 tūkst. metrų gylyje 
gauti duomenys rodo, kad yra di-
delis grynų dujų klodas“, – pareiš-
kė ministras. Dujų ieškanti „Eni“ 
ir „Total“ bendroji įmonė tiriamąjį 
gręžimą prie Kipro krantų pradėjo 
gruodžio mėnesį. Dabar įmonės at-
liks tolesnius tyrimus ir vertinimus, 
kad galėtų nustatyti apytikrį aptiktų 
atsargų kiekį. Pasitelkęs užsienio 
įmones, energijos išteklių paiešką 
Kipras pradėjo prieš daugiau kaip 
septynerius metus. Šalis iki šiol 
nerado tokio gamtinių dujų kiekio, 
kurio gavyba būtų komerciškai 
pagrįsta, tačiau tęsia paieškas ir 
planuoja statyti dujų terminalą, nes 
siekia tapti regionine dujų tiekėja. 
Tuo tarpu Turkija yra pareiškusi, 
jog nepritaria gręžimui prie Kipro 
krantų, ir teigia, jog pirmiausia turi 
būti išspręstos problemos dėl salos 
padalijimo, kad naudos iš atrastų 
energijos išteklių gautų ir turkų ki-
priečiai.

Finansavimas. Lenkijos naujasis 
sveikatos apsaugos ministras Lukas-
zas Szumowskis ketvirtadienį pasie-
kė ilgai siektą susitarimą su jaunais 
gydytojais, reikalaujančiais didinti 
valstybinio sveikatos apsaugos sek-
toriaus finansavimą. Valdančiosios 
dešiniojo sparno partijos „Įstatymas 
ir teisingumas“ (PiS) vyriausybė 
susitarė didinti išlaidas sveikatos 
apsaugai iki 6 proc. bendrojo vidaus 
produkto (BVP) nuo dabartinių 4,7 
proc. Tai ji įsipareigojo padaryti iki 
2024 metų – metais anksčiau nei 
planuota. Tačiau medikams taip ir 
nepavyko užsitikrinti, kad biudžeto 
išlaidos sveikatos apsaugai išaugtų 
iki 6,8 proc. BVP per trejus metus. 
Tokį reikalavimą jie kėlė nuo spalio 
mėnesio. Mainais už augantį finan-
savimą, kuris taip pat bus skirtas at-
lyginimų didinimui, gydytojai turės 
įsipareigoti likti dirbti Lenkijoje po 
rezidentūros mažiausiai dvejus me-
tus. Spalio mėnesį baltais chalatais 
apsivilkę medikai surengė mėnesio 
streiką, per kurį maždaug 80 gy-
dytojų pakaitomis badavo vienoje 
Varšuvos ligoninėje. Vėliau dar 
maždaug 4 tūkst. gydytojų pratęsė 
streiką, atsisakydami dirbti papildo-
mas darbo valandas. 

„Šiandien Lietuvoj išdygo nau-
ja karvių mėšlo krūva. Burzgė 
traktoriai visą dieną. Už miške-
lio, kur nesimato nuo kelio ir nėra 
šalimais sodybų, krūva supilta, 
srutos teka. Rietuvė nesuformuo-
ta, tiesiog pilama ant lauko. O 
dabar žiema, pašalas. Elmos upe-
lis maždaug už 100m. Labai gra-

žus upelis. O greta ŽŪB ,,Elma” 
karvių ferma. O va UAB Agro-
koncernas už neskelbiamą sumą 
kažkada čia įsigijo žemės ūkio 
bendroves UAB „Jaros“ agro-
kompleksas” ir ŽŪB „Elma“. O 
buvęs direktorius, pajininkas -da-
bar Seimo narys. Valstietis, žalia-
sis. Antanas Baura, ką čia slėpti. 

Prieš rajono gamtos taršą stojo ir 
„Dviračio žinių“ prodiuseris
Srutomis galimai teršiamas šalia žemės ūkio bendrovės „Elma“ 

tekantis Elmos upelis. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė 
televizijos laidos „Dviračio žinios“ prodiuseris Haroldas Macke-
vičius. Pranešime žinomas humoristas  subtiliai pasišaipė iš šalį 
valdančių „valstiečių“.

Sako, žmonės gerieji, nedrabsty-
kit mėšlo ant Karbauskio. Jam tai 
galima ant mūsų drabstyti, aha“, 
- socialiniuose tinkluose rašo 
H.Mackevičius, pranešimą adre-
suodamas pačiam aplinkos minis-
trui Kęstučiui Navickui.

Utenos regiono aplinkos apsau-
gos departamento Anykščių rajo-
no agentūros vyresnysis specialis-
tas Audrius Pilka „Anykštai“ sakė, 
kad H.Mackevičiaus pranešimas 
aplinkosaugininkų nenustebino.

„Čia mums jau buvo žinoma ne 
tik iš spaudos“, - sakė A.Pilka.

Anykščių rajono agentūros vy-
resnysis specialistas A.Pilka ti-
kino, kad galimai aplinkos taršai 
srutomis siekiama užkirsti kelią.

„Viskas dabar vyksta proceso 
eigoje. Vakar dirbome iki vėlu-
mos. Kol kas negalime daugiau 
nieko pasakyti“, - sakė A.Pilka.

Pirmadienį Anykščių aplinko-
saugininkai taip pat gavo prane-
šimą, kad Anykščių seniūnijos 
Medžiuolių kaimo laukai buvo 
laistomi srutomis. Tai daryti dabar 
yra draudžiama. Dėl šio įvykio 
taip pat pradėtas tyrimas.

Prieš porą mėnesių, kai Suomi-
ja šventė savo nepriklausomybės 
šimtmetį, aš viešėjau mažame 
Suomijos miestelyje, Karsamaki. 
Tą dieną miestelio bendruomenė 
ir valdžia susirinko bendrai va-
karienei su trumpa oficialiąja ir 
pramogine dalimi. Nežinau, kas 
mokėjo už puotą, bet į ją buvo 
kviečiami visi gyventojai ir mies-
telio svečiai, o savivaldybės va-
dovas pasitiko kiekvieną, atėjusį 
į šventę asmeniškai sveikindamas 
ir spausdamas ranką. Šventė buvo 
santūri, be pompastikos, kaip ir 
daugelis dalykų Suomijoje. Žmo-
nės sėdėjo už stalų ir šnekučia-
vosi, švęsdami, kaip įprasta jų 
bendruomenėje ir juokdamiesi iš 
savęs, kad jie, suomiai, yra labai 

nuobodūs. Pamaniau sau, o kažin 
kaip mes, lietuviai, švęsime savo 
šimtmetį, tikriausiai  daug audrin-
giau? Juk lyginant su suomišku 
temperamentu, mes – tikri pietie-
čiai.  

Grįžusi namo radau ilgą sąrašą 
šventinių renginių  ir iniciatyvų 
Lietuvos šimtmečiui paminėti, 
bet nė vienas iš jų man nepasirodė 
artimesnis ar šventiškesnis nei ta 
kukli suomiška vakarienė. Pasi-
gedau kvietimo švęsti, o ne būti 
renginių žiūrovais. Bendraujant 
su draugais, paaiškėjo, kad taip 
jaučiasi ir kiti. Taip, prie arbatos, 
draugų grupelėje ir gimė bendro 
miestiečių vakaro idėja, prie ku-
rios netruko prisijungti Anykščių 
bendruomenės, verslai, meninin-

Nepriklausomybės šimtmečiui –anykštėnų suneštinis

*Norinčius dalyvauti Suneštinyje kviečiame registruotis internetu: 
https://goo.gl/forms/fb5s1yF6mJUOlev82 arba skambinant Monikai: 
+37060101906. Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/
events/1431539520289134/, Jurzdiko bendruomenės Facebook pasky-
roje, Anykščių naujų vėjų bendruomenės Facebook paskyroje, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos puslapyje: anykstenai.lt . 

*Suneštinis – šventė be šiukšlių. Vakarienėje nebus vienkartinių ar 
kitokių indų. Užkandžius valgysime rankomis, o arbatai atsineškite po 
puodelį sau ir draugui.

kai ir kiti gyventojai. 
Taigi, vasario šešioliktąją, 18 

val.,  Anykščių miesto centre, bu-
vusio „Puntuko” restorano patal-
pose, prasidės neįprasta Lietuvos 
šimtmečio šventė – suneštinis. 
Suneštinis reiškia, kad miestiečiai 
šventę kuria patys, drauge, savo 
jėgomis, kiekvienas prisidėdamas 
kaip gali. Rezultatas bus siurprizas 
mums visiems: šventė bus tokia, 
kokią sugebėsime patys susikurti 
ir vieni kitiems padovanoti. Tai 
susibūrimas be žiūrovų, kuriame 
kiekvienas atėjęs yra dalyvis, sa-
vaip prisidėjęs prie to, kad šventi-
nis vakaras pavyktų.  

O kaip prisidėti? Šventėje pla-
nuojamas bendras užkandžių sta-
las ir atvira muzikinė programa, 
kuriai registruotis kviečiami visi 
norintys muzikantai. Pradiniais 
duomenimis ji bus gana eklektiš-
ka, nuo lietuviškų sutartinių iki 
indie roko ir DJ’ų. Kas nemuzi-

kuoja, gali prijungti prie šventės 
rengimo dalyvaudami talkoje ar 
kepdami skanėstus šventiniam 
stalui (talka vyks jau šį šeštadienį 
nuo 11 val.).  O galbūt turite pui-
kią idėją Anykščiams, kuria norė-
tumėte pasidalyti su visais?

Tokie  bendruomenių vakarai  
jau yra tapę tradicija daugely-
je pasaulio miestų, tik mums jie 
dar naujovė.  Dažnai jie vyksta 
būtent įvairiose nenaudojamose 
patalpose, nes apleisti pastatai 
leidžia atsiskleisti kūrybai, talkos 
suartina kartu dirbančius žmones, 
o toks merdinčio pastato atgaivi-
nimas simbolizuoja ir miegančios 
bendruomenės atgijimą. Ar mums 
bereikia stipresnio simbolio savo 
valstybingumo šventei?  Burki-
mės, bendraukime ir švęskime 
savo laisve kartu!

Simona VAItKutĖ, 
jurzdiko bendruomenės narė.

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių Trečiojo amžiaus 
universiteto vadovę Jadvygą 
Miškeliūnienę.

„Vedu žmones link to, kad jie 
labiau vieni su kitais bendrautų. 
Šiemet priėmėme 20 naujų narių 
ir surengėme popietę „Susipa-
žinkime vienas su kitu iš arčiau.
„Bendraudamas su žmogumi tu 
sužinai apie jo šeimą, rūpesčius, 
jis pasipasakoja. Tai yra labai 

Senjorai laukia mero pažado išsipildymo
gerai. Tai yra ta šiluma, kuri ap-
jungia mūsų narius“, - pasakojo 
J.Miškeliūnienė.

Senjorus vienijančio Anykščių 
Trečiojo amžiaus universiteto nariai 
ne tik  kalbasi, bet ir dalyvauja įvai-
riose paskaitose, kartu keliauja po 
pasaulį... Deja, bet šis universitetas 
Anykščiuose neturi savo patalpų.

„Mes kreipėmės į merą ir mums 
meras pažadėjo patalpas. Mes ti-
kime, kad jis tesės savo žodį“, 
- interviu filmavimo metu vylėsi 

J.Miškeliūnienė.
Anykščių Trečiojo amžiaus mo-

terys praėjusiais metais numezgė 
300 metrų šaliką. Jį galima pama-
tyti Anykščių šv.Mato bažnyčios 
apžvalgos bokšte.

Apie kitas Anykščių Trečiojo 
amžiaus univesiteto veiklas ir su-
manymus žiūrėkite interviu portale 
anyksta.lt

J.Miškeliūnienę kalbino porta-
lo anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Anykščių Trečiojo amžiaus 
universiteto vadovė Jadvy-
ga Miškeliūnienė džiau-
gėsi, kad prie universiteto 
veiklos jau prisijungė ir 
keletas vyrų.
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savaitės citatos???

Priimtas 2018 
metų Anykščių 
rajono 
biudžetas. Ar 
domitės, ar Jums 
aktualu, koks jis 
yra?

„Siauruko” pinigai eis per 
rajono biudžetą

Biudžeto projektą pristatyti buvo 
pavesta Anykščių savivaldybės 
adminsitracijos direktoriui Audro-
niui Gališankai. Tiksliau jis būtų 
pristęs biudžeto projektą jeigu Tary-
ba būtų nusprendusį klausytis to pri-
statymo. Tačiau, biudžeto projektas 
kelis kartus buvo pristatytas viešai, 
o antradienį jį aptarė ir rajono tary-
ba susirinkusi į jungtinį komitetų 
posėdį, todėl  bendru sutarimu nu-
spręsta tik pasikalbėti apie biudžetą. 
A.Gališanka deputatams pranešė, 
kad negauta nei vieno pasiūlymo 
kaip koreguoti biudžeto projektą. 
Taip pat jis sakė, kad Susiekimo 
ministro įsakymu VšĮ„Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis” išlaikymui 
skirta 50 tūkst. eurų. Iš viso „siau-
rukui” numatoma 200 tūkst. eurų 
dotacija, kuri bus skiriama dalimis, 
kiekvieną ketvirtį po 50 tūkst. eurų.     

Meras Kęstutis Tubis Tarybos 
narius informavo, kad posėdyje 
nedalyvaus Anykščių ligoninės vy-
riausiasis gydytojas Dalis Vaiginas, 
merui parašęs elektroninį laišką, 
kuriame nurodė sergąs gripu. 

Bus nacionalinės pilies
griaučiai...

„Dabar pradėjus pilį - neaiškios 
jos perspektyvos. Ar verta antri treti 
metai nusimatyti lėšas? Gal galima 
tuos pinigus paskirti žemiškesnėms 
reikmėms?” - svarstė Anykščių soci-
aldemokratų lyderis Dainius Žioge-
lis. Meras juokavo, kad žemiškesnio 
dalyko kaip pilis būti negali, nes 
ketinama aukštinti piliakalnį, ant jo 
pilant metro žemių sluoksnį. 

Savivalybės administracijos di-
rektorius Audronius Gališanka 
tikino, kad Lajų taką 2015-2017 
metais aplankė 400 tūkstančių tu-
ristų. „Manau, nemažesnis srautas 
būtų ir čia” , - kiek turistų turėtų 
pritraukti medinė pilis,  prognozavo 
A.Gališanka.

Smarkiai dėl medinės pilies sta-
tybų rajono valdžiai į gerkles ka-

Kiek pasibarę Traybos nariai 
biudžetą patvirtino
Anykščių rajono Taryba ketvirtadienį patvirtino 2018 metų 

rajono biudžetą. Esminės kritikos rajoną valdantieji sulaukė dėl 
medinės pilies numatomų statybų pradžios iš rajono biudžeto.  Pi-
lies statybų pradžiai iš rajono biudžeto skirta 150 tūkst. eurų.

binosi Anykščių liberalų lyderis 
Lukas Pakeltis,  į posėdį atvykęs 
sutvarstyta koja ir klibinkščiuoda-
mas ramentais. „Bet kokia kaina 
norima pastatyti pilį. Ar kas nors 
iš Tarybos narių žino, kiek ta pilis 
kainuos? Pirminė sąmata - 2 mln. 
eurų”, - kalbėjo politikas.

L.Pakeltis tvirtino, jog nerandant 
kitų finansavimo šaltinių,  tik iš rajo-
no biudžeto užsiimti statybomis yra 
savižudybė. „Bus kaip su nacionali-
niu stadionu, turėsime nacionalinės 
pilies griaučius arba praskolintą 
rajoną” , -   nuogąstavo L.Pakeltis. 
„Miesto centre bus statomas kubas 
(ekranas - red. past.), kad prieš rin-
kimus šlovintų valdžią. Balsų skai-
čiavimo įrangos pirkimui numatyta 
46 tūkst. eurų. Pilis, kubas, skaičia-
vimo įranga kainuos 2018 metais  
ketvirtį milijono eurų. Kokia iš to 
nauda žmonėms? Anykščių valdžia 
siekia pilies, kubo ir patogesnio 
darbo sau”, - savo poziciją dėstė li-
beralas L.Pakeltis.

Meras K.Tubis „užmetė”, kad 
pilies statybų rangos darbų pirkimo 
konkursas bus skaidrus, „ne buvu-
sios valdžios draugams”.  „Palaukit, 
kas ten su kuo į Kijevą važiavo?”  - 
atgal repliką metė L.Pakeltis. „Tarp 
eilučių” kalbėta apie buvusį pilies 
statybos darbų rangovą Povilą Gur-
klį.

Palaikymą pilies statyboms per 
Tarybos posėdį išreiškė vicemeras 
konservatorius Sigutis Obelevičius. 
„Neužsiciklinkim ant biudžetinių 
lėšų. Vien tik iš biudžeto pilies ne-
pastatysim. Yra įvairių kitų variantų 
- nuo Valstybės investicinės progra-
mos iki privačių lėšų. Jei mes pra-
dėsime statyti pilį - Liberalų sąjūdis 
bijodamas rinkimuose nedalyvaus,”  
- ironizavo vicemeras. 

Lygino su Alytaus meru

Liberalai ir socialdemokratas D. 
Žiogelis (jo partijos kolegos Dona-
tas krikštaponis ir Vilius Juodelis 
posėdyje nedalyvavo) kėlė ir vaikų 
užimtumo, daugiabučių kiemų ger-
būvio ir pan. problemas.  Liberalas 

Saulius Rasalas Anykščius lygino 
su Alytumi. 

„Aš gerai žinau, kodėl, esu iš-
rinktas į rajono Tarybą. Todėl kad 
nuoširdžiai tikėjau ir tikiu, sakiau ir 
sakau-  pakankamai daug padaryta 
turistui, metas daryti gerus, apčiuo-
piamus darbus vietiniam gyventojui.  
To šitame biudžete nematau. Savo 
laiku dėl turisto poreikių Anykščiai 
„iššovė“ su vasaros rogutėmis, ta-
kais ir net Angelų muziejumi. Dėl 
vietinių gyventojų nesimato nieko.  
K.Tubio viršininkas Grigaravičius 
sugebėjo padaryti Alytaus miesto 
gyventojo nuolaidų kortelę? Suge-
bėjo. Vietiniai žmonės džiaugiasi? 
Džiaugiasi. Šių metų Alytaus biu-
džetas skamba per visą Lietuvą,“ - 
dėstė S.Rasalas.

D.Žiogelis dėstė, kad Anykščių 
ligoninės lėšų iš rajono biudžeto 
poreikis yra 190 tūkst. eurų, o ski-
riama tik 50 tūkst. eurų. Socialde-
mokratas ėmėsi svarstyti, kad gal 
dėl to ligoninės vadovas D.Vaiginas 
ir susirgo.  S. Rasalui meras atkirto, 
kad V.Grigaravičius ne jo viršinin-
kas, bet buvęs kolega, o D.Žiogeliui 
meras priekaištavo, kad šis suabejo-
jo ar rajono vyriausiasis gydytojas 
tikrai serga.

Į opozicijos priekaištus pozici-
ja dažnai atsakinėjo, jog socdemai 
būdami rajono valdžioje nieko gero 
nepadarė, kol galų gale D.Žiogelis 
mestelėjo, kad socdemams būnant 
valdžioje meru dirbo konservato-
rius S.Obelevičius, kuris dabar yra 
K.Tubio partneris valdžioje.  

Pakankamai revoliucingos natū-
ros nepartinis Anykščių rajono Ta-
rybos valdančiosios daugumos at-
stovas Arūnas Liogė piktinosi, kad 
Tarybos opozicija problemas kelia, 
kai girdi žurnalistai.

„Kodėl mes problemas spren-
džiame tik, tada, kai susirenka ži-
niasklaidos atstovai?” -  opozicijos 
nariams dėstant savo požiūrį į rajo-
no 2018 metų biudžetą,  retoriškai 
klausė A.Liogė.

Biudžetas didesnis nei pernai

2017 metų planuotas rajono biu-
džetas buvo 24 mln. 556 tūkst. eurų, 
šių metų - 24 mln. 748 eurai, o įkal-
kuliavus dar ir Susisiekimo ministe-
rijos skirtus 50 tūkst. eurų - jau bus 
24 mln. 798 tūkst.

Tradiciškai daugiau nei pusė 
rajono biudžeto lėšų 2018 metais 
bus skirta švietimui bei socialiniai 
apsaugai. Rajone mažėja mokinių 
skaičius, tačiau šiek tiek auga lė-
šos, skiriamos vienam mokiniui, 
todėl bendra Anykščių švietimo 
įstaigoms planuojama suma išlieka 
praktiškai tokia pat - per 9,5 mln. 
eurų. Procentais dalijant 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 vals-
tybės paslaugoms - 12,12 proc. 
(11,97), būstui ir komunaliniam 
ūkiui - 7,75 proc. (5,07), ekono-
mikai - 7,32 proc. (6,17), viešajai 
tvarkai - 2,6 proc. (2,45), sveikatos 
apsaugai - 0,9 proc. (0,81), aplin-
kos apsaugai - 0,47 proc. (0,35), 
gynybai - 0,09 proc. (0,09).

Rajono biudžeto projektui pritarė 
17, susilaikė 4, prieš balsavo 2 rajo-
no Tarybos nariai. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Liberalas Lukas Pakeltis į rajono Tarybos posėdį atėjo be vieno 
bato, už tai su dviem ramentais

O jei bus nustyta, kad 
sustodavo prie kiekvienos 
gryčios... Žiauru!

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių savivaldybės admin-
sitracijos direktoriaus pava-
duotojas, apie tai, kodėl išaugo 
autobusų bilietų kainos: 

„Tikėtina, kad „Autovel-
da” pati savavališkai buvo tais  
maršrutais sumažinusi vežimo 
kainą.”

Anksčiau piramides 
statydavo... 

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, libera-
las, apie rajono valdžios keti-
nimą miesto centre įrengti  di-
džiulį ekraną:

„Miesto centre bus statomas 
kubas, kad  prieš rinkimus šlo-
vintų valdžią.”

Turistai vietiniams nieko 
apčiuopiamo nepalieka?

Saulius RASALAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, libe-
ralas, apie rajono biudžetą:

„Pakankamai daug padaryta 
turistui, metas daryti gerus, ap-
čiuopiamus darbus vietiniam gy-
ventojui.”  

Mato milžinus, kirviais 
ginkluotus, kertant priešus
kaip malkas sausas...

Sigutis OBELEVIČIUS, vi-
cemeras, konservatorius, apie 
medinės pilies statybas: 

„Jei mes pradėsime statyti pilį 
- Liberalų sąjūdis bijodamas rin-
kimuose nedalyvaus.”

Techninis aprūpinimas: 
konservai, kilpa, šautuvas?

Jonas ŽUKAUSKAS, laiki-
nasis UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis” direktorius, apie 
valkataujančių šunų gaudy-
mą: 

„Yra paskirtas žmogus, ir ge-
rai, man atrodo, susitvarko su 
darbu. Ir techniškai aprūpintas.” 

O čia jau, tiesą sakant, - ne 
Jūsų problema...

Arūnas LIOGĖ, nepartinis 
Anykščių rajono tarybos na-
rys:

„Kodėl mes problemas spren-
džiame tik kai susirenka žinias-
klaidos atstovai?”

Bet Jūs nemokamiems 
cepelinams dar nesubrendęs... 

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių rajono mero patarė-
jas, apie cepelinų senjorams ir 
panašias akcijas:

„Mano požiūris į tokias akci-
jas yra teigiamas.” 

Arvydas MAČIULIS, Anykš-
čių seniūnijos gyventojas:

- Dėl aktualumo, tai neaktualu, 
kadangi tiesiogiai dabar nesu nie-
kaip susijęs su juo, o eilinio žmo-
gaus, pensininko, gyvenimui jis 
ypatingos reikšmės neturi. Antras 
dalykas, kad didžiąją biudžeto dalį 
užima tokios dalys, kaip švietimas 
ar sveikatos apsauga, kur kažką 
esminio keisti Taryba neturi gali-
mybės. 

Rimantas VANAGAS, Anykš-
čių miesto gyventojas, rašytojas:

- Prisipažinsiu, kad buvau to-
kiame „raiste“, kad džiaugiuosi, 
jog išgyvenau. Taip supuolė, kad 
vienu metu ėjo trys mano knygos. 
Buvau tiek įsitraukęs, kad dabar 
džiaugiuosi, jog nuo tų darbų likau 
gyvas ir iki biudžeto vertinimų ar 
kitų darbų, tikrai esu „neprinokęs“. 
Nei girdėjau, nei domėjausi, tie-
siog fiziškai nebuvo kada.

Alvydas JANICKAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Žinoma, kad aktualu, jis svar-
biausias šių metų Tarybos sprendi-
mas ir dokumentas. Pagal jį aiškės, 
kaip mes gyvensim visus metus, 
kaip gyvens tokie didieji ,,bangi-
niai“, kaip medicinos, socialinės 
apsaugos, švietimo sritys. Nuo jų 
priklauso žmonių likimai. Situaci-
ją seku. Žinau, kad biudžetas turi 
viršplaninių lėšų (tai yra didelis 
pliusas) ir kaip jis žadamas nau-
doti. 
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Visi mes, šias eilutes dabar 
skaitantys, – jaunesni, niekas ne-
prisimename šio šimtmečio iš-
takų, negalime liudyti Lietuvos 
Respublikos vaikystės ar jaunys-
tės metų.

Tačiau MES visą laiką buvome, 
gyvenome kartu visą praėjusį šim-
tmetį ir net turime patikimų įrody-
mų, jog nemeluojame!

MES – tai mūsų šeima, mūsų 
giminė, gyvenusi Lietuvoje, gal 
net čia pat, Aukštaitijoje, Anykš-
čių krašte, visą praėjusį šimtmetį. 
O mūsų albume guli nuotraukos ir 
kantriai laukia, kol bus ištrauktos 
ir pagarbiai parodytos: jos yra toji 
atmintis, saugoma kaip įrodymas, 
jog MES ir esame tos jubiliatės 
dalelė, trupinėlis.

„Anykštos“ redakcija kartu su 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialiniu muzie-
jumi kviečia tapti visus šiuose 
metus vyksiančios akcijos „MES 
– tai mano šeima“ dalyviais ir 
drauge kurti šeimų, gyvenusių per 

praėjusį šimtmetyje, nuotraukų 
galeriją.

Peržvelkime savo senuosius 
albumus, išrinkime iš jų pačias 
svarbiausias nuotraukas, kuriose 
įsiamžino MŪSŲ šeima, prisimin-
kime, kokį ypatingą šeimos gyve-
nimo momentą dabar liudija šis 
vaizdas. Gal tai – vienintelis su-
sitikimas, kartoms prasilenkiant, 
gal ilgai lauktas pasimatymas, o 
gal netikėtas šeimos rato išaugi-
mas? Bet visų pirma – tai buvimo 
kartu įrodymas.

Nuotraukas su trumpu jų turi-
nio pristatymu visus 2018-uosius 
metus galima pateikti „Anykštos“ 
redakcijai. Senasias nuotraukas čia 
nuskenuos ir grąžins, o kaupiamos 
galerijos eksponatus skelbs interneto 
svetainėje www.anyksta.lt, laikraš-
tyje „Anykšta“ bei žurnale „Aukš-
taitiškas formatas“. Šiame žurnale 
numatome pateikti keletą šeimų nuo-
traukų ciklų, kuriuos apibendrins  ir 
komentuos įvairių sričių specialistai, 
pirmiausia istorikai ir fotografai.

Plati lyg šimtmetis šeimos galerija

Čia – visi trys Žukauskai, 1920 m. susitikę jaunoje Lietuvos Res-
publikoje, Anykščiuose. Senelis Julijonas, jau sulaukęs 76-erių, 
tėvas rašytojas Antanas Vienuolis, tuo metu 38-erių, ką tik grįžęs 
iš Rusijos, ir jo sūnus Stasys, gimęs ir augęs Maskvoje. Būda-
mas 6-erių, pagaliau atsidūręs Lietuvoje ir Anykščiuose pirmą-
kart pamatė gyvą savo senelį. Ta proga visi trys šios Žukauskų 
giminės vyrai ir nusifotografavę. Dabar nuotrauka saugoma 
muziejaus fonde.

Visus 2018-uosius Lietuva švęs. Ne juokas – šimtas metų! Tokio 
amžiaus jubiliatas, jei būtų vienas iš mūsų, tikriausiai menkai ką 
beatmintų ir bepapasakotų apie savo linksmą jaunystę ir pras-
mingą gyvenimą.

Akcijai baigiantis, muziejus pa-
rengs įspūdingiausių šeimų gale-
rijos nuotraukų parodą ir pakvies 
į jos pristatymą. Kas žino, – gal 
tuomet kažkam šyptels laimė ir 

specialiųjų prizų sulaukti?..
O pirmoji į šeimų galeriją pre-

tenduoja ši anykštėnų Žukauskų 
šeimos nuotrauka.

tautvydas KoNtRIMAVIčIuS 

„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.

šiupinys

Robertas ALEKSIEjūNAS

Kita savatė – šventiškiausia 
paskutinį žiemos mėnesį. Antra-
dienį užgavėnės, trečiadienį – 
šv.Valentino diena, o penktadienį 
– Vasario 16-oji.

Mažai tikėtina, kad per užga-
vėnes Anykščiuose užgims dar 
viena graži socialinė akcija ir 
galėsime nemokamai kirsti bly-
nus.Dėmesys, pagarba, socialinis 
jautrumas yra gerai, tačiau kas 
per dažnai ir nemokama – kenkia 
sveikatai. Politikai viešai blynų 
kur nors šalia Kultūros centro 
irgi greičiausiai nekeps – iki savi-
valdos rinkimų dar daug gražaus 
laiko, o per anksti demonstruo-
jamas bendruomeniškumo ir 
susiėjimo jausmas gali pasimiršti 
ties paskutiniu suvalgytu blynu. 
Bet kuriuo atveju, per užgavė-
nes Anykščiuose  bus linksma. 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros tarybos narys, meni-
ninkas Žilvinas Pranas Smalskas 
šiai šventei pasigamino būgną 
iš ...nudirtos lapės. Pamatę tokį  

meno dirbinį, vieni socialiniuose 
tinkluose gailėjosi laputės, kiti, 
kaip visada, gyrė Žilvino Prano 
originalumą. Kaip visada, šioje 
vietoje sublizgėjo portalo anyks-
ta.lt skaitytojai. Kažkas paste-
bėjo, kad geriau būgną teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijos 
laureatas būtų pasigaminęs iš ki-
tos medžiagos: „Galima daryti ir 
iš šunų kailių- kaimuose pilna be 
priežiūros palaidų šunų, galima 
būtų juos gaudyti, migdyti, o iš 
kailių tokius bubinus daryti.“ Kiti 
į tokią kūrybą sureagavo kur kas 
jautriau: „vertinu Žilvino lentų 
žiogelius, bet šį 
kartą negaliu 
pagirti. Vakarų 
pasauly gal net 
baudą gautų. 
Gražios laputės 
būta, bet kaip 
vaikams paaiš-
kinti, kodėl ir kaip laputė būgnu 
pavirto?“ Dar kiti Žilvinui Pra-
nui siūlė kaip užgavėnių būgną 
savo vieną kūno dalį panaudoti: 
„ar šį kartą ponas neatsuko savo 
užpakalio, kaip “orginalaus” 
muzikos instrumento?“

Panašu, kad tokiai visuomenės 
reakcijai menininkas buvo jau 
pasiruošęs. „Nereikia piktintis, 
kad lapės kailis panaudotas kaip 
kūrybinė medžiaga. Prieš tai 
jis buvo apykaklė“, - pareiškė 
Ž.P.Smalskas.

Vasario orai žiemiškai rūstūs, 
tačiau po tokių Ž.P.Smalsko 
„akibrokštų“ Anykščių „elito“ 
ponioms, kaip supratau, su lapės 
apykakle po miestą vaikštinėti 

bent kurį laiką nereikėtų...
Per šv.Valentino dieną nuste-

binti nusprendė ir viena savival-
dybei pavaldi įstaiga - Anykščių 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras. Įstaiga surengs 
akciją „Mylėk atsakingai!”, 
kurios metu dalins informaci-
nius lankstinukus (apie tai, kaip 
išvengti lytiniu keliu plintančių 
ligų) bei dovanėles. „Anykštai“ 
pasidomėjus, ar anykštėnams 
vasario 14-ąją bus dalinami 
prezervatyvai, Anykščių rajono 
savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro specialistai paprašė 

„dovanėlės 
neviešinti“.  
Pagal  gyven-
tojų amžių, 
tai ypatingai 
prasmin-
ga akcija. 
Štai,Anykščių 

rajono savivaldybė paskelbė, kad  
2017 metų pradžioje vienam 1000 
vyrų tekantis  moterų skaičius 
Anykščių rajone siekė 1131.
Kitaip sakant, Anykščių rajonas 
strategiškai palankus vyrams. Ir 
visai nesvarbu, kad didžioji  tų 
vyrų dalis, jau gerokai perkopu-
si savo gyvenimo antrąją pusę.
„Manote, kad mūsų moterys 
nedomina?“ - portale anyksta.lt 
teiraujasi vienas, matyt, garbaus 
amžiaus anykštėnas, o kitas 
dievagojasi: „viena bobutė, 20 
metų vyresnė, pasimirė, dabar 
ieškau 20 metų jaunesnės...“ Vis-
gi Lietuvą krečiant skandalams 
dėl seksualinio priekabiavimo, 
su Anykščių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro „do-
vanėlėmis“ greičiausiai reikėtų 
elgtis atsargiau...

Lietuvos Respublikos gimta-
dienį – Vasario 16 ąją Anykščių 
rajone palydės plati  100-mečio 
renginių programa. Šventė išties 
iškili, tačiau net sunku patikėti, 
kad jos pasiruošimui Anykščių 
rajono savivaldybė taip skrupu-
lingai šykštėjo pinigų. Nupirko 
juostų su tautiniais motyvais, 
tačiau viena rite nurodė dalintis 
dviem seniūnijoms.o kažkam iš 
seniūnų savivaldybės adminis-
tracijos vadovų pasiteiravus, ar 
trispalvėmis pražydusių medžių 
akcijai bus galima pasinaudoti 
komunalininkų technika (supras-
kit, įsiropšti į medį ir jį  gražiai 
papuošti – ne toks jau ir lengvas 
darbas), savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Audronius 
Gališanka piestu stojo, kaip to-
kiais atvejais galima išlaidauti...

tikiu, kad Vasario 16-ąją šalia 
Laisvės paminklo Anykščių rajo-
no meras Kęstutis tubis pasakys 
gražią kalbą, panašią į tą, kur 
per kažkurį minėjimą sakė: „tie 
žmonės, kurie paaukojo savo 
gyvybę, jie negalvojo apie geres-
nę ateitį, apie skanesnę duoną, 
didesnį dešros gabalą, jie galvojo 
apie tai, kaip mes gyvensime, kad 
būtume laisvi.“ 

Nors dešros šį kartą minėti gal 
ir nereikėtų. Po socialinių akcijų 
anykštėnai dar bus sotūs nuo vel-
tui išdalintų cepelinų, o politikų 
pažadams apie riebesnį blyną lyg 
dar ir ne laikas...

Šventiškos jums kitos savaitės!

Anykščių rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos 
biuro specialistai paprašė 
„dovanėlės neviešinti“.

Verslas. Anykščių baseine „Ban-
genis“ duris atvers dar viena vie-
šojo maitinimo įstaiga. Anykščių 
rajono savivaldybės skelbtą kon-
kursą baseino patalpų nuomai lai-
mėjo MB „Novėja“. Šios mažosios 
bendrijos direktorė yra Anykščių 
rajono Tarybos narė- konservatorė 
Gabrielė Griauzdaitė.

Vilkai. Aplinkos ministro įsaky-
mu jau nutraukta vilkų medžioklė 
2017-2018 m. sezonu, kadangi 
išnaudotas visas šiam sezonui nu-
statytas jų sumedžiojimo limitas 
(60 vilkų). Praėjusį savaitgalį, va-
sario 3 ir 4 d., buvo sumedžioti du 
paskutiniai iš šio skaičiaus vilkai.
Aplinkos ministerija „Anykštą“ in-
formavo, kad paskutiniai du vilkai 
sumedžioti Kelmės ir Panevėžio 
rajonuose.

Planai. Anykščių rajono savi-
valdybės gydytoja Vaiva Dauge-
lavičienė „Anykštai” sakė, kad šią 
savaitę Anykščių rajone planuoja-
ma skelbti gripo epidemiją. Jau an-
tra savaitė iš eilės, kai sergamumas 
gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijomis (ŪVKTI)  
Anykščių rajone pasiekė ir viršijo 
epideminį lygį, susirgimai gripu 
sudaro 15 proc. visų registruotų 
ligų atvejų. Atsižvelgiant į nepa-
lankią sergamumo gripu ir ŪVKTI 
epidemiologinę situaciją, Anykš-
čių rajono savivaldybėje reko-
menduoja skelbti gripo epidemijos 
pradžią.

Gripas. Kavarsko pagrindinė 
mokykla – daugiafunkcis centras 
šią savaitę  dviem dienoms nutrau-
kė ugdymo procesą. Pamokos ke-
letą dienų  nevyko ir Debeikių pa-
grindinėje mokykloje.Skelbiama, 
kad peršalimo ligomis serga apie 
30 - 40 proc. šių mokyklų mokslei-
vių bei mokytojų.

Protai. Antradienį „Auksinių 
protų” žaidimą Anykščių biblio-
tekoje laimėjo „Nikė”, surinkusi 
66 taškus. Antrąją vietą užėmė 
„Šį kartą” (60 tšk.), trečiąją - 
„Dzajana” (49 tšk.). Po keturių 
žaidimų „Nikė” turi 267 taškus, 
„Varpas” - 231, „Šį kartą” -204, 
„Durnių laivas skęsta lėtai” - 
149, „Dzajana” - 148 taškus. Tie-
sa, „Nikė” ir „Varpas” sužaidė po 
keturis turnyrus, kitos komandos 
- po tris. 

Sandėris. Vasario 3 dieną apie 
14.20 val. vyras (g. 1993 m.),  
gyvenantis Troškūnų seniūnijos 
Mediniškių kaime, norėdamas 
nusipirkti traktorių, pervedė į par-
davėjo nurodytą sąskaitą 200 eurų 
avansą, tačiau sandėris neįvyko. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Sukčius. Vasario 7 dieną  apie 
12.25 val. vyrui (g. 1969 m.),  
gyvenančiam Anykščiuose, Šei-
miniškėlių gatvėje, paskambinęs 
nepažįstamas jaunuolis, prisistatęs 
tardytoju, išviliojo banko elektro-
ninės bankininkystės prisijungimo 
duomenis, dėl to iš pareiškėjo sąs-
kaitos į kitą sąskaitą buvo pervesta 
1150 eurų. Vyras apie tai infor-
mavo banką,  abi sąskaitos buvo 
užblokuotos. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Užjaučia. Išspausdinti užuojau-
tą „Anykštos“ laikraštyje kainuo-
ja 15 eurų, užuojauta-nekrologas 
arba informacija apie laidotuves - 
(1 kv.cm). 0,5 euro.
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Utenos muziejuje senosios 
Lietuvos atšvaitai Raimondas GuoBIS

Utenos kraštotyros muziejus vienas seniausių Lietuvoje, jį Aukštaitijos krašto istorijos mylėtojas 
Antanas Namikas kartu su bendraminčiais šviesuoliai įkūrė dar tarpukariu, tolimais 1929 metais. 
Smagu, kad leidimą steigti šį kultūros židinį savo įsakymu leido iš Svėdasų krašto kilęs apskrities 
viršininkas Jonas Motiejūnas - Valevičius. 

Per beveik devynis dešimtmečius palankiomis, o kartais ir labai sunkiomis sąlygomis dirbdami 
muziejininkai sukaupė milžiniškus regiono dvasinę ir materialinę istoriją atspindinčius turtus, vos 
ne šimtą tūkstančių eksponatų, ir sukauptais lobiais išmoningai dalijasi su šių laikų visuomene.

Prologas

Matyt, galima pasakyti, kad mu-
ziejus Utenoje susikūrė sekdamas 
Lietuvoje įkurto daktaro Jono Ba-
sanavičiaus senienų muziejaus Vil-
niuje pavyzdžiu. Nuo Užpalių kilęs, 
Maskvos imperatoriškajame arche-
ologijos institute mokęsis Antanas 
Namikas (1873 - 1980) pirmaisiais 
nepriklausomybės metais dirbo 
Utenos apskrities mokyklų inspek-
toriumi. Jau anksčiau rinkęs senie-
nas, jų kaupimui nemažai energijos 
skyrė ir tam svarbiam darbui surado 
puikių pagalbininkų. Su pasigėrėji-
mu jis mini Alantos mokytoją Joną 
Puodžių, kuris nepagailėjęs net 
auksinio guldeno. Tikriausią lobį - 
puodynę su Jono Kazimiero laikų 
monetomis - perdavęs Maželiškių 
mokytojas Bronius Putrimas. Še-
šiabriaunę buožę dovanojęs Pranas 
Šulga. Palengva senų istorinių daik-
tų prisikaupė tiek, kad jie nebetilpo 
į pasišventėlio namus, tuomet jam 
kilo mintis kurti visuomeninį mu-
ziejų. Kreipėsi į apskrities valdžią ir 
1929 m. lapkričio 22 d. nuo Svėdasų 
kilęs apskrities karo komendantas 
majoras Jonas Motiejūnas - Vale-
vičius savo įsakymu nr. 3444 leido 
kultūrinę įstaigą steigti ir suteikė 
patalpas. Pradžios mokyklos patal-
pose, dviejuose kambariuose, lenty-
nose ir spintose, buvo įrengtos eks-
pozicijos. Lankytojams muziejaus 
duris atverdavo mokyklos sargas, 
kuris už šį darbą kas mėnesį gauda-
vo 15 litų atlygį. Sovietams užėjus, 
o po to kilus karui, veikla nutrūko, 
daug eksponatų buvo išgrobstyta. 
Tačiau jau 1945 m. kovo mėnesį 
muziejų, kaip ideologiškai liaudį 
šviesti reikalingą įstaigą, atgaivino, 
skyrė kelis etatus. Po trijų metų in-
ventoriaus knygoje buvo įrašyti vos 
417 eksponatų. Senąsias metrikų 
knygas ir net kai kuriuos senosios 
skulptūros sovietų valdžia paėmė ir, 

Naujoje Utenos miesto istorijos raidos ekspozicijoje ir tarpuka-
rio degtukų dėžučių rinkinys.

Didis turtas - uolūs muziejininkai. Beveik dainos „tada tik lai-
mingi, kada už stalo” ritmu, iš kairės - Rolanda Gudynienė, Rai-
mondas Garsonas ir Milda Skaisgirienė.

matyt, sunaikino.  Pats muziejaus 
kūrėjas buvo persekiojamas, kaip 
ir daugelis jo artimųjų, giminaičių, 
patyrė tremtinio dalią, jo sūnūs pa-
sitraukė į Vakarus.Tačiau ir pačiais 
slogiausiais persekiojimų metais 
pašauktų ir išrinktų nestigo - jie tęsė 
pradėtą darbą ir Utenos muziejaus 
turtai augo.

Sovietmečio aktualijos

Nors reikėjo tarnauti anai san-
tvarkai, tačiau išmintingų vado-
vų bei muziejininkų dėka buvo 
kruopščiai renkami ir kaupiami 
tautos istorijai brangūs eksponatai. 
Taip buvo išgelbėta daugybė senų 
šventųjų skulptūrų, kaltinių kry-
žių, ornamentuotų verpsčių ir kitų 
unikalių vertybių. Nemaža žmonių 
daug ką dovanodavo, tačiau mu-
ziejininkams kasmet buvo skiriama 
nemenka suma pinigų eksponatams 
įsigyti. Tai buvo paskata senienų 
mėgėjams provincijoje ne parduoti 
nežinia kam, o muziejui, nes pini-
gais atlygindavo ir jis. 

Antanas Baliūnas yra daugybę 
dievukų iš kryžių ir kitokių dalykų 
dovanojęs, pardavęs, tad taip jie iš-
saugoti. Jei ne jis, tai nežinia, koks 
būtų buvęs tų vertybių likimas. 
Gaila tik, kad gyvenimo saulėly-
dyje vis dar apie ūkinius žemiškus 
dalykus mąstęs žmogus neperdavė 
senų nuotraukų rinkinio kuriamam 
Svėdasų muziejui ar bibliotekai - 
vertingą rinkinį  išviliojo kolekci-
ninkai iš Utenos ir dabar be jokios 
gėdos už didžiulę kainą „stumdo“ 
per angliškus ir kitokius aukcionus. 
Su panorusiais įsigyti teisėtai jų 
kraštui priklausančias vertybes svė-
dasiškiais į kalbas nesileidžia, bet 
gal kada nors, ištikus gerumo prie-
puoliui ims ir padovanos kuriamam 
Svėdasų krašto muziejui.

Utenos kraštotyros muziejus - vienas seniausių muziejų šalyje.
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Planai buvo pažangūs...

Žadėta, kad savivaldybės interneto 
svetainėje įdiegtame problemų žemė-
lapyje bus matomos rajono teritori-
joje esančios didžiausios problemos 
(remontuojamos gatvės, nuvirtę me-
džiai, duobės, kliūtys gatvėse ir kt.). 
Planuota, kad apie  įvykius rajono 
teritorijoje galės pranešti ir patys gy-
ventojai, o po to stebėti, kaip savival-
dybės darbuotojai šalina problemas.

Savivaldybės interneto svetai-
nėje taip pat įdiegtos elektroninės 
demokratijos priemonės „e-skun-
das” ir „e-peticija”, kurios turėjo 
sudaryti  galimybes  gyventojams 
internetu pateikti skundus arba 
peticiją ir gauti informaciją apie 
priimtus sprendimus. Elektroni-
nės demokratijos projekto tikslas 
buvo „lengviau integruoti piliečius 
į sprendimų priėmimo procesą, ska-
tinti pačius gyventojus aktyviau do-
mėtis ir dalyvauti miesto ir rajono 
bendruomenės veikloje bei naudo-
tis informacinės visuomenės teikia-
momis galimybėmis nė nevykstant 
į savivaldybę.“

Nei skundų, nei peticijų

„Anykštai“ pasidomėjus, kaip 
šiandien veikia Anykščių rajono savi-

valdybės interneto svetainėje įdiegtos 
demokratiją skatinančios elektroni-
nės priemonės, paaiškėjo, kad jomis 
nesinaudoja nei valdininkai, nei gy-
ventojai.

Savivaldybės administracijos di-
rektorius Audronius Gališanka in-
formavo, kad 2017 metais problemų 
žemėlapyje nepažymėta nė viena 
problema. Nepateikta ir  e - peticijų 
ar e - skundų.

Nemoka naudotis net 
savivaldybėje

Anykščių rajono Tarybos narys, 
socialdemokratas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ prisipažino, kad jo ne-
nustebino žinia, kad e-demokratijos 
priemonės Anykščių rajono savi-
valdybėje nenaudojamos. Politikas 
teigia pastebėjęs, kad technologinės 
naujovės per sudėtingos ir patiems 
rajono vadovams.

„Jau prieš keletą metų, susiforma-
vus šiai naujai koalicijai, klausiau, 
kada mes pasikeisime Anykščių ra-
jono savivaldybės interneto svetainę.
Ji buvo seno dizaino, turinti mažai in-
formacijos. Man buvo paaiškinta, kąd 
ją kuriant buvo panaudotos Europos 
Sąjungos lėšos, yra penkerių metų 
įsipareigojimai, ir tame projekte, ko 
gero, buvo ta e-demokratijos sistema 
įdiegta. Bandymas buvo, tačiau tam, 

kad pradėtų šie procesai veikti, žmo-
nes reikia ruošti ir šviesti. Ir, kas man 
baisiausia, patys savivaldybės specia-
listai, vadovai nesinaudoja šiuolaiki-
nių dokumentų valdymo sistemomis.
Matau dar savivaldybės dokumentus, 
vizuotus ranka.Tai mane stebina.Mes 
visoje Lietuvoje toli nužengėme su 
elektroninėmis sistemomis. Ir žmo-
nės jomis noriai naudojasi.Bet kodėl 

pas mus nesinaudojama? Nebuvo 
skatinimo ir noro. Reikia apie tai vie-
šinti informaciją, o žmones tomis sis-
temomis paruošti naudotis“, - kalbėjo 
D.Žiogelis.

Pinigus siūlo leisti ne „piarui“

Rajono Tarybos narys D.Žiogelis 
praėjusį mėnėsį vykusiame rajono 
Tarybos posėdyje  priekaištavo, kad 
neseniai atnaujintoje Anykščių ra-

Savivaldybės elektroninės demokratijos 
priemonės nenaudojamos

jono savivaldybės interneto svetai-
nėje trūksta dalies ankstesnių metų 
dokumentų. Beje, nors A.Gališanka 
Tarybos nariams ir gyrė atnaujintą 
savivaldybės interneto svetainę, prieš 
pat posėdį joje pasirodė pranešimas, 
kad posėdžio vaizdo transliacijos in-
teresantams apskritai teks ieškoti ... 
senojoje svetainės versijoje.

„Kam jau kam, bet Anykščių rajo-
no savivaldybės interneto svetainei, 
demokratiniam informacijos vieši-
nimui, ne „piarinimui“, pinigų tikrai 
nereikia pagailėti“, - buvo įsitikinęs 
D.Žiogelis.

Mažiau žinančių – 
mažiau darbo

Anykščių rajono Tarybos narys, 
liberalas Mindaugas Sargūnas pa-
stebėjo, kad e-demokratijos prie-
monėmis gyventojams naudotis yra 
nepatogu.

„E-peticijos ir e-skundai, manau, 
žmonėms nėra pats patogiausias bū-
das išsakyti savo nepasitenkinimą. 
Norint ką nors rašyti, reikia jungtis 
per elektroninės bankininkystės pri-
sijungimus. Tai daugumai žmonių 
nėra patogu ir jie nesijaučia saugiai 
tai darydami. Šiai dienai yra kur kas 
paprastesnių tam būdų. Pavyzdžiui, 
elektroninis laiškas, kurį rašant dau-
gumai klausimų nekyla, kaip tai da-
ryti. Galvoju, kad dauguma žmonių 
apie e-demokratijos priemones net 
nėra girdėję, nors tai turi kiekviena 
savivaldybė. Kokios to priežastys? 
Gal neinformatyvus savivaldybės 
tinklapis? Be to, niekada negirdėjau, 
kad informacija apie e-demokratijos 
priemones būtų kažkur viešinama. 
Galbūt tai daroma tikslingai, no-
rint turėti mažiau darbo?“ - svarstė 
M.Sargūnas.

Eina tiesiai pas merą

Anykščių rajono savivaldybės 
vadovus  jau daugelį metų įvairiais 
skundais dėl komunalininkų adminis-
truojamų daugiabučių darbo ramybės 
neduodanti anykštėnė Marijona Fer-
gizienė „Anykštai“ sakė, kad  apie 
e-demokratijos priemones Anykščių 
rajono savivaldybės interneto svetai-
nėje yra girdėjusi, tačiau nesuradusi, 
kur būtų galima teikti e-skundus ar 
e-peticijas.

M.Fergizienė prisipažino, kad su 
rajono vadovais dėl įvairių problemų 
kur kas efektyviau bendrauti juos ap-

Rajono savivaldybės administra-
cijos direktorius Audronius Ga-
lišanka informavo, kad pernai 
interneto svetainės e-demokrati-
jos priemonėmis nepasinaudojo 
nei vienas gyventojas.

Anykščių rajono Tarybos 
narys, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis stebisi, kad 
dokumentai savivaldybėje 
vis dar vizuojami ranka.

Anykščių rajono Tarybos 
narys, liberalas Mindaugas 
Sargūnas sako - norint pa-
sižiūrėti rajono Tarybos po-
sėdžių transliacijas, gali pri-
reikti informatikų pagalbos.

Anykštėnė Marijona Fergi-
zienė e-demokratijos prie-
monėmis nesinaudoja – rei-
kalui esant eina tiesiai pas 
merą į kabinetą.

lankant pačioje savivaldybėje.
„Prieš eidama pas merą, pirmiausia 

jam surašau raštą, išdėstau problemas 
ir išsiunčiu jam elektroniniu paštu. 
Kai ateinu, mano raštą meras jau 
būna perskaitęs ir daug šnekėti nebe-
reikia“,- kur kas efektyvesnį proble-
mų sprendimo būdą nei tūkstančius 
kainavusios e-demokratijos priemo-
nės įvardino M.Fergizienė.

Kiek posėdžių žiūrovų - 
nežinia

E-demokratijos projektas prieš 
septynerius metus taip pat užtikrino 
galimybę internetu stebėti Anykščių 
rajono Tarybos posėdžių transliacijas 
bei peržiūrėti jų vaizdo įrašus, tačiau 
ar kas nors tuos posėdžius stebi, nie-
kas savivaldybėje  nežino.

„Šiuo metu naudojama internetinė 
svetainė nesuteikia galimybės iden-
tifikuoti unikalių vartotojų, stebinčių 
Anykščių rajono savivaldybės tary-
bos posėdžių transliacijas, skaičiaus“, 
- „Anykštą“ informavo savivaldybės 
administracijos direktorius A. Gali-
šanka.

Priminsime, kad Anykščių rajono 
savivaldybė už tūkstančius mokes-
čių mokėtojų eurų kartu su posėdžių 
balsavimo ruošiasi įsigyti ir naują ra-
jono Tarybos posėdžių transliavimo 
įrangą.

Norinčiųjų stebėti vaizdo 
transliacijas laukia iššūkiai

Apie vieną iš e-demokratijos prie-
monių – rajono Tarybos posėdžių 
vaizdo transliacijas - Anykščių rajono 
Tarybos narys taip pat turėjo kritiškų 
pastabų.

„Savivaldybės svetainės toje pa-
čioje e-demokratijos skiltyje yra ir 
Tarybos posėdžių transliacijos grafa. 
Didžiajai daliai žmonių, norintiems 
stebėti Tarybos posėdžio transliaciją, 
tai daryti nepavyksta. Visa vaizdo ir 
garso stebėjimo programa yra ge-
rokai pasenusi, todėl paruošti kom-
piuterį tam nėra paprasta. Lėšų šiai 
įrangai įsigyti, manau, buvo skirta 
tikrai pakankamai. Šiai dienai visos 
technologijos labai greitai tobulėja ir 
keliauja į priekį, bet septyneri  metai 
tikrai ne tas laiko tarpas, po kurio visą 
įrangą reikia keisti dėl netinkamumo 
naudojimui. Manau, tuo metu įranga 
parinkta buvo neteisingai arba taip 
reikėjo... Kiek pamenu, nuo pat pra-
džių, jeigu kažką ir pavykdavo maty-
ti, tai aiškumo niekada nebuvo“, - pa-
stebėjo M.Sargūnas.

Post scriptum...

„Anykštą“ informavęs, kad pernai 
negauta pateiktų e-skundų ir e-petici-
jų iš asmenų, tiesiogiai prisijungiant 
prie Anykščių rajono savivaldybės in-
terneto svetainės, savivaldybės admi-
nistracijos direktorius A.Gališanka 
vėliau pranešė, kad asmenys teikė 
įvairaus tipo paklausimus jungdamie-
si per Elektroninius valdžios vartus.

„Administracija per 2017 m. kvali-
fikuotu elektroniniu parašu pasirašė ir 
išsiuntė 45 elektronines siuntas įvai-
rioms organizacijoms, institucijoms, 
kurios yra aktyvavusios elektroninių 
siuntų pristatymo sistemą. 

Per 2017 m. kvalifikuotu elektroni-
niu parašu pasirašyti ir išsiųsti 1404 
dokumentai: 1224 dokumentai išsius-
ti įvairioms institucijoms; pasirašyti 
ir pateikti 56 atsakymai į gyventojų 
prašymus/skundus/pranešimus; per 
Valstybės informacinių išteklių sąvei-
kumo platformą (VIISP) gauta 70 pi-
liečių paklausimų, į kuriuos buvo at-
sakyta el. būdu; atsakyta į 54 piliečių 
e. paklausimus dėl pažymų, leidimų 
ir kt.“, - informavo A.Gališanka.

Minėdami Lietuvos valstybės 
atkūrimo 20 – etį prie tuometinės 
Anykščių gimnazijos anykštėnai 
pasodino ąžuoliuką. Tai buvo 1938 
–aisiais, tačiau tik po pusės am-
žiaus anykštėnai 1989 – ųjų vasario 
16 – ąją  vėl drąsiai rinkosi minėti 
Lietuvos valstybės gimtadienio. 

Ąžuoliukas išaugo į tvirtą ąžuo-
lą, kuriam nebaisūs kokio nors 
chuligano išpuoliai...

Lietuvos 
nepriklausomybės 
20 – ečio ąžuolas 
sulaukė valstybės 
šimtmečio

...E-peticijos ir e-skundai, 
manau, žmonėms nėra pats 
patogiausias būdas išsakyti 
savo nepasitenkinimą. Norint 
ką nors rašyti, reikia jungtis 
per elektroninės bankinin-
kystės prisijungimus...
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 televizija
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  Megrė 1 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 Protas ir jausmai. N-14 
0.10 Naujas puikus pasaulis 
N-14 
1.45 Auksinė komanda 
(kart.). 
2.50 Savaitė (kart.). 
3.45 „Eurovizija 2018“ (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 pasa-
kos“. 
9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
9.30 „Tinginių miestelis“.
9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
10.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis 
11.55 „Pričiupom!“ 
12.25 „Roko mokykla“. N-7.  
14.45 „Policininkų šou“. 
N-716.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 „Dvylika kėdžių“ N-7. 
22.50 „Rizikinga erzinti die-
dukus 2“. N14 
1.00 „Kruvinoji Valentino 
naktis“. S 
2.50 „Mano žmona - ragana“ 
(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 detekty-
vai. 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

6.30 Pasaulio veteranų galiū-
nų čempionatas (k).
7.30 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7
8.55 Baltijos galiūnų čempio-
natas. Tauragė. 
10.00 „Pavariau“.N-7 
10.30 „Pragaro katytė“ 
11.30 Vaikystė laukinėje  
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu
13.40 Sveikinimai. 
16.00 „Policijos akademija“. 
N-7 
17.00 LKL čempionatas. 
Lietuvos rytas - Žalgiris. 
Tiesioginė transliacija 
19.30 „Kvapų detektyvas“. 
N-7 
21.45 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.45 „Gyvi numirėliai“. N14
23.50 Desperado (k). N14 
1.35 „Reali mistika“ (k) N-7.

6.50 „Afrika. Pavojinga tikro-
vė“. 
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“. 
19.10 „Pigus detektyvas “. 
N-7 

21.00 „ Viskas ore!“. N-14 
23.10 „Bugi Vugi“. N-14 
0.55 „Tėvas Motiejus“ (k). N-7  
2.50 „Bekas 2Kartelis“ (k). 
N-14

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Such’a’Trip“ (k). 
7.00 Mokslo sriuba (k). 
7.30 Kultūrų kryžkelė (k). 
8.30 Krikščionio žodis (k). 
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.  
9.00 Euromaxx (k). 
9.30 „Susipažink su mano 
pasauliu“. 
10.00 ARTS21.  
10.30 Pradėk nuo savęs.  
11.00 Septynios Kauno die-
nos (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 Klarnetų šventė. 
17.10 Kultūros teismas (k0. 
18.00 Nes man tai rūpi.  
18.45 „Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis 
vertybėmis“. 
19.30 Baltas III. Permainų 
vėjas 
20.45 Mokslo sriuba (k). 
21.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.55 Vilhelmo Čepinskio ir 
„Senosios Cameratos“ kon-
certas. 
23.30 Anapus čia ir dabar. 

(k). 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 Tarantulas N-14. (k). 
2.15 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (k). 
3.00 Stambiu planu. (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). 

6.15 „Televitrina“.  
6.30 „Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Snieglenčių 
sportas“.  
8.45 „Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Slidinėjimas. 
Dalyvauja Mantas Strolia“.  
10.15 „Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Greitasis čiuo-
žimas“.  
11.30 „Išlikimas“ N-7  
12.30 „Beveik neįmanoma 
misija“ N-7  
13.29 „Ledo kelias“ N-7  

14.30 „Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Rogučių sportas“.  
17.30 „Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dienos apž-
valga“.  
20.00 „Aukščiausia pavara“ 
N-7  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Nakties TOP“. N-14 
23.00 „Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai“. N-14 

07.25 „Sparnuočių gyveni-
mas. Skrydžių virtuozai“ 
8.30 „Kaimo akademija“. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 Mano Europos 
Parlamentas.  
10.30 Ekovizija.
10.40 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Marionečių šokiai“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 smarag-
dai“. 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 tur-
nyras. Lietuva- Amerika. 
Atsakomosios kovos“. N-7. 
00.00 „Rasputinas“. N-14 
02.00 „Gurovo bylos. Bet 
kokia kaina“. N-7 
03.35 „24/7“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 N-7. 
10.55 Detektyvas Monkas 8 N-7. 
11.40 Savaitė. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7. 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gimę tą pačią dieną. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas. 
22.20 Lietuvos šarvai. 
23.15 Kolekcija N-14. 
0.15 Detektyvas Monkas 8 N-7
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną. 
Dokumentinė apybraiža. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.

6.35 “Didysis žvejys” 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“
7.30 „Tomas ir Džeris“

8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 24 valandos (k). N-7. 
12.00 KK2 penktadienis (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. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ (7). N-7. 
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas.
22.28 Orai. 
22.30 „Oušeno tryliktukas„N-7. 
0.55 „Dalasas“ (2) (Dallas III). 
N-7. 
1.40 „Rizikinga erzinti diedukus 2“ 
(k) . N14. 

5.45 „Televitrina“. 
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Kalnų slidinėjimas. Moterys. 
Dalyvauja Ieva Januškevičiūtė“. 
8.35 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Dailusis čiuožimas. 
Komandų rungtis, vyrų ir moterų 
laisvoji programa, šokiai ant ledo“. 
12.10 „Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Biatlonas. Moterys. 
10 km persekiojimas. Dalyvauja 
Diana Rasimovičiūtė, Natalija 
Kočergina“. 
13.00 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Akrobatinis slidinėjimas. 
Vyrai. Gūbrinis“. 
16.00 „TV3 sporto žinios“. 
16.25 „TV Pagalba“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.15 „Miestas ar kaimas“. 
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 

21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.45 „Dantės viršukalnė“ N-7 
1.00 „Gaudynės“ N-7 
1.50 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“ N-7 
2.40 „Gražuolė ir pabaisa“ 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. 
16.50 „Kobra 11“ N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7. 
20.00 Info diena. 
20.30 Visi už vieną. N-7. 
21.00 Atpildas N14. 
22.50 Demonų miškas (k) N14. 
0.35 „Gyvi numirėliai“ (k) N14. 
1.40 „Juodasis sąrašas“ (k) N-7. 
2.25 „Didysis atodrėkis 
Amerikoje“ (k) 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” 
7.45 „Akloji“ (k) 
8.50 „Būrėja“ (k) 
9.25 Būk mano meile! 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 „Antinas Gudruolis“ 

15.05 „Žvėrelių būrys“ 
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 Madėjos liudytojų apsauga 
N-7. 
23.20 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
1.15 „Įtariamieji“ N14. 
2.30 „Policija ir Ko“ (k) N-7. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festivalis 
“Kaunas Jazz”. (kart.).
7.05 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis (kart.).
7.35 Mokslo sriuba. (kart.).
7.50 Stop juosta. (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Durys atsidaro. (kart.).
12.35 Baltas III. Permainų vėjas 
(kart.).
13.50 Meistras ir Tatjana. (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Zoro kronikos 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. Meno ir kultūros 
žurnalas (kart.).
19.35 Dangaus vardu 14 N-7. 
20.25 Prokurorai. 
21.15 Karalienei Elžbietai 90. 

Šeimos atsiminimai 
22.45 Didysis Voldas Peperis 
N-7. 
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.40 Dabar pasaulyje. 
1.10 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festivalis 
„Kaunas Jazz“. „Torsten Goods“ 
1.55 Namai. Vaidybinis filmas. 
N-14. (kart.).

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Žinios (k).
8.30 @rimvydasvalatka (k). 
9.00 Savaitės panorama (k). 
9.30 Valanda su Rūta (k). 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 KK2 (k). N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 “Televitrina”. 
7.00 “Kaulai” N-7 (kart.) 
8.00 „6 kadrai“ N-7 
8.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“ N-14 (kart.) 
9.30 „Gero vakaro šou“. N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 
11.30 „Elementaru“ N-7 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.00 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Biatlonas. Vyrai. 12,5 
km persekiojimas. Dalyvauja 
Tomas Kaukėnas, Vytautas 

Strolia“. 
14.55 „Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Šuoliai su slidėmis. 
Moterys“. 
16.20 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Greitasis čiuožimas. 
Moterys. 1500 m“. 
17.29 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Dienos apžvalga“. 
20.00 „Rezidentai“ N-7 
21.05 „Naša Raša“ N-14 
22.10 „Farai“. N-7 
23.05 „Miestas, bijojęs saulėly-
džio“ S 
0.50 „Kobra 11“ N-7 
1.45 „Daktaras Hausas“ N-14 

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Mano Europos Parlamentas. 
7.20 Muzikiniai sveikinimai. 
8.20 „24/7“. 
9.20 „Likimo melodija“ . N-7
10.25 „Vaiduoklis kreivame vei-
drodyje“ . N-7
11.30 „Delta“ (2/11). . N-7
12.35 „Gluchariovas“ . N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ . 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 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 „Rasputinas“ N-14
0.45 „Vaiduoklis kreivame veidro-
dyje“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2018 02 13

trečiadienis 2018 02 14

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. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
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.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
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 (tęsinys).
1.30 Klausimėlis.lt. (kart.).

6.35 „Didysis žvejys“ 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“ 
7.30 „Tomas ir Džeris“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 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. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ (8). N-7. 
20.30 Kitu kampu. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 „Nepavykęs sandėris“ N14. 
0.20 „Dalasas“ (3) (Dallas III). N-7. 
1.10 „Oušeno tryliktukas“ (k) 

5.45 „Televitrina“. 
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Snieglenčių sportas. Vyrai. 
Pusvamzdis“. 
8.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Kalnų slidinėjimas. Vyrai. 
Kompleksinis slydimas“. 
9.25 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Akmenslydis“. 
10.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Snieglenčių sportas. Moterys. 
Pusvamzdžio finalas“. 
10.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Slidinėjimas. Vyrų ir moterų in-
dividualus sprintas. Dalyvauja Marija 
Kaznačenko, Modestas Vaičiulis, 
Mantas Strolia“.
12.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Greitasis čiuožimas trumpuoju 
taku. Moterys - 500 m finalas. Vyrai - 
1000 m, 5000 m“. 
13.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Slidinėjimas. Vyrų ir moterų in-
dividualus sprintas. Dalyvauja Marija 
Kaznačenko, Modestas Vaičiulis, 
Mantas Strolia“. 
15.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Rogučių sportas. Moterys. 
Vienetų rungtis“. 

16.00 „TV3 sporto žinios“. 
16.25 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.15 „Prieš srovę“. N-7 
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.45 „Karštos galvos! 2“ N-7 
0.30 „Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę“ N-7 
1.30 „Specialioji jūrų policijos tarny-
ba“ 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 „Kobra 11“ (k) N-7. 
12.40 „Stoties policija“ (k) N-7. 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7. 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“ N-7. 
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.50 „Kobra 11“ N-7. 
17.50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7. 
20.00 Info diena. 
20.30 Visi už vieną. N-7. 
21.00 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas N-7. 
23.05 Atpildas (k). N14. 
0.50 „Juodasis sąrašas“ N-7. 
1.40 „Pragaro katytė“ (k) 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
7.45 „Akloji“ 
8.50 „Būrėja“ 
9.25 Būk mano meile! 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 „Antinas Gudruolis“ 
15.05 „Žvėrelių būrys“ 
15.35 „Rožinė pantera“ 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Midsomerio žmogžudystės 
XI. Kruvinos vestuvės N-7. 
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
1.00 „Įtariamieji“ N14. 
2.15 „Policija ir Ko“ (k) N-7. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festivalis 
„Kaunas Jazz“. „Torsten Goods“ 
(kart.).
6.50 Mokslo sriuba. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai. 
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 6 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Euromaxx. (kart.).
12.45 Prokurorai. (kart.).
13.30 Karalienei Elžbietai 90. 
Šeimos atsiminimai (kart.).
15.00 ARTi. Veidai. (kart.).
15.15 Premjera. Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Zoro kronikos 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
17.50 SIL - Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.
20.10 SIL - Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 

Tiesioginė transliacija iš Panevėžio.
22.15 Antradienio detektyvas. N-7.
 24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.10 Dabar pasaulyje. Informacinė-
analitinė laida rusų kalba iš Prahos. 
0.40 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festivalis 
„Kaunas Jazz“. „Torsten Goods“ 
1.35 Didysis Voldas Peperis N-7. 
(kart.).

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 Žinios.
8.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Bus visko (k). 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Nuo.. Iki.. (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Lavija 
Šurnaitė ir Paulius Skučas.
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „6 kadrai“ N-7 
8.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“ N-14 (kart.) 
9.30 „Gero vakaro šou“. N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama“ N-7 
11.30 „Elementaru“ N-7 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 

14.10 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Moterys. JAV - 
Rusijos olimpinių atlečių rinktinė“. 
16.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Akmenslydis“. 
17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dienos apžvalga“. 
20.00 „Rezidentai“ N-7 
21.05 „Naša Raša“ N-14 
21.35 „UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Basel 1893“ 
- „Manchester City FC“. Tiesioginė 
transliacija. 
23.40 „Amerikietiška siaubo istorija“ 
N-14 
0.55 „Kobra 11“ N-7 
1.50 „Daktaras Hausas“ N-14 

6.34 TV parduotuvė.
6.50 „Vantos lapas“. 
7.20 „Muzikinės kovos“. 
9.20 „Likimo melodija“ N-7
10.25 „Sandoris“ N-7
11.30 „Delta“ N-7
12.35 „Gluchariovas“ N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ N-7
15.00 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“ 
N-7
16.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
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“ 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

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. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7.   
17.30 Žinios
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
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.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
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. 
(kart.).

6.35 „Didysis žvejys“ 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“ 
7.30 „Tomas ir Džeris“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 

12.30 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. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ (9). N-7. 
20.30 Moterys prieš vyrus. N-7. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas.
22.28 Orai. 
22.30 „Kvaila, beprotiška meilė“ 
N14. 
0.50 „Dalasas“ (4) (Dallas III). N-7. 
1.40 „Nepavykęs sandėris“ (k) N14. 

4.45 „Televitrina“. 
5.00 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Kalnų slidinėjimas. 
Moterys. Slalomas. Dalyvauja ieva 
Januškevičiūtė“. 
8.25 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Porų 
trumpoji programa“. 
10.45 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Šiaurės dvikovė“. 
12.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Greitasis čiuožimas. Moterys. 
1000 m“. 
13.05 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Biatlonas. Moterys. 15 
km varžybos. Dalyvauja Diana 
Rasimovičiūtė, Natalija Kočergina“. 
15.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Rogučių sportas. Dvejetų 
rungtis“. 
16.00 „TV3 sporto žinios“. 
16.25 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.15 „Gero vakaro šou“. N-7 
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 

22.40 „Vikinglotto“. 
22.45 „Ilgiausia kelionė“ N-7 
1.20 „Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę“ N-7 
2.10 „Specialioji jūrų policijos tarny-
ba“ 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 „Kobra 11“ (k) N-7. 
11.35 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k) N-7. 
12.40 „Stoties policija“ (k) N-7. 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7. 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“ N-7. 
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.50 „Kobra 11“ N-7. 
17.50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7. 
20.00 Info diena. 
20.30 Visi už vieną. N-7. 
21.00 Plieniniai rykliai N14. 
22.55 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas (k) N-7. 
0.50 „Juodasis sąrašas“ N-7. 
1.40 „Pragaro katytė“ (k) 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
7.45 „Akloji“ 
8.50 „Būrėja“ (k) 
9.25 Būk mano meile!. 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 „Antinas Gudruolis“ 
15.05 „Žvėrelių būrys“ 
15.35 „Rožinė pantera“ 

16.05 „Džekio Čano nuotykiai“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Midsomerio žmogžudystės 
XI. Šulinys N-7. 
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
1.00 „Įtariamieji N14. 2014 m
2.15 „Policija ir Ko“  (k) N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festivalis 
„Kaunas Jazz“. „Torsten Goods“ 
(kart.).
7.05 Grizis ir lemingai 
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 6 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Susipažink su mano pasau-
liu (kart.).
12.40 Stilius.  (kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. . (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Zoro kronikos 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7 
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
17.50 SIL - Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš Kauno.
20.10 SIL - Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
22.15 Elito kinas. Premjera. N-14. 
0.15 DW naujienos rusų kalba.
0.25 Dabar pasaulyje. Informacinė-
analitinė laida rusų kalba iš Prahos. 

0.55 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis dziazo festivalis 
Kaunas Jazz. Linas Adomaitis, 
Egidijus Buozis ir G-Strings.
1.55 Damos N-7. (kart.).

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 Žinios.
8.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Nuo.. Iki.. (k). 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Kitu kampu (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Lavija 
Šurnaitė ir Paulius Skučas.
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „6 kadrai“ N-7 
8.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“ N-14 (kart.) 
9.30 „Gero vakaro šou“. N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama“ N-7 
11.30 „Elementaru“ N-7 
12.30 „Elementaru“ N-7 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.10 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Slovakija - 
Rusijos olimpinių atletų rinktinė“. 
16.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 

2018. Snieglenčių sportas. Vyrai. 
Pusvamzdžio finalas“. 
17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dienos apžvalga“. 
19.00 „Europos moterų krepšinio 
čempionato 2019 atrankos rungty-
nės. Vengrija - Lietuva“. 
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.35 „UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Real Madrid CF“ - „Paris 
Saint-Germain FC“. Tiesioginė 
transliacija. 
23.40 „Amerikietiška siaubo istorija“ 
N-14 
0.55 „Kobra 11“ N-7 
1.50 „Daktaras Hausas“ N-14 

6.34 TV parduotuvė.
6.50 „4 kampai“. 
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Likimo melodija“ N-7
10.25 „Sandoris“ N-7
11.30 „Delta“ N-7
12.35 „Gluchariovas“ N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ N-7
15.00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“ N-7
16.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
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“ 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 veidro-
dyje“ 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2018 02 15

penktadienis 2018 02 16

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. 
12.30 Iškilmingas minėjimas, 
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui. Tiesioginė transliacija iš 
LR Seimo Kovo 11-osios Akto salės 
(su vertimu į gestų k.).
14.10 Žinios. Sportas. Orai.  
14.25 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
Ved. Darius Jurgelevičius.
18.30 Klauskite daktaro. Ved. 
Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas 
Unikauskas.  
19.30 Specialus tyrimas. 
Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. 
Daumantas Butkus.  
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Aš - dalis Tavęs“. Šventinis 
koncertas iš Kauno „Žalgirio“ arenos. 
23.10 Taikinys Nr. 1 N-14
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Taikinys Nr. 1 N-14
1.45 Klausimėlis.lt. (kart.).

6.35 „Didysis žvejys“ 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“ 

7.30 „Tomas ir Džeris“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
N-7.
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Moterys prieš vyrus (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. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 „Tamsioji banga“ N14. 
0.40 „Dalasas“ (5) (Dallas III). N-7. 
1.30 „Kvaila, beprotiška meilė“ (k) 
N14. 

5.45 „Televitrina“. 
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Snieglenčių sportas. Vyrai“. 
8.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Skeletonas. Vyrai. Vienetų 
rungtis“. 
8.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Slidinėjimas. Moterys. 10 
km lenktynės. Dalyvauja Marija 
Kaznačenko“. 
10.15 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Porų 
laisvoji programa“. 
13.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. Vyrai. 20 km varžy-
bos. Dalyvauja Tomas Kaukėnas, 
Vytautas Strolia“. 
15.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Rogučių sportas. Komandinės 
varžybos“. 
16.00 „TV3 sporto žinios“. 
16.25 „TV Pagalba“. N-7

18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.15 „Farai“. N-7 
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.45 „Nepriklausomybės diena“ 
N-7 
1.40 „Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę“ 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 „Kobra 11“ (k) N-7. 
11.35 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k) N-7. 
12.40 „Stoties policija“ (k) N-7. 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7. 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“ N-7. 
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.50 „Kobra 11“ N-7. 
17.50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7. 
20.00 Info diena. 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 Tylus įniršis N14. 
23.05 Plieniniai rykliai (k) N14. 
0.55 „Juodasis sąrašas“ N-7. 
1.40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k) 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
7.45 „Akloji“ 
8.50 „Būrėja“ (k) 
9.25 Būk mano meile!. 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 „Antinas Gudruolis“ 

15.05 „Žvėrelių būrys“ 
15.35 „Rožinė pantera“ 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Prancūziška žmogžudystė. 
Somos įlankos valkata N14. 
23.10 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
1.05 „Įtariamieji“ N14. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis dziazo festivalis 
Kaunas Jazz. Linas Adomaitis, 
Egidijus Buozis ir G-Strings. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai 
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Linija, spalva, forma. Scen. 
aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius 
Siparis. (kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.  (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Mano tėviškė. (kart.).
12.25 Klauskite daktaro. (kart.).
13.20 Prisikėlimo ekspresas - šim-
tmečio veidai. (kart.).
14.10 Nes man tai rūpi. (kart.).
15.00 Lietuvos nacionalinių kultūros 
ir meno premijų įteikimo iškilmės. 
Tiesioginė transliacija iš Lietuvos 
Respublikos Prezidento rūmų.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7  .
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
18.30 Nacionalinis turtas. 
19.00 Lietuva mūsų lūpose. 
19.35 Dangaus vardu 14 N-7. 
20.30 Anapus čia ir dabar. 

21.15 Mano tėviškė.
21.30 Keliaukime kartu. Charkovas 
22.00 Laisvė. N-7.
23.35 Mokslo sriuba. 
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Džiazo muzikos vakaras. XXX 
tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius 
Jazz 2017“. „Henri Texier Hope 
Quartet“ .
1.35 Elito kinas. Visko teorija N-14. 
( kart.).

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 Žinios.
8.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Kitu kampu (k). 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Moterys prieš vyrus (k). N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „6 kadrai“ N-7 
8.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“. N-14 (kart.) 
9.30 „Gero vakaro šou“. N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama“ N-7 
11.30 „Elementaru“ N-7 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 

14.10 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Šveicarija 
- Kanada“. 
16.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Kalnų slidinėjimas. Vyrai. 
Super slalomas“. 
17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dienos apžvalga“. 
20.00 „Rezidentai“ N-7 
20.30 „Rezidentai“ N-7 
21.05 „Naša Raša“ N-14 
21.30 „Kol nenuėjau miegoti“ N-14 
23.20 „Amerikietiška siaubo istorija“ 
N-14 
0.25 „Kobra 11“ N-7 
1.25 „Daktaras Hausas“ N-14 

6.34 TV parduotuvė.
6.50 „Skinsiu raudoną rožę“. 
7.20 „Šiandien kimba“. 
8.20 Patriotai. N-7
9.20 „Likimo melodija“ N-7
10.25 „Sandoris“ N-7
11.30 „Delta“ N-7
12.35 „Gluchariovas“ N-7
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ N-7
15.00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“ 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. N-7
20.27 Orai.
20.30 „Jekaterina Didžioji“ N-7
21.30 Gyvenimo būdas. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Marionečių šokiai“ N-7
1.45 „Jaunikliai“. 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Dainuoju Lietuvą. Patriotinės 
dainos.  
6.30 Istorijos detektyvai. 
7.15 Gustavo nuotykiai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Valstybės atkūrimo 
100-metis. Trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremonija 
Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. 
Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės kalba. Tiesioginė 
transliacija (su vertimu į gestų k.).
12.30 Valstybės atkūrimo 100-
metis. Lietuvos bažnyčių varpų 
sąšauka „Gloria Lietuvai“. (100 
Laisvės varpo dūžių). Tiesioginė 
transliacija.
12.40 Dainuoju Lietuvą. 
Patriotinės dainos.   
13.00 Valstybės atkūrimo 100-me-
tis. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje. Tiesioginė transliacija.
14.00 Dainuoju Lietuvą. 
Patriotinės dainos.  
14.30 Valstybės atkūrimo 100-
metis. Vasario 16-osios minėjimas 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namų Vilniuje. Tiesioginė 
transliacija (su vertimu į gestų k.).
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
17.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
17.40 Sportas.
17.43 Orai.
17.45 Valstybės atkūrimo 100-
metis. Iškilmingas Vasario 16-
osios koncertas „Gloria Lietuvai“. 
Tiesioginė transliacija iš Lietuvos 

nacionalinio operos ir baleto teatro.  
19.00 Valstybės atkūrimo 100-me-
tis. Šventinis koncertas „Dainuoju 
Lietuvą“. Tiesioginė transliacija iš 
Vilniaus Katedros aikštės.  
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Šiandien prieš 100 metų. 
Dokumentinė apybraiža, skirta 
Vasario 16-osios Lietuvos nepri-
klausomybės aktui. 
21.30 Emilija iš Laisvės alėjos. N-7
23.35 Laiškai Sofijai N-7
1.25 Lietuvos šarvai. (kart.).
2.15 „Aš - dalis Tavęs“. Šventinis 
koncertas iš Kauno „Žalgirio“ are-
nos. (kart.).

6.50 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
7.15 „Madagaskaro pingvinai“ 
7.40 „Tomas ir Džeris“ 
8.10 Tomas ir Džeris sutinka 
Šerloką Holmsą 
9.05 „Šarlotės voratinklis“ 
10.55 „Rango“ 
13.00 „Ciucikas“ 
14.45 „Nuotakų karai“ N-7. 
16.30 „Kaukė“. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.32 Šimtmečio penktadienis. 
N-7. 
21.30 K.Kerbedžio koncertas 
„Mano balsas“. 2017 m. 
23.20 „Nerimo dienos“ N14. 
1.30 „Tamsioji banga“ (k) N14. 

5.45 „Televitrina“. 
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Snieglenčių sportas. Moterys. 

Pusvamzdžio finalas“. 
8.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Slidinėjimas. Vyrai. 15 km 
lenktynės. Dalyvauja Modestas 
Vaičiulis, Mantas Strolia“. 
9.50 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Rusijos 
olimpinių atletų rinktinė - Slovėnija“. 
12.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Vyrų 
trumpoji programa“. 
13.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Akrobatinis slidinėjimas. 
Moterys“. 
14.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Šuoliai su slidėmis. Vyrai“. 
16.00 „TV3 sporto žinios“. 
16.30 „Krudžiai“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „100-mečio šou. Vasario 
16-oji“. 
21.45 „Tadas Blinda. Pradžia“. N-7 
0.00 „Brangenybių medžiotojai“ 
N-7 

7.20 „F. T. Budrioji akis“ 
8.20 Dingęs debesų žmonių 
miestas 
9.20 Slapta misija. Tel Halafo 
atradimas 
10.20 Gintaro kelias I. 
Stebuklingas antspaudas 
11.20 Gintaro kelias II. Tamsusis 
karavanas 
12.20 „F. T. Budrioji akis“ 
13.20 Raudona Linija. N-7. 
18.00 Neriam N-7. 
19.40 Trys muškietininkai N-7. 
21.50 Grėsminga žemė N14. 
23.50 Tylus įniršis (k) N14. 
1.40 „Juodasis sąrašas“ N-7. 
2.25 Trys muškietininkai (k) N-7. 

6.20 Teleparduotuvė. 

6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
7.45 „Akloji“ 
8.50 „Būrėja“ (k) 
9.25 Būk mano meile!. 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 „Antinas Gudruolis“ 
15.05 „Žvėrelių būrys“ 
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 Komisaras Falkas. 
Valstybinė užduotis N14. 
23.05 Kerol N14. 
1.25 „Policija ir Ko“ (k) N-7. 
2.20 „Mentalistė“ (k) N-7. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Duokim garo! 
7.40 Šiandien prieš 100 metų. 
9.40 Lietuvos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. 
10.10 Kredo. demokratas. 
11.10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Antanas Smetona. 
12.00 Dainuoju Lietuvą. 
Šimtmečio dainos.
13.20 Kai apkabinsiu tave. Drama. 
N-7. 
14.50 Šimtmečio arbatvakaris 
Vileišių rūmuose. 
16.00 Arvydas Vilčinskas. 
Koncertas „Grįžtu namo“.
18.00 Televizijos spektaklis 
„Naujieji patriotai“. 
20.30 Kultūros teismas. Teisėja 

Snieguolė Matulienė.  .
21.20 Legenda apie Pilėnus. 
22.50 Aš už tave pakalbėsiu. 
24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  .
0.45 Liutauro Janušaičio dvigubo 
albumo „Two Different Sides“ prista-
tymo koncertas.  .
2.35 Laisvė. Drama. Scen. aut. ir 
rež. Šarūnas Bartas. 2000 m. N-7. 
(kart.).

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 Žinios.
8.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
9.00 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
9.30 Moterys prieš vyrus (k). N-7. 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Visi už vieną (k). N-7. 
11.30 Visi už vieną (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Autopilotas (k). 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Nuo.. Iki.. (k). 
15.00 Kitu kampu (k). 
16.00 Bus visko (k). 
17.00 Moterys prieš vyrus (k). N-7. 
18.00 Valanda su Rūta (k). 
19.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
20.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
21.30 Pasaulis sveikina Lietuvą. 
Renginys atkurtos Lietuvos 100-
mečiui.
23.05 Yra, kaip yra (k). N-7. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
1.20 Visi už vieną (k). N-7. 

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 

8.00 „6 kadrai“ N-7 
8.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“ N-14 (kart.) 
9.30 „Gero vakaro šou“. 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 
11.30 „Elementaru“ N-7 
13.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7 
14.10 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Suomija - 
Norvegija“. 
16.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Skeletonas. Moterys“. 
17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dienos apžvalga“. 
20.00 „Dainų dvikova“ N-7
21.30 „TV3 žinios“. 
22.45 „Įsikūnijimas“. N-7 
1.50 „Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama“ N-7 (kart.) 

6.54 TV parduotuvė.
7.10 „Pasaulio turgūs. N-7
8.30 „Lietuvos sienų apsauga. 
Pasienio apsauga 13 - 15 amžiuje“. 
9.00 „Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė“. 
9.30 Gyvenimo būdas. N-7
10.30 Partizanų keliais. 
11.30 „Gvardija“ N-7
15.30 Geriausių neįgaliųjų 
Lietuvos sportininkų apdovanojimai.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 Speciali laida, skirta 
Lietuvos Šimtmečiui. Ved. D. 
Žeimytė.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Detektyvas Morsas“ N-7
1.00 „Gvardija“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
7.20 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1 
7.30 Detektyvė Miretė 
7.45 Džeronimas 3 
8.10 Karinės paslaptys. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.50 Sveikinimų koncertas.
13.50 SIL - Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš 
Klaipėdos.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.20 SIL - Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš 
Klaipėdos.
18.30 SIL - Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Konkursas „Oro 
karalius“. Tiesioginė transliacija iš 
Klaipėdos.
19.30 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. Ved. Violeta Baublienė.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Eurovizija 2018“. 
Nacionalinė atranka. 
23.20 Džeris Magvairas N-7
1.35 Taikinys Nr. 1 N-14

6.30 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k) 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k) 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
9.30 „Tinginių miestelis“ 
10.00 „Stebuklingas nuotykis“ 

11.40 „Mano blogiausi metai 
mokykloje“ 
13.25 Rembo sūnus  N-7. 
15.15 „Skola tėtušiui“ 
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 „Kung Fu Panda“ 
21.25 „Naktis su uošviu“ N14. 
23.10 „Vaikinams tai patinka!“ 
N14. 
1.00 „Nerimo dienos“ (k) N14. 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Keršytojų komanda“ N-7 
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Superekspertai“. 
9.00 „Virtuvės istorijos“. 
9.30 „Gardu Gardu“. 
10.00 „Aplink Lietuvą“. 
11.00 „Svajonių ūkis“. 
11.30 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Slidinėjimas. Moterys. 
4x5 km estafetės“. 
12.45 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Akmenslydis“. 
13.15 „Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Biatlonas. 
Moterys. 12,5 km masinis startas. 
Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė, 
Natalija Kočergina“. 
14.10 „Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai. 
Rusijos olimpinių atletų rinktinė 
- JAV“. 
16.30 „Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Dailusis čiuožimas. 
Vyrų laisvoji programa“. 
18.00 „Misija. vestuvės“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.40 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.45 „Ilgai ir laimingai. Pelenės 
istorija“ N-7 

22.15 „Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 1 dalis “ N-14 
0.45 „Vizijos“ S 
2.10 „Tadas Blinda. Pradžia“. 
N-7 (kart.) 

6.00 „F. T. Budrioji akis“ 
8.45 Sveikatos ABC televitrina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Pragaro katytė“ 
11.30 „Slaptas lokių gyvenimas“ 
12.40 „Reali mistika“ 
13.40 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ N-7. 
14.40 „Kas žudikas?“ N-7. 
15.50 „Detektyvų istorijos“ N-7. 
16.50 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
17.20 Džonas Q (John Q). N-7. 
19.30 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou. 
21.30 Gelbėjimo misija N-7. 
23.15 Pragaras Konektikute 
N14. 
1.10 „Juodasis sąrašas“ (k) N-7.
2.40 Džonas Q (k) N-7. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Laukinė šiaurės gamta“ 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
8.45 „Surikatų namai“ 
9.15 Anapus nežinomybės. N-7. 
10.15 „Akloji“ 
12.00 „Nekviesta meilė“ 
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“ 
15.05 „Širdele mano“ 
17.05 „Akloji“ 
18.15 „Būrėja“ 
18.50 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ N-7. 
21.00 Bekas 2. Atsiskyrėlis N14. 
22.50 „Tėvas Motiejus“ N-7. 
1.00 Kerol (k)  N14. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Legenda apie Pilėnus. 
Muzikinė drama pagal Vytauto 
Klovos operą „Pilėnai“. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
8.00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
8.30 Maistas ir aistros. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip. 
9.30 Mokslo sriuba. 
10.00 „Kaunas Talent 2017“.
11.25 Šventinis koncertas 
„Dainuoju Lietuvą“.  .
12.50 Daktaras Jonas 
Basanavičius. Dokumentinė apy-
braiža. Scen. aut. Inga Berulienė, 
rež. Justinas Lingys. 2011 m.
13.20 Klauskite daktaro. 
14.10 Stilius. 
15.05 Gimę tą pačią dieną. 
16.00 Euromaxx. 
16.30 Dainuoju Lietuvą. 
Patriotinės dainos.  .
16.45 Prezidentas Valdas 
Adamkus. 
18.00 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. 
18.45 Nepažintas Hemingway. 
Metai Italijoje 
19.45 Prie rugių ir prie ugnies. 
20.45 Stambiu planu. 
21.30 Kino žvaigždžių alėja. 
Frensis kariniame jūrų laivyne. 
N-7. 
22.55 Grupės „G&G Sindikatas“ 
koncertas.
23.45 Mano tėviškė. (kart.).
24.00 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  .
0.30 Vilhelmo Čepinskio ir 
„Senosios Cameratos“ koncertas. 
(kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
7.00 Moterys prieš vyrus (k). 
N-7. 
8.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
11.30 Nuo.. Iki.. (k). 
12.30 Kitu kampu (k). 
13.30 Bus visko (k). 
14.30 KK2 (k). N-7. 
18.00 Visi už vieną (k). N-7. 
19.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
20.00 Kitu kampu (k). 
21.00 Bus visko (k). 
22.00 Žinios.
23.00 Moterys prieš vyrus (k). 
N-7. 
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados. 
Žinios rusų kalba.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 

5.45 „Televitrina“. 
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Akrobatinis slidinėjimas. 
Moterys. Nuolydis“. 
7.35 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Kanada 
- Čekija“. 
9.55 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Kalnų slidinėjimas. 
Moterys. Super slalomas“. 
11.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7 
12.00 „LFF Supertaurės rung-
tynės. Marijampolės „Sūduva“ 
- Kauno „Stumbras“. Tiesioginė 
transliacija. 
14.15 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7 
14.30 „Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Šuoliai su slidėmis. 
Vyrai“. 
16.15 „Žiemos olimpinės žai-

dynės 2018. Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku. Moterys 1500 m 
finalas. Vyrai 1000 m finalas“. 
17.30 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Dienos apžvalga“. 
20.00 „Aukščiausia pavara“ N-7 
21.30 „TV3 žinios“. 
22.45 „Policininko istorija 2“ 
N-14 
1.10 „Įsikūnijimas“ N-7 (kart.) 

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji“. 
8.25 „Vyrų šešėlyje. 
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.30 „Vantos lapas“. 
10.00 Ant bangos. 
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7
13.00 „Vera“ N-7
15.00 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva- 
Amerika. Atsakomosios kovos“ 
N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „4 kampai“. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Spąstai Pelenei“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Detektyvas Morsas“ N-7
1.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
2.40 „Vera“ N-7
4.10 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus 
skaičius. 

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

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

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

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

-ANYKŠtA

skaitytojai dalinasi

Šiuo receptu anyksta.lt feisbuke pasidalijo skaitytoja 
Nieko Rimta. Siūlome pabandyti.

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.

Reikės:

100 gr. juodo šokolado
1 indelis kondensuoto pieno
100 gr. sviesto
1,5 pakelio “ Gaidelis” sausainių
100 gr. sūdytų ir kepintų žemės 
riešutų

Sausainius labai smulkiai sutru-
piname (beveik, kad gautųsi mil-
tai). Riešutus labai smulkiai suka-

SNICKERS
PYRAGAS
pojame. Dalį jų paliekame papuošti 
pyrago viršui. Smulkintus riešutus 
ir sausainius gerai išmaišome ir 
įpilame lydytą sviestą. Vėl viską 
gerai išmaišome. Gautą masę deda-
me į kepimo formą, išklotą kepimo 
popieriumi ir tolygiai paskirstome. 
Ant viršaus pilame kondensuotą 
pieną ir lydytą šokoladą. Vėl viską 
gerai paskirstome. Beriame riešu-
tus. Kepame 200 laipsnių orkaitėje 
apie 40 minučių ( nuolat stebėti, kad 
nesudegtų. Patikrinkite mediniu 
smeigtuku - jeigu tešla nebelimpa, 
vadinasi iškepę. ). Skanaus:)
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AKiRAtiS

Apie tuos, kuriuos vis
prisimena

Muziejus visuomet buvo turtingas 
ne tik rinkinių, bet ir juos kruopščiai 
kaupiančių puikių, talentingų dar-
buotojų. Stasys Karanauskas - sa-
vamokslis fotografas ir dailininkas 
-  kelerius metus darbavęsis mu-
ziejuje, užfiksavo daug nykstančių 
vertybių. Ne tik fotografavo, bet ir 
piešė: reto grožio yra jo senų kryžių, 
koplytstulpių piešinių tušu rinkinys.

Alfonsas Streikus taip pat nebuvo 
diplomuotas specialistas, tačiau ais-
tringai istorija domėjosi ir kruopščiai 
darbavosi. Ypač jį masino bažnyčios 
istorija. Bičiuliavęsis su Lietuvių 
kalbos instituto žodynų specialistais 
kruopščiai rankiojo jau pranykusius 
vietovardžius, senąsias pavardes iš 
pačių seniausių bažnytinių knygų, 
dėl nuolatinio bendravimo su „juo-
daskverniais“ neklystančios partijos 
nurodymu turėjo iš darbo muzieju-
je pasitraukti. Dar suspėjo parašyti 
Utenos bažnyčios istoriją, surinko 
nemažai medžiagos Utenos apskri-
ties šaulių istorijai, klastingos ligos 
palaužtas, pasimirė palyginus dar 
jaunas, o dar galėjo daug gero nu-
veikti.

Ypatingas žmogus buvo ilgai 
direktoriumi buvęs Balys Juodze-
vičius, nuoseklus ir darbštus, todėl 
daug prasmingų darbų nuveikęs 
šaunuolis aukštaitis iš Papiškių 
kaimo Anykščių rajono pakraštyje, 
netoli Rubikių. Ne tik visą muzie-
jaus darbą organizavo, tačiau ir pats, 
kur tik galėjo, ką tik galėjo, rinko 
ir užrašinėjo. Didysis darbymetis 
buvęs kuomet, Lietuva tapo nepri-
klausoma, ypač skubinosi užrašinėti 

šv. Mykolas, angelai sparnuotieji, o 
daugiausia tai Jonelių - krikštytojų ir 
Nepomuko kanauninkų.

Naujosios ekspozicijos žavesys

Neeilinė, moderni pažintis su 
miesto ir apylinkių istorija - ekspo-
zicija antrame aukšte, kur labai labai 
įdomu. Tarsi laiko juosta paskui vis 
augančias metų skaitlines žengiantis 
lankytojas eina per visą bene penkių 
amžių Utenos miesto bei apylinkių 
istoriją. Čia daugybė senųjų raštų 
kopijų bei originalių įdomybių. Pir-
masis Utenos miesto paminėjimas 
- įrašas Lietuvos dvarų sąraše 1512 
metais. Kada atsirado Utenoje baž-
nyčia - spėlionė, nes nurodomos 
net kelios datos pradedant 1416 ir 
baigiant 1522 m., kai šventovė jau 
minima Vilniaus sinodo dokumen-
tuose. Neįtikėtina, tačiau pirmoji 
mokykla šiame mieste prie parapijos 
įsteigta dar XVII amžiaus pradžioje 
- 1633 m.. Remiantis išlikusiais do-
kumentais suskaičiuota, kad „seno-
sios“ miesto bažnyčios statybai su-
naudota net 896 680 raudonų plytų. 
Tolėliau per sukilimų, spaudos drau-
dimo, tautinio atgimimo istoriją ke-
liaujama iki Pirmojo pasaulinio karo 
ribos. Informacijos vandenynas: li-
goninė atidaryta 1909 m., klebonija 
pastatyta 1910 m.. Karo laikotarpis 
atspindimas labai įdomiais daikte-
liais - keliais revolveriais, raitelių 
kardais, šautuvu, kailine „papacha“, 
kareiviškais katiliukais. Kambarį 
skaidančiu tunelių labirintu išeiname 
į nepriklausomą Lietuvą. Reklamos 
gausa - kiek visokių įmonių, įmonė-
lių būta. Bankas įsteigtas 1921 m., 
pieninė pastatyta 1926 m., Šaulių na-
mai - 1933 m., mokytojo Boleslovo 
Plungės sukurtas paminklas tautos 
patriarchui dr. Jonui Basanavičiui 
miestą papuošė 1934 m.. Atvertus 
paslapties lapelį, įdomu sužinoti, 
kiek kainavo autobuso bilietas iš 
Kauno į Uteną. Pasirodo, kad dešimt 
litų su teise nemokamai gabenti dar 
iki 16 kilogramų svorio bagažą.

Sovietmetis su raudonomis vė-
liavomis, pionierių kaklaraiščiais, 
karas, lengvesni ginklai ir sunkusis 
kulkosvaidis „maksimas“. Pokaris, 
po to sovietizacija, kurią smagiai 
iliustruoja net ir įvairių formų sti-
kliniai buteliai pienui ir kitoms gė-
rybėms. Tų pat metų laiko juostoje 
stebime Utenos industrializaciją aš-
tuntame praeito amžiaus dešimtme-
tyje: 1976 m. pastatomas Utenos 
alaus kombinatas, po metų - pieno 
gamykla, po to - mėsos kombina-
tas, plytelių ir kitos įmonės. Viskas 
tarsi sustingsta ties Sąjūdžiu. Nau-
josios Lietuvos laimėjimus atspindi 
tik klausimėlis apie fontanų skaičių. 
Pasirodo, jų Utenoje keturi. Mažo-
ka. Ekspozicijoje ir pirmojo naujųjų 
laikų Utenos rajono garbės piliečio, 
nusipelniusio teologo, kun. Antano 
Liuimos regalijos.

Ant ovalių dangtelių puikuojasi ir 
daugiau klausimėlių, jei į klausimą, 
koks poetas buvo apsistojęs Utenoje 
laukdamas pašto karietos į Petrapilį, 
atsakyti nėra sudėtinga, tai atspėti, 
koks gi prancūzų rašytojas XIX am-
žiuje stabtelėjo keliaudamas diliža-
nu ne taip jau paprasta. Didi garbė 
miestui, sieti save su pačia Prancū-
zija, nes tas žmogus buvo pas savo 
mylimąją, būsimą žmoną, į tą patį 
Rusijos metropolį 1842 m keliavęs 
Onorė de Balzakas. 

Utenos muziejuje senosios 
Lietuvos atšvaitai

Jaukioje parodų salėje nuolat 
veikia puikiausios parodos, čia at-
siranda vietos ir menininkų kelią 
pradedamčių mokinukų, ir tautodai-
lininkų, ir spalvingųjų primityvistų, 
ir sėkmingiausių, unikaliausių profe-
sionalų kūriniams.

Džiaugsmai ir rūpestėliai

Nemaža metų nemokamai lanko-
mas, nūnai tenkinasi vieno euro bi-
lietu suaugusiems bei per pusę ma-
žesne suma vaikams (savojo rajono 
vaikučius priima visai nemokamai). 
Sekmadienis - nedarbo diena, to-
dėl visi muziejininkai visavertiškai 
gali mėgautis gyvenimu, tradiciškai 
švęsti sekmadienį ir darbuotis kie-
kvienas savo tyrimų srityje. Panašu, 
kad darbas su lankytojais jiems - tik 
dienas paįvairinanti atgaiva.

Šiame mieste muziejininko perso-
na labai reikšminga. Muziejininkai - 
savo srities konsultantai, nuolatiniai 
paskaitininkai, įdomūs pašnekovai, 
tiesiog žmonės, kurie kruopščiai, 
nuosekliai, be jokių trukdžių, metų 
metus darbuojasi istorijos, etnografi-
jos tyrimuose ir jų sklaidoje. Darius 
Ribokas - puikus, daug žinių sukau-
pęs seniausiąją istoriją išmanantis 
archeologas, kuriam tenka stebėti 
kasinėjimus kone visoje apskrityje 
ir už jos ribų. Raimondas Garsonas - 
liaudies muzikos, senųjų instrumen-
tų, dainuojamosios tautosakos eks-
pertas, jo pamokėlės moksleiviams 
reto įdomumo, ypač pavasariop ren-
giamos paukščių balsams pažinti ir 
juos šmaikščiai pamėgdžioti. Rolan-
da Gudinienė jau daugiau negu tris 
dešimtmečius triūsia istorijos pažini-

mo baruose, ypač jai artima fotogra-
fija. Dar viena muziejininkė - Milda 
Skaisgirienė - senųjų rankraščių, 
dokumentų žinovė. Bronė Juknevi-
čienė - vyriausioji fondų saugotoja, 
tačiau gerokai platesniuose baruose 
darbuojasi. Direktorė Lidija Jovarie-
nė itin kukloka, paslaptingai  šypso-
si: „Ką čia apie mane, aš tik admi-
nistratorė...” 

Muziejus skirtas daugiausia šio 
krašto, regiono žmonėms, ypač jau-
nuomenei - didis rūpestis, kad ma-
žiausieji uteniškiai savo krašto isto-
riją giliau pažintų, suprastų ir per ją, 
tėviškę ir tėvynę, pamiltų ir niekad 
„už trupinį aukso, gardaus valgio 
šaukštą“ neapleistų.

Muziejus - istorinių ir kultūrinių 
sukakčių paminėjimų centras - pa-
grindiniai šimtmečio renginiai taip 
pat vyks jame, juk muziejus veikia 
tame pačiame name, kur 1919 m. 
pradėjo veikti lietuviška savivaldy-
bė. 

Muziejui priklauso net aštuoni fi-
lialai, nes Utenos kultūros strategiją 
kuriantys žmonės muziejų tinklą 
norėjo išskleisti plačiau, nebijojo 
steigti filialų rajono miesteliuose. 
Šiuo metu tokie padaliniai net aš-
tuoni: Antano ir Motiejaus Miškinių 
muziejus Juknėnuose, Tauragnų mu-
ziejus, Vytauto Valiušio keramikos 
muziejus Leliūnuose, Meno centras 
Leliūnuose bei Tradicinis amatų 
centras ir Laisvės kovų muziejus 
Utenoje.

Ekspozicijos centrinio muziejaus 
Utenoje (Utenio aikštė 3) galima 
lankyti antradieniais - penktadieniais 
nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais už-
daromas valanda anksčiau. 

Senovėje tokiais ragais kerdžiai „triūbydavo”.
Autoriaus nuotr.

Daugybė senųjų stogastulpių bei koplytstulpių viršūnių kryžių 
išsaugojo uteniškiai.

Gyvą tarpukario gyvenimą primena reklamos.

Muziejaus įkūrėjo Antano Namiko užrašų fragmentas.

Šv. Petras Raktinykas.

pokario kovų, lagerių, tremties išgy-
venimų, sovietmečio nusikaltimų. 
Keliaudavo pas žmones į namus, 
daugelis, žinodami apie bolševi-
kmečio nusikaltimų fiksacijos vajų, 
patys užsukdavo į muziejų, o direk-
torius visus darbus metęs griebdavo 
į rankas parkerį ir imdavo užrašinėti. 
Daug ką įrašė į magnetofono juostu-
tes. Daugiau nei tris dešimtmečius 
sėkmingai darbavęsis direktorius iš-
ėjo į pensiją, pradėtų darbų nepametė 
- parengė net kelias knygas. Pokario 
išgyvenimų liudijimus sudėjo į rin-
kinius „Daugel krito sūnų“, „Kraujo 
upeliai tekėjo“... Parašė ir savo gim-
tojo kaimo istoriją ir, nors jau aštun-
tą dešimtį perkopęs, tebesidarbuoja 
- domisi, renka, rašo. Tokie žmonės 
- brangiausias tėvynės turtas.

Požemių lobynas ir senoji 
Aukštaitija 

Muziejus 2011 m. buvo sukaupęs 
jau net 68 900 eksponatų. Negali 
nesigėrėti puikiai parengtomis, in-
formatyviomis bei gilesnį susidomė-
jimą tautos istorija bei kultūra skati-
nančiomis ekspozicijomis.

Reto įdomumo kompaktiška rūsy-
je įrengta seniausiųjų laikų istorijos 
ekspozicija, kur sudėti ir piliakalnių, 
ir pilkapių lobiai. Akmens kirvukai, 
akmeninės piestos ir girnos, puodai 
ir jų šukės, seno kapo rekonstrukci-
ja, Černaučyznos alkavietėje - sen-
kapyje palaidoto raitelio - kario eki-
puotė:- šarvų, ginklų, žirgo kamanų 
bei balno likučiai. Kardas, peilis, 
ietgaliai, kiti dalykėliai, masyvūs 
kovos kirviai... Šalia mūsų žemdir-
bišką pradą, pašaukimą menantys 
pjautuvai ir mūsų kantriųjų, tauriųjų 
moterų žalvariniai papuošalai, kitos 
įdomybės.

Etnografinė ekspozicija taip pat 
be galo įdomi - tiesiogiai, šviesiai 
aukštaičių krašto senovę atspindinti. 
Žvelgi į dešinę ir matai senos XIX 
- XX amžių gryčios vaizdą. Joje ir 
molio krosnis, ir stalas, ūkiški rykai, 
diedas balanai įkišti. Žvelgi į kairę - 
čia seklyčia – „stancija“, svečiams 
priimti skirta, su švariai paklota, 
raštuota kapa aptiesta lova, stalas, 
kėdės, raižyta spinta,dailiai išpiešta 
skrynia net iš 1888 metų. Tolėliau 
įvairiausių namų apyvokos daiktų, 
mistiškais raštais išmargintų verps-
čių ir kitų stebuklų karalystė, o dar 
toliau - medinių dievukų pasaulis. Jie 
tikru tikėjimu, nuoširdžia tiesa spin-
duliuoja. Čia ir raktą nuo rojaus var-
tų suspaudęs šv. Petras, ir sopulingos 
bei džiaugsmingos Dievo motinos, 
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Šunys panašūs į savo 
šeimininkus

Socialinio tnklo „Facebook“  
Leliūnų kaimo paskyroje pavieši-
nus palaidus šunis „susitvarkyti“ 
raginančio lapelio nuotrauką, į dis-
kusijas apie šią problemą internete 
aktyviai įsitraukė ir Svėdasų seniū-
nijos gyventojai.

„Man ši problema aktuali dėl to, 
kad svetimi palaidi šunys prikako-
ja mano pievelę ne tik palei gatvę, 
bet, jei vartai praviri (o mažiukai 
pralenda ir pro uždarytus), bėgioja 
ir po kiemą, o maži anūkai sugeba 
ir atsisėsti, ir įlipti į tuos kirmėlė-
tus (juk žinom, kad visi šunys turi 
kirminų, labai retas šeimininkas 
juos sistemingai šeria vaistais nuo 
kirminų) smirdalus ir dar paima 
kartais į rankytę, atneša ir klau-
sia: „o sia kas, mosiute?” Kaip 
aš galiu nepykti ant palaidų šunų 

šeimininkų?.. O ir neretas vaizdas 
būna pro langą, kai šeimininkas 
laiko šunį už pavadėlio, dairosi 
susigaužęs, o šuo tupi ir ramiai 
kakoja... Ar kam nors tai gali pa-
tikti?.. Jau nekalbant apie tai, kiek 
daug vaikų kenčia nuo alergijos 
šunų ir katinų pleiskanoms... už-
tenka šuniui truputį pabūti šalia, 
ir vaikas 2 savaites serga, negali 
eiti į darželį ar mokyklą... Ką man 
galit atsakyti, šunų šeimininkai?“ 
- klausė Lina.

„Šeimininkai turi atsakingai žiū-
rėti į savo gyvūną.Turėjau gyve-
nime atvejį-auginau taksytę, kie-
me buvo pririšama, tai ,pasirodo, 
rujos metu,ją pririštą „išniekino” 
atbėgęs vienas šuo (šeimininkas 
žinomas), ko pasėkoje ji laukėsi 
šuniukų, komplikuotas gimdymas-
šuniukai mirė dar pas mamą, po 
trijų dienų netekom ir kalytės.Aš 
tik už tai,kad visa gyvūnų kontrolė 

Kažkas fotografuoja jūsų šunį? 
Greičiausiai turėsite reikalų su policija
Debeikių seniūnjos Leliūnų kaime išplatinti  kompiuteriu at-

spausdinti lapeliai, kuriuose gyventojai raginami „susitvarkyti 
savo palaidus šunis“. „Per savaitę nesusitvarkius savo šunų, nuo-
traukos su jūsų palaidu augintiniu bei jūsų vardu ir pavarde bus 
perduota policijai“, - skelbia šių raštelių autorius. Apie šią pro-
blemą viešai prabilus leliūniečiams paaiškėjo, kad palaidų šunų 
problema būtų labai paprastai sprendžiama, jei seniūnijos gyven-
tojų keturkojus geriau pažinotų seniūnai.

būtų kiek įmanoma griežtinama“, - 
diskusiją tęsė Edita.

„Paleisti šunys palieka kakutį, 
išgąsdina ar sužeidžia vaikus, su-
kelia eismo įvykius. Paleisti šunų 
negalima, ypač be šeimininko prie-
žiūros. Svėdasai didesni nei Leliū-
nai, bet ne tokie dideli, kad nebūtų 
galima atsekti, kieno šuo paleidžia-
mas“, - pastebėjo Agnė.

„Kaip įrodysit, kurio šeimininko 
šuo?“ - domėjosi Egidijus.

„Egidijau, ar nežinojai, nors, at-
rodo, turi patirties, kad šunys būna 
panašūs į savo šeimininkus!!“ - 
juokavo Elena.

Gyventojai nenori būti 
skundikais

Debeikių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Simonavičius „Anykš-
tai“ sakė, kad spręsti palaidų šunų 
problemą yra gan sudėtinga dėl to, 
kad susdėtinga nustatyti jų šeimi-
ninkus.

„Kaimynai nelabai išduoda, kie-
no tie palaidi šunys.Gal jie nenori 
būti skundikais, šito aš nežinau. 
Bandai jų klausti, jaučiu, kad žino, 
bet neišduoda paslapties, kieno jie 
yra“, - sakė A.Simonavičius.

Tai kurgi kreiptis palaidais po 
kaimus lakstančiais šunimis nepa-
tenkintiems gyventojams -  seniū-
nui, komunalininkams, o gal tiesiai 
į policją?

„Jeigu mums skambina, visada 
reaguojame. Jei tai atvežtas, be-
šeimininkis šuo, tada su „komu-
naliniu“ vežame į gyvūnų globos 
namus. O jeigu tas šuo nutrūksta 
kokio tai žmogaus, tai kalbamės su 
žmogumi gražiuoju ir tas pavyks-
ta“, - sakė A.Simonavičius.

Reaguodamas į Leliūnų kaime 
platinamus raštelius, raginančius 
„susitvarkyti“ palaidus šunis, De-
beikių seniūnas A.Simonavičius 
prisipažino, kad dėl to asmeniškai 
skundo nėra gavęs.

„Asmeniškai skundo negavau. 
Nežinau dėl ko“, -  prisipažino A. 
Simonavičus.

Palaidas bėgioja tik iš 
Liepų gatvelės...

Nors internetas tiesiog sprogsta 
nuo svėdasiškių komentarų apie 
palaidų šunų problemą, Svėdasų 
seniūnijos seniūnas Valentinas Ne-
niškis „Anykštai“ sakė, kad ji nėra 
tokia didelė.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Laikinasis UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direk-
torius Jonas Žukauskas ti-
kino, kad komunalininkai 
pasiruošę sugaudyti valka-
taujančius šunis.

Štai tokio turinio lapeliai pasklido po Debeikių seniūnijos Le-
liūnų kaimą.

Debeikių seniūnijos seniū-
nas Alvydas Simonavičius 
sakė, kad su žmonėmis kal-
bantis apie palaidus šunis, 
šie tampa paslaptingi.

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Valentinas Neniškis tikino, 
kad po Svėdasus  palaidi šu-
nys būriais nebėgioja.

Debeikių seniūnas A. Simonavi-
čius tikino, kad seniūnija į palaidų 
šunų problemą nežiūri pro pirštus.

„Laikas nuo laiko esame išvežę 
bešeimininkių šunų, jei nepavy-
ko nustatyti šeimininko. O jeigu 
nustatome šeimininką, bandome 
su žmogumi šnekėti“, - pasakojo 
A.Simonavičius, pastebėjęs, kad 
visgi dažniausiai šunų šeimininkų 
nustatyti nepavyksta.

Troškūnų seniūnijos seniū-
nas Antanas Jankauskas 
mano, kad palaidų šunų 
šeimininkų nereikia iš karto 
bausti.

(Nukelta į 14 p.)
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spektras

Patogios naujovės atsiskaitan-
tiems grynaisiais pinigais

Nuo vasario mėnesio už elektrą 
ar dujas atsiskaitantiems klien-
tams įmokų grynaisiais pinigais 
priėmimo vietose – „Lietuvos paš-
te“, „Maxima“ parduotuvių kaso-
se, „Perlo“ terminaluose ir kitur 
– vienu rūpesčiu mažiau. Klientui 
nebereikės atsiminti elektros ar 
dujų kainų, skaičiuoti, kiek reikia 
mokėti: užteks atsinešti rodmenį, 
kurį rodo jo elektros ar dujų skai-
tiklis, ir pasakyti kliento kodą – 
mokėtina suma bus automatiškai 
suskaičiuota. Į sumą bus įtrauktas 
mokestis už suvartotą energiją 
ir kitos sumos, jei jų yra, pavyz-
džiui, skola, permoka, mėnesio 
mokestis ar mokestis už elektrą 
bendrosioms namo reikmėms. 

Jei klientas su savimi neturės 
reikiamos pinigų sumos, dauge-

lyje įmokų priėmimo vietų galės 
susimokėti tik dalį įmokos, o li-
kusią sumą galės sumokėti vėliau. 
Apie nesumokėtą likutį klientams 
priminsime išsiųsdami sąskaitą, 
kurią jie galės apmokėti per kitą 
mėnesį.

Šis pokytis gyventojams aktua-
lus dar ir todėl, kad nuo vasario 
mėnesio elektros ir kai kurie dujų 
vartotojai turės mokėti taikant 
naujas, mažesnes kainas – tereikės 
atsiminti tik tai, ką rodo skaitiklis, 
ir savo kliento kodą.

Naudojatės internetu? Prisi-
junkite prie „Mano Gilės“ savi-
tarnos

Savitarnos svetainė www.
manogile.lt skirta ne tik spręsti 
įvairiems su elektra ir dujomis 
susijusiems klausimams ir proble-
moms, bet ir tiesiog susimokėti už 

paslaugas. Mokėdamas už paslau-
gas internetu klientas visada mato 
tikslią kainą ir apmokėtą skaitiklio 
rodmenį, kitas mokėtinas sumas. 
Čia taip pat galima atsiskaityti ir 
už kitas komunalines paslaugas.

Neseniai svetainėje atsirado ir 
įdomi naujovė – kiekvienas klien-
tas lengvai gali rasti paskutiniųjų 
12 mėnesių energijos vartojimo 
istoriją. Tai padeda tiksliau supla-
nuoti savo išlaidas elektrai ir du-
joms ateityje. 

Taupantiems laiką – pasiūly-
mas mokėti pagal vidutinį su-
vartojimą 

Savo laiką vertinantiems klien-
tams siūlome pasirinkti mokėjimo 
pagal elektros suvartojimo vidur-
kį būdą. Tokį atsiskaitymo būdą 
jau pasirinkę klientai kiekvieną 
mėnesį gauna sąskaitą už elektros 

energiją, apskaičiuotą pagal vi-
dutinį 12 mėnesių jo individualų 
elektros vartojimą. Klientui nebe-
reikia kas mėnesį nurašinėti skai-
tiklio rodmenų, skaičiuoti. 

Kad apskaičiuotas vidurkis 
būtų tikslus, klientų prašome kar-
tą per metus deklaruoti skaitiklio 
rodmenis. Jei vartojimo įpročiai 
pasikeitė, deklaravus rodmenis 
jam perskaičiuojamas vartojimo 
vidurkis, o atsiradus permokai ar 
nepriemokai, koreguojama mokė-
tina suma.

Nenorintys rūpintis net sąskai-
tos apmokėjimu savo interneto 
banke visuomet gali pasirinkti e. 
sąskaitos paslaugą ir nustatyti au-
tomatinį apmokėjimą. E. sąskaitos 
paslaugą bankuose gali pasirinkti 
ir dujų vartotojai. 

Pasirinkite tai, kas patogiausia!

Nuo šiol atsiskaityti už elektrą ir dujas – paprasčiau 

Nuo Naujųjų rajone keliauti pigiau 
tarpmiestiniais autobusais
Kelionės bilietų kainos išaugo
ne visiems

Pavyzdžiui, iš Anykščių autobusų 
stoties  iki Leliūnų 1,10 Eur kainavęs 
kelionės bilietas dabar kainuoja 1,50 
Eur.  Palyginimui,  „Rokiškio auto-
busų parkas“ arba „Kautra“ keleivius 
šiuo maršrutu  veža už 1,20 Eur.

Kodėl vietinio susisiekimo auto-
busais važiuojantiems keleiviams už 
kelionės bilietus reikia mokėti bran-
giau, nors tiek anksčiau keleivius 
vežususiai UAB „Autovelda“, tiek ir 
dabartiniam vežėjui galioja tas pats 
Anykščių rajono Tarybos nustatytas 
ir nuo praėjusių metų kovo 1 dienos 
galiojantis už vieną nuvažiuotą ki-
lometrą 0,09 Eur (su PVM) tarifas, 
„Anykštai“ aiškino UAB „Transpor-
to centras“ direktorius Igoris Fedoriv.

„Vežti už mažesnę kainą nei yra 
nustačiusi Anykščių rajono Taryba, 
aš negaliu. Dėl ko? Dėl to, kad aš 
esu dotuojamas. Jeigu aš negaunu  
pajamų, mane savivaldybė dotuoja, 
tai reškia, grąžina negautas pajamas. 
O kodėl „Autovelda“ vežė pigiau? 
Vežė  dėl to pigiau, nes ta kryptimi 
važiavo tarpmiestiniai autobusai. 
Kainos pakilo ta kryptimi, kur kur-
suoja tarpmiestiniai autobusai. Aš 
suprantu, jie teisingai darė, „Auto-
velda“ darė panašias bilietų kainas 
į  tarpmiestinių autobusų dėl to, kad 
turėtų keleivių“, - apie konkurenci-
nės bendrovės veiksmus ir dabarti-
nes kelionės bilietų kainas vietinio 
susisiekimo maršrutais  kalbėjo 
I.Fedoriv.

Savivaldybei uždavė klausimą 
dėl kelionės bilietų kainos 
mažinimo

UAB „Transporto centras“ di-
rektorius I.Fedoriv nuogąstavo, kad 
dėl didžiulio kelionės bilietų kai-
nų taikymo skirtumo tarp vietinio 
ir tarpmiestinių maršrutų vežėjų 
Anykščių rajono keleivai gali pra-
dėti keliauti pigiau kainuojančiais 
tarpmiestiniais autobusais.

„Aš uždaviau tokį klausimą sa-
vivaldybei ir man atsakė, kad jokiu 
būdu kol kas nieko negalima keisti. 
Tą klausimą reikia teikti Anykščių 

rajono Tarybai ir ji turi spręsti dėl 
kainų mažinimo. Pasakiau savival-
dybei, kad šitą dalyką reikia spręsti 
ir kuo greičiau, kol keleiviai neper-
sėdo į tarpmiestinius autobusus“, - 
„Anykštai“ sakė UAB „Transporto 
servisas“ direktorius I. Fedoriv, pri-
durdamas, kad, jo žiniomis, savival-
dybė planuoja šią problemą spręsti.

Ankstesnį vežėją įtaria 
savivaliavimu

Kodėl staiga taip drastiškai iš-
augo kelionės bilietų vietinio susi-
siekimo kai kuriais maršrutais kai-
nos, Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Ramū-
nas Blazarėnas turėjo savo versiją. 
„Tikėtina, kad „Autovelda“ pati 
savavališkai buvo tais maršrutais 
sumažinusi vežimo kainą“, - sakė 
R.Blazarėnas.

Stengėsi keleivių neskriausti

Anksčiau keleivius už tą patį 
Anykščių rajono Tarybos nustatytą 
0,09 Eur (su PVM) tarifą  pigiau ve-
žusios UAB „Autovelda“ direkto-
rius Vladislavas Preidys paaiškino, 
kodėl anksčiau kelionės autobusais 
rajone buvo pigesnės.

„Mes mažindavome kilometrą į 
mažesnę pusę. Ir apvalindavome 
kainą į mažesnę pusę. Kai per-
skaičiavome kainas iš litų į eurus, 
kainas taip pat vedėme į mažesnę 
pusę. Vadovavomės tuo principu, 
kad keleivių neskriausti“, - sakė 
V.Preidys.

Savivaldybė žiūri savo, 
o ne keleivių interesų

Savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas Algirdas Žalkaus-
kas sakė, kad iš UAB „Transporto 
centras“ savivaldybė nėra gavusi 
raštiško prašymo dėl vietinio susisie-
kimo maršrutų tarifo peržiūrėjimo.

„Šiuo metu toks sprendimo pro-
jektas rajono Tarybai dar nebus tei-
kiamas. Nes mes UAB „Transporto 
centras“ kompensuojame už nuos-
tolingus reisus. Jeigu mažinsime 
kainą, savivaldybei vežėjui gal net 
gali tekti daugiau mokėti“, - sakė 

A.Žalkauskas.

Kaip sutaupyti, patarė 
autobuso vairuotojas

Pirmąją dieną į naujojo vežėjo 
autobusą įlipę keleiviai, iš vairuo-
tojo išgirdę apie naujas kelionės 
bilietų kainas, neslėpė nuostabos. 
Pavyzdžiui, nuo Anykščių iki Svė-
dasų kelionės bilietas pabrango net 
60 ct.

„O kas tam Tubiui, kojas savival-
dybėje šildosi, o keleiviams reikia 

kentėti“, - keleivius užstojo net  au-
tobuso vairuotojas.

Autobuso vairuotojas taip pat 
atskleidė, kaip už kelionės bilietą 
mokamus pinigus galima sutau-
pyti. Pasirodo, nuo šiol Anykščių 
miestas suskirstytas į zonas, todėl 
lipant skirtingose miesto autobusų 
sustojimo vietose skiriasi ir kaina. 
Brangiausia važiuoti iš Anykščių 
autobusų stoties, o lipdamas  pa-
skutinėje miesto gale esančioje  sto-
telėje keleivis gali sutaupyti apie 20 
– 30 centų.

(Atkelta iš 1 p.)

Galimybė. Lietuvai vasario 16 
dieną švenčiant valstybės atkūrimo 
šimtmetį latviai ir estai į Vilnių galės 
atvykti nemokamai, tokią galimybę 
jiems žada sudaryti tarptautinė per-
vežimų bendrovė „Ecolines“. Po 
vieną šimtmečio autobusą iš Tali-
no autobusų stoties išvyks vasario 
16-osios vidurnaktį, o iš Rygos 
stoties – kiek po ketvirtos valandos 
ryto, ketvirtadienį pranešė valsty-
bės atkūrimo šimtmečio programos 
koordinatorė Neringa Vaisbrodė. 
Atvykstantiems latviams ir estams 
šimtmečio renginių organizatoriai 
siūlys aplankyti įvairius renginius, 
pavyzdžiui, visų Baltijos šalių vė-
liavų iškėlimo ceremoniją netoli 
Lietuvos prezidentūros, koncertą 
Katedros aikštėje ar „valstybingumo 
kelio“ eitynes sostinės senamiesčiu.

Operacija. Egipto kariuomenė 
penktadienį paskelbė pradėjusi di-
delę operaciją Nilo deltoje ir Sina-
jaus pusiasalio šiaurėje, kur aktyviai 
veikia džihadistų judėjimo „Islamo 
valstybė“ (IS) kovotojai. Kol truks ši 
operacija, saugumo pajėgos laikysis 
„aukščiausio laipsnio budrumo“, sa-
koma kariškių pranešime. 2013 me-
tais kariuomenei nuvertus islamiš-
kų pažiūrų prezidentą Mohamedą 
Mursi, Egipto saugumo pajėgos vis 
dažniau tapdavo džihadistų atakų 
takiniais – ypač neramiame Šiaurės 
Sinajaus regione.

Istorija. Valstybės šimtmečio 
proga sostinė savaitei siūlo nusikelti 
į 1918-uosius metus. Nuo penkta-
dienio Vilniuje valstybinės vėlia-
vos spalvomis bus apšviesti rūmai 
ir pastatai, kur kurta XX amžiaus 
Lietuvos istorija, kur lietuviai iš-
kėlė ir subrandino modernios vals-
tybės idėją, teigiama savivaldybės 
pranešime. Penktadienį pirmąkart 
bus įžiebta ir Vilniaus tiltų trispal-
vė – Nerį papuoš Lietuvos vėliavos 
spalvomis apšviesti Baltasis, Žalia-
sis ir Mindaugo tiltai. Visą savaitę 
senamiesčio kavinės ir restoranai 
kvies į kelionę laiku: bus galima iš-
vysti 1918-ųjų iškabas ir reklamas, 
klausytis to laiko muzikos, vaišintis 
to laiko patiekalais. Vilniečiams ir 
sostinės svečiams bus rengiamos 
istorinės ekskursijos valstybės at-
kūrimo takais. Šiemet Lietuva mini 
valstybės atkūrimo šimtmetį. 1918 
metų vasario 16 dieną Lietuvos Ta-
ryba Vilniuje paskelbė atkurianti ne-
priklausomą valstybę.

Laikas. Europos Parlamentas nu-
sprendė kruopščiai išnagrinėti laiko 
kaitaliojimo problemą ir, esant bū-
tinybei, atsisakyti sezoninio laiko. 
„Pilietinės iniciatyvos rodo visuo-
menės susirūpinimą dėl laikrodžių 
sukiojimo įvedant ir atšaukiant 
vasaros laiką paskutinėmis kovo ir 
spalio mėnesių savaitėmis. Tyrimai 
aiškių išvadų nedavė, tačiau atkreipė 
dėmesį į neigiamą poveikį žmogaus 
sveikatai“, – nurodė Europos Parla-
mentas. Parlamentas paragino Euro-
pos Komisiją kruopščiai peržiūrėti 
direktyvą dėl vasaros laiko ir jeigu 
reikės, pateikti pasiūlymą dėl jos pa-
keitimo. Ši rezoliucija buvo priimta, 
kai už ją balsavo 384, o prieš – 153 
parlamento narių. Vasaros laiko atsi-
sakymo idėją labiausiai link įgyven-
dinimo „stumia“ Suomija, Lenkija ir 
Lietuva. Sezoninio laiko kritikai pa-
brėžia, jog tai didelės įtakos elektros 
energijos taupymui neturi, tačiau 
neigiamai atsiliepia žmonių sveika-
tai.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Savivaldybės Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žal-
kauskas kol kas autobusų keleiviams gerų žinių neturėjo.

užjaučia

Nuoširdžiausi užuojautos žo-
džiai Aldonai itr Vladui BER-
NADIŠIAMS, mirus sūnui Da-
riui.

L. Rudzinskienė, D. Kapšienė, 
L. Valienė, D. ir E. Kaminskai

Aldonai ir Vladui 
BERNADIŠIAMS
Niekas neužpildys tuštumos 

ir neužgesins didžios širdgėlos, 
mirus mylimam Jūsų sūnui Da-
riui, priimkite nuoširdžią mūsų 
užuojautą.

Kaimynai: S. Krisiūnienė, B. 
ir V. Kariniauskai, S. Rasima-
vičienė, R. ir V. Jutkai, G. ir J. 
Vasauskai
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parduoda
Šiltnamius (polikarbonatiniai, 

cinkuotas rėmas ). Dabar šiltnamį 
įsigykite pigiau! 

www.siltnamiaijums.lt 
Tel. (8-682) 10643.

Nekilnojamasis turtas

Nebrangiai senovinį mūrinį pas-
tatą Surdegio mstl., Anykščių r. 
Rūsys, sodas, 1,85 ha sklypas. 

Tel. (8-683) 91121.

Namą, 100 kv.m., Vienuolio g., 
šalia muziejaus, miesto kanali-
zacija. Tinka gyvenimui ir verslui: 
dviračių nuoma, kavinė, vaisių su-
pirktuvė. 29000 Eur.

Tel. (8-686) 22037.

Kuras

Kaladėmis išdžiūvusias alksnio, 
beržo, drebulės malkas. Turi uo-
sio, spygliuočių sausuolių ir mai-
šytų malkų. Veža po 5 - 8 m. 

Tel. (8-613) 11010.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas - beržines, alksnines. 3 me-
trų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų veža 
su miškavežiu. Brangiai perka mišką.

Tel. (8-619) 67120.

Skaldytas pušines malkas. 
Sausas spygliuočių atraižas, su-
pjaustytos.

Tel. (8-604) 61191.

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

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

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828. 

Kita

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

Tel. (8-605) 49513.

Parduodu vištas, 
pradedančias dėti 

kiaušinius. 
Tel. (8-622) 32588.

BUTAI, NAMAI, SODYBOS, ŽEMĖ, 
MIŠKAI, SODAI 

- parduosime Jūsų nekilnojamąjį turtą 
be jokiu rūpesčių Jums! 

Atvykstame į vietą, profesionaliai 
įvertiname ir pasirūpiname pardavimu 

iki pat notarinio sandorio! 
Nekilnojamojo turto agentūra 

“21 Amžius”.  
Tel. (8-640) 32442,  www.nta21.lt.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu Komatsu 

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

Statinių projektavimas, 
nelegalių statybų 

įteisinimas, 
statybos užbaigimo 

dokumentų ruošimas. 
Tel (8-628) 93099.

Grožio salonas - 
veido procedūros.

Statybininkų g. 6-41 a,  Anykščiai.
Tel. (8-674) 01983.

įvairūs
Ieškomos prekybinės paskirties 

patalpos (nuo 30 kv. m iki 70 kv. m) 
nuomai. 

Tel. (8-683) 75075.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Parama ūkių modernizavimui (sta-
tyboms, remontui ir fermų įrangai) iki 
400 000 Eur ir parama smulkiesiems 
ūkiams (žemės ūkio technikai / įran-
gai) iki 15 000 Eur. Rengia projektus, 
konsultuoja. 

www.verslopagrindas.lt, 
tel. (8-673) 88712.

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.

Vidaus ir išorės apdaila, santechni-
kos ir elektros instaliaciniai darbai.

Tel. (8-602) 77022.

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

Atleisk, jei nepastebėjom 
rasos lašelio tavo akyse.
Jei pavaduot ne visada suspėjom,
paskendusią vis matėm darbuose.
Tegul nors šiandien,
tavo šventės rytą,
vasario snaigės gėlėmis žydės,
O mūsų žodžiai dar neišsakyti
Lai tavo širdį šiluma užlies... 

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, 
O nuveiktais darbais.
Jų padarei daug ir gerų. 
Ir tiek, kiek širdies šilumos atidavei kitiems, 
Tiek jos vėliau ir sugrįžta.
Glausk prie savęs tuos, kuriuos myli ir gerbi, 
O skubantys metai te atneša, džiaugsmą, gerumą, ramybę.

95-ojo jubiliejaus proga Vladislavą KAMARAUSKIENĘ, 
gyvenančią Janušavos kaime, 

sveikina vaikai ir anūkai

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Nemokamai iškerta ir išveža iš lau-
kų krūmus. Perka malkinę medieną, 
kirstus ir nekirstus krūmus. Išvalo 
miškus.

Tel. (8-677) 20998.

Kažkas fotografuoja jūsų 
šunį? Greičiausiai 
turėsite reikalų su policija...

„Dabar mažiau miestelyje pa-
laidų šunų.Nesimato, kad būriais 
lakstytų. Kažkur čia, ar iš Lie-
pų gatvelės,  palaidas prabėga... 
Vaitkūnuose, žinau, porą šunų turi 
vienas žmogus ir su juo šnekėjau.
Reiks dar nuvažiuoti, pažiūrėti.O 
šiaip, nematau čia didelės proble-
mos“, - sakė V.Neniškis.

Kaimas yra kaimas

Troškūnų seniūnijos seniūnas 
Antanas Jankauskas „Anykštai“ 
sakė, kad seniūnija skundų dėl 
palaidų šunų neturinti.

„Gal kur koks kaime palai-
das ir yra, bet mes skundų šiuo 
momentu neturime“, - teigė 
A.Jankauskas.

Seniūno darbe problemų dėl 
palaidų šunų yra pasitaikę ne kar-
tą. A.Jankauskas prisiminė, kad 
maždaug prieš metus ar dvejus 
gyvūnus yra tekę gabenti į prie-
glaudą.

„tai aišku. Kaimas lieka kai-
mu“, - pastebėjo A.Jankauskas.

Troškūnų seniūnas A. Jankaus-
kas patarė, kaip reikėtų elgtis su 
neatsakingai besielgiančiais šunų 
laikytojais.

„Pirmiausia žmones reikėtų 
perspėti, o tik tada bausti“, - pata-
rė A.Jankauskas, dar kartą pabrė-
žęs, kad seniūnija šiuo metu dėl 
palaidų šunų skundų neturinti.

Nenori pyktis su kaimynais 

Anykščių seniūnijos Šlavėnų 
seniūnaitijos seniūnaitė Elvy-
ra Ona Katinienė „Anykštai“ 
pasakojo, kad su palaidų šunų 
problema kovoti sunku, nes pa-
prasčiausiai nesinori pyktis su 
kaimynais.

„Yra vienos moters šuo, po 
kaimą palaidas lakstantis. O 
kaipgi su tuo kovosi? Pasakai, 
užpyksta, nenori šnekėti, o šuo 
vis tiek laksto. Visada galvoji, 
gal žmogus dar susipras, todėl 
dėl to niekur nesikreipiam“, - 
sakė E.O.Katinienė.

E.O.Katinienė pasakojo, kad 
vienais metais Šlavėnų gyventojai 
dėl palaidų šunų buvo ėmęsi pa-
našių akcijų, kaip ir leliūniečiai.

„Kažkas ten palaidą šunį nu-
fotografavo ir nuotraukas lyg ir 
kažkam perdavė. Po to karto šuo 
buvo pririštas, buvo pykčių, bet 
po kiek laiko ir vėl tas pats.Tai aš 

net nežinau, ką su tokiais žmonė-
mis galima daryti“, - kalbėjo Šla-
vėnų seniūnaitė, pripažinusi, kad 
situacija kaime kol kas nėra tokia 
baisi, kad dėl to reikėtų platinti 
raštelius.

Į „daboklę“ uždaro 
nekaltus...

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ laikinasis direktorius Jonas 
Žukauskas „Anykštai“ sakė, kad 
į palaidų šunų problemą komu-
nalininkai žiūri „labai paprastai, 
pagal su Anykščių rajono savi-
valdybe sudaryta sutartį.“

„Šunų bėgiojančių žmogaus, 
jei jie ištrūko, mes paprastai 
juk negaudome. Seniūnas arba 
policija praneša, jei yra proble-
ma. Važiuojam ir paimam pro-
bleminį šunį. Be jų žinios tikrai 
gaudymų nevykdome“, - sakė 
J.Žukauskas.

Komunalininkų vadovas sakė, 
kad dėl palaidų bešeiminikių 
šunų gaudymo pasitaiko ir kuri-
ozų.

„Kaip aš sakau, į mūsų „dabo-
klę“ paskui atvažiuoja šeiminin-
kai savo šuns pasiimti“, - kalbėjo 
J.Žukauskas.

Gaudys šunis 
„gerai ir iki galo“

Pernai pavasarį Anykščių rajo-
no savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vyriausiasis specialistas  
Linas Šulskus „Anykštai“ pasa-
kojo: „Beglobius gyvūnus gau-
do UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, bet tai nėra jų pagrindinis 
ir privalomas darbas. Jie neturi 
specialių įrankių bei priemonių. 
Jeigu sugeba pagauti, tai sugeba.“  
Naujasis UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ laikinasis vadovas 
J.Žukauskas tikino, kad šiandien 
bendrovė tokiems darbams yra 
„pilnai techniškai pasiruošusi“.

„Yra paskirtas žmogus, ir ge-
rai, man atrodo, susitvarko su 
darbu. Ir techniškai aprūpintas. 
Aprūpinome įranga, kuri yra rei-
kalinga. Jokių problemų dėl to iš 
mūsų pusės neturi būti ir negali 
būti“, - tikino J.Žukauskas.

Tikėtina, kad greitai palaidą 
šunį Anykščių rajone pamatyti 
bus tikra retenybė.

„Mes šitą funkciją atliksime ge-
rai ir iki galo“,  - žadėjo laikina-
sis UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius J.Žukauskas.

UAB „Anykštos 
redakcija“ gali 

 paruošti ir atspausdinti

A3 ir A4 
dydžio plakatus. 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

Tel.: (8-657) 60336, 
(8-689) 00279.

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

siūlo darbą

Reikalingi E kategorijos vairuotojai. 
Tel.: (8-686) 23411, (8-698) 46745. 

UAB “Anykščių šiluma” siūlo darbą ekonomistui (-ei).

Reikalavimai: aukštasis universitetinis ekonominis  išsilavi-
nimas, puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, turėti analitinį mąs-
tymą. Darbo patirtis būtų  privalumas.

Darbo pobūdis: bendrovės ekonominių rodiklių analizė,  ši-
lumos,  karšto vandens bei kitų kainų skaičiavimas.

CV siųsti el. p. info@anyksciusiluma.lt , iki 2018 m. vasa-
rio 19 d. arba pristatyti asmeniškai adresu: Vairuotojų g. 11, 
Anykščiai.

Išsamesnė informacija telefonu  (8 381) 59165.
 Administracija

Dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, artimie-
siems už pagalbą, užuojautą, gėlių žiedus, laidojant myli-
mą vyrą, tėvelį, senelį, prosenelį Bronislovą MIKULEVIČ.

Žmona, dukros, sūnus, anūkai

VšĮ Ukmergės ligoninė kviečia 
bendrosios praktikos slaugytojus, 
darbui ligoninės skyriuose. 

Tel.: (8-340) 6-51-93, 
(8-698) 31867.

Ieškomi vyrai iki 50 metų darbui 
žemės ūkyje Airijoje. Alga 2000 
Eur. 

Tel. (8-606) 40804.

UAB “Transporto centras” rei-
kalingi mikroautobusų vairuotojai, 
turintys D kategoriją.

Tel. (8-656) 79618.

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius 
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 
1300 svarų/mėn. 

Tel (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-686) 86702.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo  
darbus. 

Tel. (8-650) 16017. 

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

1-2 kambarių butą Anykščiuose. 
Tel. (8-633) 51323.

Automobiliai

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

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

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, autobusus, visurei-
gius. Atsiskaito iš karto, sutvarko 
dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Avis (moka 30 Eur), baronus - 
ėriukus (moka iki 50 Eur), jaunas 
avytes, baroniukus po 20 Eur. 
Greit nuperka. Skaito ir SMS.

Tel. (8-605) 98178.
 
Kita

Pašarinius kviečius, miežius. 
Parduoda salyklinius miežius. 
Atsiskaito iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Knygas R. Kaunietis „Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai“ I dalis, II 
dalis 2 knyga ir „Miškiniai”. 

Tel. (8-677) 07518.
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anekdotas

oras

-5

-2

mėnulis
vasario 10-12 d. delčia.

Teodora, Algirdas, Algirdė, 
Adolfas, Liucijus, Evelina.

Skolastika, Girvydas, Vydgai-
lė, Gabrielius, Elvyra, Skolė.

šiandien

vasario 11 d.

vasario 12 d.

Benediktas, Reginaldas, Man-
tminas, Deimantė, Eulalija.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Paparacio šūvis

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė ieško Valentino

Piešė Aušra BREDELYtĖ
rašė Antonas FELjEtoNAS

apklausa

Susitinka du draugai. Vienas ki-
tam sako:

– Žinai, mūsų mieste yra restora-
nas. Ir viskas ten nemokamai: val-
giai, gėrimai, šokiai iki nukritimo.

– Ir visa tai nemokamai?
– Ir kambarį nakčiai duoda nemo-

kamai, o ryte nemokamai iškviečia 
taksi ir dar duoda krūvą pinigų!

– O iš kur tu žinai?
– Žmona pasakojo.

1.Kęstutis Tubis: “Gerbiamas Seimo pirmininke, pomidorai pas 
mus va tokie va.” 2. Antanas Baura: “Būtent! Gal net didesni”!

3.Antanas Baura: „Na, dvasiškas tėve, nemelavau aš dėl tų 
agurkų”...

4 Antanas Baura: „Žinai, gal tu dėl tų agurkų biški „pagoo-
glink”...

Ar perkate naminius maisto 
produktus?
(balsavo 59)

Apsipirkinėju 
tik parduotuvėse.

18.6%  
Taip. Daugumą.

13.6%  

Kai ku-
riuos perku.

37.3%  

Kartais.
30.5%  

Vakarą žiemos vėlyvą,
Amiliutė susizgribo- 
Kaip iš gero seno kino,
Pasigedo Valentino.

Kaip negera būti vienai,
o ir šventės tik vargai,
Kai šalia nėra plačių
Vyro mylinčio pečių.

Dieną traktorių vairuotų
Vakare romansus suoktų.
Plikė tarsi lempa šviestų
Ir depresija negrėstų.

Amiliutė neprasta –
Kepa blynus, jeigu ką.
Moka sūrį padaryti,
Na ir liežuviu švaistytis.

Su kaimyne pasitarus,
Internetą atsidaro,
Veda adresą jinai
Pažintys XL...tikrai?

Anykščių miesto centre keti-
nama pakabinti dižiulį ekraną, 
kuriame, pasak savivaldybės 
specialistų, būtų reklamuojami 
Anykščių renginiai. 

Tačiau rajono Tarybos opozi-
cijai priklausantis Lukas Pakel-
tis ekrane įžvelgė grėsmę demo-
kratijai. 

L.Pakeltis per rajono Tarybos 
posėdį kalbėjo, kad iki savival-
dos rinkimų liko tik metai, todėl 
ekranas bus skirtas ne rengi-
nių, o mero Kęstučio Tubio ir 
jo komandos reklamai. Negana 
to, L.Pakeltis ekrano nevadino 
ekranu, o įvardijo kubu. 

Sakykim, piramidė, šiaip jau 
tik geometrinė forma, ir tiek. 
Tačiau išgirdus žodį „piramidė” 
- pirmosios asociacijos - „Egip-
tas”, „Nilas”, „faraonas”, „as-
mens kultas”...

Turint omenyje, kad mūsų me-
ras K.Tubis yra buvęs policijos 

pareigūnas, L.Pakelčio mani-
puliavimas geometrinių figūrų 
sąvokomis primena subtilias 
užuominas. Nors gal net ir ne-
subtilias...

Beje, jeigu miesto centro ekra-
nas iš tiesų bus kubas ir vaizdo 
transiliacija vienu metu vyks 
bent keturiuose ekranuose (į dan-
gų ir į žemę nukreiptų ekranų, ti-
kėkimės, nebus), prie kiekvieno 
iš ekranų surinkti auditoriją gali 
būti ir kebloka. Mat ne tiek jau 
daug anykštėnų, kurie namuose 
savo televizoriaus neturi...

Kita vertus, gal čia per daug 
giliai kapstome, gal L.Pakeltis 
kubą su kvadratu painioja, ir 
tiek. Pavyzdžiui, kitas liberalas 
Saulius Rasalas, per Tarybos 
posėdį vardydamas skaičius, 
kablelius atkakliai vadino „ko-
momis”. Lyg ir diagnozė, lyg ir 
būsena... Bet vargu ar tai tarybos 
„emdikams“ skirta užuomina. 

Įžvelgia asmens kultą?

Egiptas turi piramides - Anykščiuose statysime kubą...
Nuotrauka iš interneto    


