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Vilniaus knygų
mugėje ,,Anykštos‘‘
žurnalisto knyga

2 psl.
šiupinys
Aktas. Lietuvos nacionalinis
muziejus pagamino ir išplatino
muziejams Vasario 16- osios Akto
faksimilines kopijas. Vieną kopijų
gavo ir Anykščių A.Baranausko
ir A.Vienuolio – Žukausko memorialinis muziejus. Akto kopija
Anykščiuose šventės dienomis
eksponuojama ne pačiame muziejuje, bet ten, kur šiuo metu aktyviai lankosi žmonės – Anykščių
J.Biliūno gimnazijoje, menų inkubatoriuje, vasario 16- ąją Akto kopija atkeliavo į Anykščių kultūros
centrą. Pasibaigus Valstybės atkūrimo šimtmečio šventei, kopija bus
eksponuojama A.Vienuolio name,
o ateityje dokumentas galės būti
demonstruojamas bendruomenių
šventėse, mokyklose, miesteliuose
ar jų seniūnijose, jei to bendruomenės ar mokyklos pageidaus.
Pagalba. Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugija koordinuojanti
programą „Pagalba maisto produktais“ informuoja, kad Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos
gyventojams maisto paketai bus
išduodami vasario mėn. 26; 27; 28
d. nuo 9.00 iki 14.00 val. adresu:
Vilties g. 24, Anykščiai. Informacija teikiama Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos Anykščių skyriaus telefonais: 8 381 5 34 63; 8
610 39 314
Vėliava. Seimo narys, garsus
krepšininkas Sergejus Jovaiša
Anykščiuose prie savo namų iškėlė
Lietuvos vėliavą, ant kurios užrašas
- Lapinas. Šį vėliava Lietuvos krepšinio sirgalių dovana Pasaulio ir Europos čempionui, dviejų olimpiadų
prizininkui S.Jovaišai, kuris dėl gudraus žaidimo krepšinio aikštelėje
buvo pravardžiuojamas Lapinu.

Verslininkai
sportavo ir
analizavo
situaciją

2 psl.

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

Vasario 16-osios ,,Anykščių
Aktą
šilumą” vis dar
prižiūri apsauga smaugia
paskola už
dujines katilines

5 psl.

Dėl įstatymų
pažeidimų,
kėsinantis
renovuoti
daugiabutį namą

6 psl.
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Kelias iki senolio sodybos pensijos
nešiotojams tapo per tolimas robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Andrioniškio
seniūnijos
Mendrupio kaimo gyventojas,
83-ejų senolis, Jonas Galvonas
skundžiasi jau du mėnesius iš
eilės į namus negavęs pensijos.
Iki tol kuklią 120 Eur dydžio
pensiją jam į namus atnešdavo
laiškininkė.
Senoliui valdininkai žada,
kad pensija laiku jam bus pristatoma, jei jis išsikels iš savo
sodybos į kitus namus.

Andrioniškio seniūnijos Mendrupio kaimo gyventojas Jonas
Galvonas dėl savo antrą mėnesį iš eilės į namus nepristatomos
pensijos pasipasakoti atvyko tiesiai į „Anykštos“ redakciją.

Andrioniškio seniūnijos seniūnė Laima Repečkienė
J.Galvoną ragina keltis į kitus namus.

Anykščių valdžia Smetoną myli labiau už
Gražina ŠMIGELSKIENĖ
Steponą Kairį
grazina.s@anyksta.lt
Anykščiuose Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP)
rūpesčiu minint Lietuvos šimtmetį vasario 14-os vakarą surengta istorinė konferencija,
skirta iš Užunvėžio kaimo kilusiam Vasario – 16 Akto signatarui Steponui Kairiui paminėti.

Šventė. Anykščių J.Biliūno
gimnazijoje ketvirtadienį pirmoji
pamoka visose klasėse buvo skirta
Lietuvos valstybės šimtmečiui, o
po jos mokyklos salėje vyko mokinių chorų konkursas “Dainuoju
Lietuvą kaip džiaugsmą”. Po konkurso laukė dar vienas “renginys”
- arbata ir saldumynai gimnazijos
valgykloje.

3 psl.
asmenukė

Šimtmečio
ženklai

Trispalvėmis išpuošėme mokyklas ir darželius. Nuspalvinome valstybės simboliais tvoras,
lūpų dažus, automobilių pardavimų portalus ir net išpurškėme
vėliavas ant sniego.
Trispalviai dažai ant sniego
ypač simboliški, kaip ir viskas,
kas yra tvaru. Forma be turinio.
Taip giliai mylėjome tėvynę,
kad iš jos emigravo kas ketvirtas lietuvis.

Padėka. Išspausdinti savo geradariui padėką „Anykštoje“ kainuoja 10 eurai.

Pranešimus apie signatarą Steponą Kairį skaitė Vilniaus universiteto dėstytojai - istorikas Norbertas Černiauskas ir politologas Liutauras Gudžinskas.

6psl.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Vilniaus knygų mugėje ,,Anykštos‘‘ žurnalisto knyga
Vasario 22-25 ,,Litexpo‘‘ parodų rūmuose vyksiančioje Vilniaus
knygų mugėje prekybai bus pristatyta trečioji ,,Anykštos‘‘ žurnalisto Vidmanto Šmigelsko knyga ,,10 tūkstančių kilometrų per Rusiją‘‘. Knygą 1000 egzempliorių tiražu išleis ,,Didaktos‘‘ leidykla.
Knyga bus išspausdinta pačiomis paskutinėmis dienomis prieš
Vilniaus knygų mugę. Jos pagrindas- ,,Anykštos‘‘ publikacijų ciklas ,,Dešimt tūkstančių kilometrų
su našlelėmis‘‘.
Praėjusią vasarą V.Šmigelskas

kartu su savo bičiuliais - debeikiečiais Ričardu Skvarnavičiumi
ir Gerardu Sriubu - tarukiniais
TransSibiro magistrale pervažiavo visą Rusiją iki pat Vladivostoko. ,,10 tūkstančių kilometrų per
Rusiją‘‘ - šios kelionės įspūdžiai,

Miesto Vietos veiklos grupei
vadovaus Elvyra Lasskaja
Pirmadienį Anykščių miesto Vietos veiklos grupės pirmininke
išrinkta Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro vadovė Elvyra Lasskaja. Ji pakeitė iš pareigų pasitraukusį verslininką
Vygantą Šližį.
Šias pareigas taip pat buvo siūloma užimti Anykščių rajono Tarybos narei, konservatorei Gabrielei Griauzdaitei bei verslininkui
Rolandui Musteikiui, tačiau jie jų
atsisakė.
„Deja, tai nėra man džiaugsmingas įvykis, greičiau - pareiga, kurią po ilgų debatų ir įkalbinėjimų,
atsisakius keliems kandidatams,
teko prisiimti. Ir suprantama: juk
tai sunkus, didelis papildomas ir
visiškai nemokamas visuomeninis darbas. Tačiau tik turint VVG
pirmininką, galima bus sudaryti
darbo sutartis su samdomais darbuotojais, nusamdyti naują VVG

administratorę ir toliau vykdyti veiklas, kurias miesto VVG ,
galima sakyti, dar tik pradeda.
Anykščių miesto Vietos veiklos
grupė, pagal Anykščių miesto
2016–2020 m. vietos plėtros strategijos veiksmus, 2017m. rugsėjo
mėn. buvo paskelbusi dar tik vieną kvietimą projektinei atrankai
naujiems profesiniams įgūdžiams
įgyti darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų tikslinei grupei.
Buvo patekti du projektai, kuriuos
vertins VRM. Suformavus VVG
administraciją, veiklos bus aktyviau vykdomos. Jeigu tik atsiras
jaunesnių , energingesnių ir ini-

ciatyvių asmenų, sutinkančių vadovauti VVG, su dideliu džiaugsmu bus perduotos šios pareigos“,
- portale anyksta.lt parašytame
komentare apie naująsias pareigas
kalbėjo E.Lasskaja.
Anykščių miesto Vietos veiklos grupė įkurta 2015 metais.
Jos mariai yra vietos nevyriausybinių organizacijų, verslo bei rajono valdžios atstovai. Anykščių
miesto Vietos veiklos grupės tikslas – gerinti vietines įsidarbinimo
galimybes, didinti bendruomenių
socialinę integraciją, kelti Anykščių miesto socialinę ir ekonominė
gerovę ir kt. 2016 metais Anykščių
miesto Vietos veiklos grupė parengė Anykščių miesto 2016–2020
m. vietos plėtros strategiją. Jai
įgyvendinti per visą laikotarpį iš
šalies biudžeto bus skirta 422 921
Eur.

Verslininkai sportavo ir
analizavo situaciją
Anykščių vadovų klubo nariai žiemos olimpinių žaidynių
Pjongčange atidarymo dieną ,,Nykščio namuose‘‘ sportavo kartu
su kelių kitų Aukštaitijos verslo klubų delegacijomis bei kalbėjosi
apie verslo aplinką šalyje ir konkrečiose savivaldybėse.
Dar lapkričio mėnesį Rokiškyje vykusiame Aukštaitijos regiono verslininkų susitikime buvo
pasirašyta jungtinė veiklos sutartis ir įkurta Aukštaitijos verslo sąjunga. Anykštėnai į svečius
pasikvietė šios sąjungos narius
- Rokiškio verslo klubą, Kupiškio verslininkus, Ukmergės veiklių verslininkų klubą, Pasvalio

„Anykšta“ TV
„ANYKŠTA“ TV kalbino
Anykščių miesto Jurzdiko
seniūnaitijos seniūnaitę ir
Jurzdiko
bendruomenės
pirmininkę Ireną Vaitkienę.
„Žmonės priprato eiti į renginius ir būti stebėtojais.Mes
bandome daryti taip, kad jie
būtų tų švenčių dalyviais. Yra
visai kitas džiaugsmas, kai pats
prisidedi, kažką darai. Mes
bandome žmones atitraukti
nuo telefonų, siekiame, kad
jie judėtų“, - pasakojo įvairius
renginius
organizuojančios
Jurzdiko bendruomenės pirmi-

verslininkų asociacija „Verslo
žiedas“, Širvintų krašto verslininkų ir vadovų klubą bei Biržų
rajono verslininkų asociaciją.
,,Susitikimo metu verslininkai
pasidalijo situacijos analizėmis
ir įžvalgomis apie atstovaujamų
rajonų verslo aplinkas. Aptarė
aktualius verslo aplinkos klausimus bei pasidalijo nuomone,

kokiais klausimais rajonų verslo
struktūros gali ir turi, jei yra būtinybė, teikti pasiūlymus priimant
verslui gyvybiškai svarbius įstatymus, racionalesniam politikų
požiūriui į konkurencinę verslo
aplinką. Aukštaitijos regiono
verslininkai buvo vieningi ir pritarė nuomonei, kad rajonų verslininkai, verslo klubai patys privalo rūpintis savo aplinka, savo
rajonu, o tokio pabūdžio susitikimai leidžia apie verslui rūpimus
lausimus ne tik padiskutuoti,
susirinkus visiems į bendrą būrį,

papildyti istorinėmis ir geografinėmis detalėmis apie aplankytas
vietoves. Knyga iliustruota paties
autoriaus nuotraukomis.
Leidykla ,,Didakta‘‘ specializuojasi bendrojo lavinimo mokykloms
skirtų vadovėlių, atlasų, žinynų
leidyba. ,,10 tūkstančių kilometrų
per Rusiją‘‘ ,,Didakta‘‘ ėmėsi leisti
neieškodama biudžetinės paramos.
2013 metais leidykla ,,Mintis‘‘
išleido V.Šmigelsko knygą ,,Kryptis –Rytai‘‘. 2016 metais išsleista
antroji šio autoriaus knyga - ,,Kur
skraido liūdesio lėktuvai‘‘ (leidykla ,,Versus – Aureus‘‘).
-ANYKŠTA

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto Vietos
veiklos grupės pirmininke
išrinkta Anykščių moterų
užimtumo ir informacijos
centro vadovė Elvyra Lasskaja teigia, kad naująsias
pareigas prisiėmė vedama
pareigos jausmo.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
bet ir inicijuoti įvairias akcijas,
pasiūlymus, kurie prisidėtų prie
regionų stiprinimo, verslo aplinkos gerinimo,” - apie susitikimą
teigiama Anykščių vadovų klubo
pranešime.
Aukštaitijos verlininkų spartakiada vyksta kiekvienais metais,
ji jau tapusi tradicine - ,,Nykščio namuose‘‘verslinkai rungėsi
smiginio, boulingo, stalo teniso ir kitose rungyse. Anykščių
vadovų klubo taurę iškovojo
jungtinė Ukmergės ir Anykščių
komanda.

Siekia, kad anykštėnai nebūtų tik stebėtojais
ninkė I.Vaitkienė.
Visuomenine veikla užsiimanti
I.Vaitkienė papasakojo, kas tokiame darbe maloniausia:
„Maloniausia, kai žmonės supranta, atsliepia ir sutinka“, atviravo pašnekovė, viena iš šią
savaitę Anykščiuose vykusio „Suneštinio“ renginio organizatorių.
Ne tik apie džiaugsmus, bet ir
problemas kalbėjo I.Vaitkienė.
Viena jų – nesaugus eismas
Anykščiuose, Vilniaus gatvėje. Į
tai Jurzdiko seniūnaitė jau atkreipė ir rajono valdžios dėmesį.
I.Vaitkienę kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.

Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaitė ir Jurzdiko bendruomenės
pirmininkė Irena Vaitkienė sakė pastebėjusi, kad žmonės pasiilgę bendravimo ir kitokių renginių.

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt

spektras
Įvertino. Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir
maisto saugą, Vytenis Andriukaitis,
vertindamas Vasario 16-osios šimtmetį, prakalbo apie svarbiausias
klaidas, kurios, jo manymu, buvo
padarytos atkūrus nepriklausomybę
1990 metais. Taip pat apie tai, kad
reikia daugiau kritiškumo vertinant
Lietuvos istoriją. Politiko manymu,
tarp kvailiausių klaidų yra desovietizacija, dekagėbizacija ir liustracija. Jas V. Andriukaitis pavadino
purvu ir „brudu“. V. Andriukaitis,
išrinkęs 10 kvailiausių ir 10 geriausių Lietuvos sprendimų, teigė, kad
tarp kvailiausių darbų yra desovietizacija, dekagėbizacija ir liustracija. Šiuos procesus ES komisaras
įvardijo purvu ir „brudu“. „Tai,
kaip ji buvo atliekama, yra visiškas neraštingumas. Visiškai aišku,
kad reikia daryti profesionaliai, kad
reikia turėti duomenų, kad reikia
turėti tarnybų, reikia žiūrėti, į kokį
postą, koks žmogus skiriamas, tada
tikrinti. (...) Bet padaryti politiką
ant kiekvieno skersvėjo, leisti bet
kam mėtytis žodžiais, užgaulioti
vieniems kitus, teptis ir net nesuprasti, kokie žmonės po to supurvinami. Taip mes spjaudome į savo
Tėvynės kultūros šulinį. Manau,
kad turiu teisę krūtine užstoti Lietuvos kultūrą ir neleisti bet kokiam
garsiau rėkiančiajam spjaudyti ant
žmonių“, - kalbėjo V. Andriukaitis.
Jis pabrėžė, kad vykę procesai buvo
kiršinimas, politizavimas ir kai kurių politikų kerštavimas.
Smogas. Baimindamasi smogo
ir nelaimingų atsitikimų, Kinijos
sostinė šiais metais Naujuosius
nusprendė pasitikti be fejerverkų.
Pekino gyventojai ketvirtadienį
perspėti nenusižengti pirmą kartą
tokia apimtimi galiojančiam draudimui. Raketos ir petardos leidžiamos tik už penktojo magistralinio
žiedo. Pagal savo tradicinį Mėnulio kalendorių kinai Naujuosius
pasitiko naktį iš ketvirtadienio į
penktadienį. Perdėtas pirotechnikos naudojimas Pekiną, kuris ir
taip žinomas dėl prastos savo oro
kokybės, praeityje ne vienai valandai vis paskandindavo tirštame
smoge.
Automobiliai. Lietuvos naudotų
automobilių rinka šiemet sausį išaugo 10,5 proc. - iš viso įregistruota 11,9 tūkst. automobilių. „Autotyrimų“ duomenimis, asmeniniai
automobiliai sudarė 11,46 tūkst.,
o lengvieji komerciniai - 443 vienetus. Daugiausiai įregistruota
„Volkswagen“ (1990), „Audi“
(1200) ir „Opel“ (1190) markių automobilių. Populiariausi modeliai
buvo „Volkswagen Passat“ (731),
„Audi A6“ (521) ir „Volkswagen
Golf“ (431). Vidutinis įregistruotų automobilių amžius siekė 12,3
metų. Dyzelinių automobilių dalis
buvo 74,7 proc., kai pernai tuo pačiu metu - 77,1 proc.
Dokumentai. Sutrikus dokumentų spausdinimo mašinų darbui,
laikinai neišduodami asmens dokumentai, praneša Vidaus reikalų
ministerija. Asmens duomenų išrašymo centras tikina, kad mašinų
darbą pavyks atstatyti iki vakaro.
Asmens dokumentų gamybos mašinos skaičiuoja jau antrą dešimtį.
Iki šiol šiai įrangai atnaujinti finansavimas nebuvo skiriamas. Šiemet
numatytos lėšos naujai įrangai įsigyti. Tikimasi, kad ji Lietuvą pasieks antroje metų pusėje.

situacija

???

Ar žiūrite
rusiškus
televizijos
kanalus? O gal
jų transliacijas
reikia riboti?

ROMALDAS GIŽINSKAS,
anykštėnas:
- Draudimas transliuoti ,,RTR
Planeta‘‘ laidas yra vienas iš užsienio politikos komponentų.Mūsų
propagandos mašina savo profesionalumu aiškiai atsilieka nuo rusų,
nors pinigų skiriama tikrai daug.
Kas formuoja mūsų valstybėje užsienio politiką?LR Ekscelencijapartinės mokyklos buvusi dėstytoja (1990m.kovo 11d.stovėjo kitoje
barikadų pusėje)ir užsienio reikalų
ministras (buvęs LLKJS pirmasis sekretorius) L.Linkevičius.
Kiek dėl jų psichodelinės rusofobijos padaryta visokeriopos žalos
Lietuvai?Suprantama,kad bučiuotis su Maskva nereikia,bet klausytis
ES šiuo klausimu reikėtų.Manau,
kad eurokomisaras V.Andriukaitis
ir šalies Premjeras teisus.Šiuolaikinių technologijų eroje draudimai
nepadės - tik dar labiau būsime panašūs į Šiaurės Korėją.

Kelias iki senolio sodybos pensijos
nešiotojams tapo per tolimas
(Atkelta iš 1 p.)
Pensiją visada atnešdavo
į namus
Į „Anykštos“ redakciją užsukęs
J.Galvonas skundėsi, kad pačiam atsiimti pensiją jau nebeleidžia sveikata, todėl jam būdavę labai patogu, kai
pensiją laiškininkė pristydavo į namus. Vienas gyvenantis senolis pasakojo, kad maždaug 70 Eur kas mėnėsį
išleidžia vaistams. Už likusius pinigus
šiaip ne taip verčiasi, nes augina šešias
vištas, turi bičių avilį. J.Galvonas prisipažino, kad Andrioniškio seniūnijos
specialistai jį ragina persikelti gyventi
pas artimiuosius, tačiau leido suprati,
kad sodybos Mendrupio kaime net
neketina palikti.
Iš atokios sodybos ragina
išsikelti
Susisiekus su Andrioniškio seniūnijos seniūne Laima Repečkienė, ši
sakė apie Mendrupio kaimo gyventojo J.Galvono problemas dėl negaunamos pensijos žinanti.
„Bet čia pašto problema. Aš juk
niekuo negaliu padėti“, - iš pradžių
aiškino seniūnė L.Repečkienė.
Kai į redakciją užsukęs pats
J.Galvonas, tai ir Andrioniškio seniūnė L.Repečkienė tuoj pat kalbą
pakreipė kita tema – apie būtinybę
J.Galvonui keisti gyvenamąją vietą.
„Sesė kvietė į Kupiškį važiuoti,
kad būtų lengviau, nes ten yra butas.
Suradome ir tokį namuką Viešintų
seniūnijoje, kur jis pageidavo persilkelti, bet vis kas nors užkliūva. Ir
niekaip mes nesutariame su Jonuku.
Ir jis eina per visas instancijas“, - kalbėjo L.Repečkienė, pastebėdama,
kad tokiu atveju su J.Galvonu būtų
patogiau susisiekti tiek seniūnijos
darbuotojams, tiek paštininkams bei
kitoms tarnyboms.
Vietoje kelio į sodybą - arimai

LEONAS ALESIONKA, buvęs Anykščių rajono meras:
- Niekam nesuteikiau teisių riboti mano, kaip Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos piliečio,
teisę į įvairiapusišką informaciją !
Tai akivaizdus žmogaus teisių pažeidimas. Atsiduoda sovietiniais
laikais. Antirusiška propaganda,
kaip ir rusofobija, Lietuvoje yra
kurstoma ir įžūliai formuojama.
Esu pakankamai išsilavinęs ir patyręs politikoje, kad nesišlykštėčiau įvairiais bandymais drausti ir
riboti informacijos laisvę. Nepakenčiu brukamos propagandos ir
dezinformacijos!

VYTAUTAS
MALINAUSKAS, Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų gyventojas:
- Rusiškus televizijos kanalus
žiūriu.Yra ir neblogų laidų, nekalbant apie tai, ką jie čia „varo ant
Lietuvos“.
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Priminus, kad visgi svarbiausia
pokalbio tema – J.Galvonui į namus
jau antrą mėnėsį iš eilės neatnešama pensija, Andrioniškio seniūnė
L.Repečkienė aiškino, kad buvo susitikusi su pašto darbuotoja ir kalbėjusi,
kaip problemą spręsti.
„Ji dar atsiklaus savo vadovybės,
kaip tokiais atvejais elgtis. Matot, ten
nėra keliuko, privažiavimo. Namo
dokumentai nebuvo sutvarkyti nuo
senų laikų, kai kaip ir nėra pastato,
nėra palikta ir kelio. Ūkininkai aplinkui susiarė žemes. Tai taip ir einame

Mano daina

pas Jonuką nemažą kelio atstumą.
Labai norėjau prišnekinti, kad bent
jau žiemai atsikeltų, bet nenori žmogus eiti iš savo namų“, - apie už 5 kilometrus nuo Andrioniškio nutolusio
Mendrupio kaimo gyventoją pasakojo L.Repečkienė.
Problemos kyla tik Jonukui...
Andrioniškio seniūnijos seniūnė
L.Repečkienė svarstė, kad greičiausiai J.Galvonui pensija į namus nepristatoma po to, kai atsirado mobilieji
laiškininkai ir pasikeitė pašto reikalavimai.
„Smulkmenų nežinau. Labai maloni paštininkė ir tikrai stengiamės surasti tą kompromisą.Naujas žmogus,
tai pirmą kartą ir palydėjome, kad
surastų tą sodybą.Norėtume, kad Jonukas arčiau giminaičių ateitų, bet jis
nenori, nori, kad jam pensiją į namus
neštų“, - kalbėjo L.Repečkienė, pridurdama, kad kurį laiką Andrioniškio
seniūniją aptarnaujančią paštininkę
pavadavo kitas žmogus.
L.Repečkienė sakė, kad problemų
dėl pensijos pristatymo į namus kitiems Andrioniškio seniūnijos gyventojams neiškilo.Tik Jonukui...
„Jam visą laiką problemos“, - pastebėjo L.Repečkienė.
Baiminasi, kad pagalbos prašys
ir kiti andrioniškiečiai
O gal sėdęs į tarnybinį automobilį
kartą per mėnesį garbaus amžiaus ligotam seniūnijos gygventojui tokiais
atvejais pensiją galėtų atvežti ir kuris
nors Andrioniškio seniūnijos darbuotojas?
„Aišku, kartą kokį aš galiu. Bet tada
ir kiti gyventojai pareikštų kažkokius
pageidavimus. Aš su tarnybiniu automobiliu, kad ir į miestą nuvežti apsipirkti, irgi negaliu.Jei būna kažkokia
rimta situacija, prispaudžia ligos, bėdos, tikrai stengiamės bet kokiu atveju padėti“, - aiškino L.Repečkienė.
Pasiekti įmanoma tik su
guminiais iki kelių
Pensijas Andrioniškio seniūnijos
gyventojams į namus atnešanti laiškininkė Jūratė Bernotonienė pasakojo,
kad pasiekti Mendrupio kaime gyvenantį J.Galvoną ypač sudėtinga.
„Ten problema žiauriai didelė. Valandą iki jo reikia eiti. Mums nustayti
tarifai, kokius atstumus eiti. Aišku,
ne tokius atstumus, kokius ėjome pas
jį. Ten nėra kelio - miškas. Vienam

1946 m. vasara, Dabužiai
(Šią dainą partizanai skyrė Elytei)

Kad aš žinočiau, kur takai
Per mišką, kur tu gyveni,
Bet tu šypsais ir nesakai,
Tu ateini ir išeini.

Saulės nudeginta, basa,
Tu - amžina sielos daina.
Tau akyse - dangaus šviesa,
Tu man viena, viena, viena.

Tu - saulės mylima daina,
Laukinio juoko skambesys,
Auksinio ryto dovana
Ir vakarinis ilgesys.

Žiedų nei auskarų brangių,
Nei šilko rūbų neturiu,
Tik veide šypsenų skaidrių,
Plaukuos žiedai rugiagėlių.

Skambėk rugiagėlių rasa,
Širdis jauna, jauna, jauna,
Saulės nudeginta, basa,
Tu man viena, viena, viena.

ten rasti neįmanoma. Lydėjo jo giminaitis, kai nešiau jam pinigėlius. Ten
problematiška. Reikėjo guminių iki
kelių, nes ten nėra kelio. Kiek žinau,
per amžių amžius ten su juo problema“, - pasakojo paštininkė Jūratė
Bernotonienė.
Ieškos išeities su seniūnija
Akcinės bendrovė Lietuvos paštas Komunikacijos grupės vadovas
Tomas Bašarovas „Anykštai“ taip
pat pripažino, kad dėl Andrioniškio
seniūnijos Mendrupio kaimo gyventojo J.Galvono paštas yra keblioje
situacijoje.
„Šiuo metu esame susidūrę su labai
keblia situacija, nes pasiekti Mendrupio kaime gyvenantį senolį iš esmės
neturime jokių galimybių. Asmuo gyvena miško viduryje, tad prie jo namų
nėra jokio kelio ar keliuko privažiavimui. Jo namus pasiekti galima tik
pėsčiomis apie 4 km einant pelkėtu
mišku. Žiemos laikotarpiu, kai miško
danga yra pažliugusi, net ir pėsčiomis
eiti yra praktiškai neįmanoma. Esame
informavę ir kreipęsi į Andrioniškio seniūniją dėl Mendrupio kaimo
gyventojo ir galimybių jį pasiekti.
Andrioniškio seniūnijos pastangomis sykį laiškininkei buvo paskirtas
lydintis asmuo, kuris ėjo drauge ir
pristatė senoliui maistą. Be palydos
pasiekti atokiame Mendrupio kaime
pasiekti senolį pėsčiomis einant 4
km mišku yra itin sudėtinga ir klaidu,
be to, nesaugu, ypač – nešant pensijas. Šiuo metu ieškome galimybių,
kaip senoliui pristatyti socialinę išmoką, ir nuoširdžiai atsiprašome už
vėluojantį jos pristatymą. Tikimės,
kad glaudžiai bendradarbiaudami su
Andrioniškio seniūnija ir socialiniais
darbuotojais, greitai rasime išeitį“, sakė T.Bašarovas.
Paštininkams parūpo senolio
socialinis saugumas
Beje, J.Galvono gyvenimo sąlygos
sujaudino ir pačus Lietuvos pašto atstovus.
„Reiškiame didžiulį susirūpinimą
Mendrupio kaime gyvenančio senolio gyvenimo sąlygomis, nes akivaizdu, kad atsitikus nelaimei žmogaus
nepasiektų net ir greitosios pagalbos
automobilis.
Kreipsimės į atsakingas socialinės
pagalbos tarnybas, informuodami
apie šį atvejį, kad būtų užtikrintas senolio socialinis saugumas“, - „Anykštai“ žadėjo T.Bašarovas.

Su šimtmečio jubiliejumi sveikinu partizanų
rėmėją, parlamento gynėją,
gerb. Elytę DILYTĘ (Vasarą), šiuo laiku
besigydančią Panevėžio ligoninėje.
Ačiū tau už meilę Lietuvai. Linkiu kuo greičiau pasveikti ir Dievo palaimos.
Bendražygis Antanas Adomavičius (Solistas)

savaitės citatos
Konsultantu samdykit
Naglį Šuliją
Virgilijus VAIČIULIS, UAB
„Anykščių šiluma” direktorius
apie įmonės prioritetus:
„Dabar visas dėmesys bus skiriamas suvartojamo šilumos kiekio mažinimui.”
Gyventojai suderino
priekaištus?
Virgilijus VAIČIULIS, apie
gyventojų priekaištus:
„Mūsų jau nebekaltina, kad
viename bute per šilta, o kitame
- per šalta.”
Bet gal pamėginam?

Rimantas VANAGAS, rašytojas, apie siekį mokytojo profesiją padaryti prestižine:
„Mano supratimu neužtenka
pakelti algą ir prestižas bus didesnis.”
Geriau jau likimu tikėti

Juozas
DANILAVIČIUS,
mokytojas, apie idėjas Lietuvai:
„Mes net nežinome, kas mūsų
gyvenimą stipriausiai įtakoja.
Vieniems atrodo, kad tai yra
Karbauskis, kitiems - Skvernelis.”
Instrukcijas skaito
tik bailiai!
Saulius
SLAVINSKAS,
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas apie
dumų jutiklius:
„Instrukcijose būna nurodyta
reikalinga informacija, kaip žinoti, ar jis tinkamai veikia.”
Na rangovai paprastai būna
ne pensininkai...
Leonas ALESIONKA,
buvęs Anykščių meras
apie Anykščių kurortinimą:
„Na, pavyzdžiui, nutiesei kilometrą medinio tako palei Šventąją ir pažiūri: padidėjo pensijos
ir atlyginimai ar nelabai?”
Jei būtų kiaules atidavę,
būtų galima
sakyti - pakiaulino
Liūtas
JAKUBAUSKAS,
Užunvėžių kaimo gyventojas
apie ūkininkavimo pradžią:
„Uošviai ūkininkavo kitame
rajone. Prieš žiemą jie mums atidavė tris karves nusprendę, kad
jie žemės ūkio jau atsikando.”

iš pirmų lūpų
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,,Anykščių šilumą” vis dar smaugia
robertas.a@anyksta.lt
paskola už dujines katilines
Robertas Aleksiejūnas

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos ateityje ženkliai nebemažės. Tokią žinią iš Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos posėdžio į Anykščius parvežė UAB „Anykščių šiluma“ direktorius
Virgilijus Vaičiulis, ,,Anykštai” papasakojęs ir apie kitas Anykščių šilumos ūkio aktualijas.

UAB ,,Anykščių šiluma” direktorius Virgilijus Vaičiulis pastebėjo, kad nepatenkintų šilumos vartotojų problemą išsprendė
daugiabučių renovacija.
Šildymo kainos mažinimo
resursai išsemti
„Praėjusią savaitę buvau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos posėdyje, kuriame taip pat
dalyvavo ir Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos atstovai, energetikos vi-

rievės

Rytis KULBOKAS
Valstybės šimtmečiui skirta ir
plačiai reklamuota akcija „Idėja
Lietuvai“ baigėsi lūkesčių, kaip
muilo burbulų, sprogimu, kad
bent kas bus daroma, kad būtų
išsaugota lietuvių tauta. Nugalėjusiomis paskelbtos idėjos
arba tėra popsinis blizgutis,
arba jau beviltiškai vėluoja. Jos
nieko realaus nežada, - greičiau
tarnauja kai kurių partijų ir
ideologinių srovių interesams.
Bet kuriuo atveju, praleista reali
galimybė padėtį valstybėje keisti
į gera.
Idėją įteisinti dvigubą pilietybę galima suprasti žvelgiant
tik iš kilme su Lietuva save
siejančio emigranto pozicijos.
Tačiau dvigubą pilietybę aiškiai
reglamentuoja mūsų Konstitucija ir mažos tautos savisaugos
instinktas. Todėl idėjos įteisinti
dvigubą pilietybę išreiškimas,
išrenkant ją viena iš idėjų Lietuvai, manau, tėra papildomo
argumento paieška, naudinga
tiems, kurie nenori sietis su nė
viena tauta ar valstybe,o siekia,
esant reikalui, turėti atsarginį
variantą.
Mokytojas – prestižinė specialybė? Ar ne per vėlu? Mokytojas buvo gerbiama specialybė,

ceministras.
Posėdyje buvo akcentuojama,
kad šilumos kainos stipriai nebemažės. Jau beveik išsemti resursai.Dabar visas dėmesys bus
skiriamas suvartojamo šilumos
kiekio mažinimui“, - apie energetikos srities prioritetus Lietuvoje pasakojo V.Vaičiulis.
kurti pagarbos šiai profesijai
nereikėjo, - tereikėjo ją išlaikyti.
Kas prarasta, tą susigrąžinti
yra nepalyginamai sunkiau, nei
sukurti nuo nulio. O ar ši profesija, žvelgiant objektyviai, yra
svarbiausia? Kuo gi ne tiek pat
vertinga yra gydytojo profesija?
Juk gydytojai dėl mažų algų
šimtais palieka mūsų šalį. Ar ne
tokia pat vertinga, pavyzdžiui,
ugniagesio - gelbėtojo profesija?
Manau, išskirti vieną profesiją
yra ir neatsakinga, ir trumparegiška.
Biurokratijos mažinimas skaitmenizuojant valstybės paslaugas? Šalyje, kurioje nė vienas
valstybinis skaitmeninis projektas, kainavęs daugybę milijonų,
neveikia tinkamai? Be to, su
skaitmenizavimu jau užsižaista,
skaitmenizuojama viskas, nepaisant reikia to ar nereikia, ar bus
patogiau paslaugos vartotojams,
ar tik kels papildomų problemų.
Tikslingiau būtų buvę deklaruoti
siekį apskritai mažinti biurokratiją, nes ji yra autoritarinės valstybės požymis ir sukelia didžiules išlaidas valstybės biudžete,
kurį pildo mokesčių mokėtojai.
Na ir paskutinė idėja – pagalba jaunoms šeimoms įsigyjant
būstą - yra beviltiškai pavėlavusi ir net diskriminuojanti.
Tačiau, kaip ir kitos (išskyrus
mokytojo profesijos prestižo
didinimą), ši idėja būtų labai
naudinga verslui. Neabejotinai
nekilnojamasis turtas brangtų,
nes didėtų jo paklausa, daugėtų statybų, o nepatenkantys
į finansuojamųjų grupę taptų
dar labiau nepajėgūs įsigyti
būstą. Todėl idėja, imta įgyvendinti šiuo metu, galiausiai
atneštų daugiau žalos patiems
piliečiams. Nors, pradėjus ją
realizuoti prieš kokių 20 metų,
ji būtų buvusi vienintelė verta
įgyvendinimo idėja valstybi-

Pretenzijų mažėja
Pasak UAB „Anykščių šiluma”
direktoriaus V.Vaičiulio, labiausiai
šiandien esą išlošia tie gyventojai,
kurie gyvena renovuotuose daugiabučiuose.
,,Tų namų, kurie yra renovuoti, gyventojai gauna panašiai apie 50 proc.
mažesnes sąskaitas už šildymą”, - teigė ,,Anykštos” pašnekovas.
Centralizuotai tiekiamos šilumos pardavimai mažėja – visai tai
dėl tos pačios Anykščiuose pagreitį įgavusios būstų renovacijos.
,,Iš kitos pusės, tai yra ir naudinga ,,Anykščių šilumai”, nes nebelieka renovuotų namų problemų.
Mūsų jau nebekaltina, kad viename
bute yra per šilta, o kitame – šalta.
Šildymo sistemos subalansuotos,
todėl šiluma tolygiai pasiskirsto
butuose. Kitas dalykas, kai už šilumą gyventojai mažiau moka, mums
nebereikia į tuos namus važinėti ir
klausytis pretenzijų”, - kitus daugiabučių renovacijos pliusus vardijo V.Vaičiulis.

lumą nesusimokėjusių gyventojų,
anot V.Vaičiulio, mažėja.
,,2017 metų pradžioje buvo 512
000 Eur, dabar yra 412 000 Eur vartotojų įsiskolinimai. Skaičiai žiemą
šiek tiek ir vėl padidės. O skolininkų yra labai įvairių. Vieni nenori
mokėti, kiti neišgali ar yra išvažiavę
į užsienį. Pastarųjų skolos susidaro,
bet grįžę jie susimoka. Pavyzdžiui,
130 Eur pensiją gaunanti močiutė
už paslaugas susimoka, o yra žmogus, kuris, žinai, kad gyvena pasiturinčiai, bet nemoka”, - pasakojo
V.Vaičiulis.
Vartotojai susimoka
tik už banko palūkanas

paskola, gal būtų galima atlikti ir
kažkokias investicijas. Bet paskola į šildymo kainą neįsiskaičiuoja,
nors žmonės galvoja priešingai.
Paskola yra mokama iš bendrovės
gaunamo pelno.O palūkanas bankui leidžiama įskaičiuoti į šildymo
kainą”, - pasakojo V.Vaičiulis.
Šildymas atpigo, tačiau kitur jis
kainuoja dar mažiau
Pagal centralizuotai tiekiamos šilumos kainas Lietuvoje UAB ,,Anykščių šiluma” šiuo metu yra 34-ta tarp
51 šilumos tiekimo įmonės.
,,Kaina sumažėjo 2016 metų
kovo mėnesį, tai šiuo metu ji vieną
mėnesį yra didesnė, kitą – mažesnė.Nuo 2016 metų pradžios šildymo kaina sumažėjo apie 28 proc.
Kaina buvo 9,31 ct už kWh, kol
kūrenome dujomis, kai pradėjome
naudoti biokurą, dabar kaina yra
6,7 ct”, - apie šildymo kainų pokyčius pasakojo V.Vaičiulis.
Atsakymas smalsiems
komentatoriams

UAB ,,Anykščių šiluma” vis dar
atidavinėja paskolą už Anykščių
mieste įrengtas dujines katilines.
,,Atidavinėjame paskolą pagal
sudarytą grafiką su Turto banku.
Sutartį su banku grąžinti paskolą
esame sudarę iki 2030 metų.Dar
liko grąžinti 3,5 milijono eurų. Ta
paskola ne taip greitai mažėja. Per
metus mokame 212 000 Eur. Paskolos ir 18 000 Eur palūkanų.Palūkanos yra 0,5 proc. metinių palūkanų.Palūkanos nėra didžiulės, bet
pati paskola yra didelė.Jeigu ne ta

UAB ,,Anykščių šiluma” V. Vaičiulis vadovauja nuo 2003 metų.
Portalo anyksta.lt komentatoriai kartais pasvarsto, kiek dar ilgai nesikeis
bendrovės direktorius.
,,Kiek norėsiu, kiek sveikata leis
ir kiek akcininkas laikys”, - išgirdęs
klausimą apie savo ateitį ,,Anykščių šilumoje” atsakė V.Vaičiulis.
Šį pokalbį su UAB ,,Anykščių
šiluma” direktoriumi V.Vaičiuliu
taip pat galite pasižiūrėti portale
anyksta.lt, rubrikoje ,,ANYKŠTA”
TV.

niu mastu iš visų atrinktųjų.
nusikaltimas ne tik prieš tautą,
Tačiau ne dabar, o prieš kokius
bet ir visą civilizaciją.
20 metų. Nuosavi namai yra
Prieš šimtą metų signatarai
viena iš svarbiausių jungčių,
Vasario 16- osios Aktą pasirašė
kurios pririša prie vietos ir
kaip valstybės – namų tautai
konkrečios bendruomenės. Bet
kūrimo pradžią, kaip tautinės
nebe laikas plėtoti šią idėją, kai
valstybės simbolį, nes tik turinti
jaunimas gyvenimą ir ateities
savo namus (valstybę) tauta
planus susiejo su emigracija,
gali išgyventi. Net ir vėliava
o kaimai ir mažesni miesteliai
su Vyčiu nebuvo įteisinta kaip
nebesustabdomai nyksta. Reikia
valstybės vėliava iš dalies dėl to,
gydyti ligą, o ne simptomus.
kad siekta pabrėžti, jog sukurta
Kita vertus, ir diskriminacija
nauja, su kitomis valstybėmis ir
pagal amžių yra draudžiama.
jų istorijomis nesusijusi lietuvių
Globalios Lietuvos vizija,
valstybė. Signatarai žinojo, ką
kuriai atstovauja daugelis iš
daro. Nors valstybę kankino
šių idėjų – išsivaikščiojusios
labai panašios problemos, kaip
Lietuvos vizija, tik priverstinai
ir dabartinę, bet ji per tuos porą
vaidinant optimistus. Negali
dešimtmečių sugebėjo padaryti
laimėti žainepalygintidimo, kuriam
nai daugiau,
...Jei ekonomikos augi- nei atkurtoji
taisykles kuria
mas neš naudą mažiau nei Lietuva, nes
kiti žaidėjai ir,
esant reikalui,
7 gyventojams iš 10, kito turėjo aiškiai
jas koreguoja,
valstybės šimtmečio nebe- į tautiškumą
kaip jiems nauorientuotą
bus...
dinga. O lietupoziciją.
viai yra tauta,
Nes signakuri turi labai ryškiai išreikštą
tarų idėja Lietuvai buvo skirta
tik lietuviams būdingą genomą.
Lietuvai, o ne atskiroms interesų
Tuo pasigirti, beje, negali ir kai
grupėms. Ta signatarų, tarp jų ir
kurios didžiosios tautos. O ką
mūsiškio užunvėžiečio socialdejau kalbėti apie archaišką kalmokrato Stepono Kairio, valstybą? Maždaug prieš porą metų
bės kūrimui įdėta energija buvo
Oksfordo ir Kembridžo univertokia pranašiška, kad tie pora
sitetų mokslininkai pabandė attarpukario Lietuvos dešimtmečių
kurti indoeuropiečių prokalbę,
lėmė, kad lietuvybė atsilaikė
Europos tautų kalbų promotę.
iki pat Sąjūdžio. Be 1918 metų
Mokslininkai pasitelkė sudėtinLietuvos nebūtų ir 1990- ųjų
gus algoritmus ir,pritaikę komLietuvos. Prieškarinė Lietuva
piuterinį garsų modeliavimą,
buvo atvira aplinkiniams tik
išskyrė jokių rašytinių šaltinių
tiek, kiek reikia pačiai tautai.
nepalikusios kalbos žodžius.
Jei reikėtų pasiūlyti vieną
Kaip skambėjo skaičiai beveik
vienintelę idėją, aš asmeniškai
visų europiečių kalbų kalba?
siūlyčiau nulinės tolerancijos
– viens, duo, trys, ketvores,
idėją korupcijai, nes ji labiausiai
penkvi, septin, dešim... Tad apie
ardo valstybės pamatus kurdama
ką mes kalbame? Jei likimas
atskirtį, neteisingumą, gniuždo
istoriškai mūsų tautai skyrė
socialiai atsakingą verslą ir neša
ištakų saugotojos užduotį, tai
nusivylimą pačia valstybe. Juk
globalios, išsivaikščiojančios
mokesčių nemokantis verslas
Lietuvos idėjų skatinimas yra
visada laimės prieš sąžiningai

mokantį, kadangi mokantis mokesčius negalės konkuruoti. Juk
nelegalias pajamas gaunantis
pilietis ne tik iškraipys rinką ir
griaus ekonominį balansą, bet
ir skatins kitus slėpti pajamas
(pavyzdys užkrečia).
Šis korupcijos vėžys apėmęs visą valstybės kūną, o kuo
baigiasi vėžys – visi žinome. Šią
savaitę žiniasklaidoje sumirgėję
skaičiai, kad Lietuvos ekonomikos augimas pasiekia tik 3
gyventojus iš 10- ies, bet tie
3 paslaugų bei prekių kainas
pakelia visiems 10- čiai, liudija
didžiausią įmanomą grėsmę
tautos išlikimui. Tai jau kokio
trečios stadijos vėžio valstybės
kūne simptomas. Jei ekonomikos
augimas neš naudą mažiau nei 7
gyventojams iš 10, kito valstybės
šimtmečio nebebus. Įgyvendinus
nulinės tolerancijos korupcijai
idėją, būtų galima įgyvendinti
ir kitas idėjas. Be absoliučios
netolerancijos korupcijai neįmanomas nei pilietiškumas, nei
socialinis teisingumas.
Kartais pagalvoju, Lietuvai
verčiau reikėtų įsivežti ne šiaip
darbuotojus, o kurti sistemą,
kad į visas kontroliuojančias
mokesčių surinkimą pareigas
būtų skiriami imigrantai, kurie
su vietiniais gyventojais nesusiję
jokiais ryšiais. Imigrantams būtų
galima mokėti net labai gerą
atlyginimą vien už tai, kad jie
neturi jokių ryšių su Lietuva.
Padaryti kažką panašaus, kaip
padarė Gruzija su savo policija, kai po „Rožių revoliucijos“
VRM sistemoje liko 5 procentai buvusių darbuotojų, o į jų
vietas buvo priimti nauji, nors
ir nepatyrę pareigūnai. Po šios
reformos Gruzija buvo pakilusi į
penktą vietą tarp valstybių pagal
korupcijos nebuvimą policijoje.
Nors ši idėja pas mus, sutinku,
yra utopinė.

Vengia atsiskaityti net
gyvenantys pasiturimai
Už centralizuotai tiekiamą ši-

akiratis
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Vasario 16-osios Aktą
prižiūri apsauga

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Artėjant vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės šimtmečiui, kino
teatruose pasirodė kino filmas ,,Grąžinti nepriklausomybę“, pasakojantis apie signatarus: Joną Basanavičių, Antaną Smetoną,
Aleksandrą Stulginskį ir Petrą Klimą.
Signatarų namų - muziejaus ekskursijų vadovas Valdas Selenis
sakė filmo dar nematęs, tačiau ekskursantai dažnai klausia, ar
komiko Olego Šurajevo juostoje vaizduojami signatarai atitinka
realybę: ,,Žmonės klausia, na ar iš tikrųjų Petras Klimas buvo
toks tylus? Iš pradžių taip, o vėliau - išdrąsėjo, balsas puikiai girdimas visuose protokoluose, o jei paskaitytumėte jo atsiminimus,
pamatytumėte, jog jis buvo labai gyvas, kunkuliuojantis žmogus.
Mačiau tik filmo plakatą ir galiu pasakyti tik tiek, kad Antano
Smetonos barzda buvo ne tokia vešli, o Jono Basanavičiaus akinukai kur kas apvalesni,“ – juokėsi ekskursijų vadovas.

Sovietmečiu Signatarų rūmai buvo paversti paprastais butais, o muziejus čia įkurtas tik nuo 1998 metų.

Ekskursijų vadovas Valdas Selenis pasakojo, jog Jonas Basanavičius ne tik buvo gydytojas, mokslininkas, užsiėmė archeologiniais kasinėjimais, bet ir mėgo fotografuoti.
Muziejus įkurtas 1998 metais
Signatarų rūmų muziejus įkurtas 1998 metais, o nuo 2003 -iųjų
priklauso Lietuvos nacionaliniam
muziejui. Ekspozicijoje pristatomas Lietuvos kelias į valstybingumą nuo XIX a. antros pusės iki
Vasario 16-osios Akto pasirašymo. To meto Lietuvos likimą lėmė
glaudžiai susipynusi veiklių asmenybių, visuomeninių draugijų,
lietuvių tautos ir pasaulio istorija.

Tautos politinė sąmonė brendo ne
tik kultūrinėse, labdaros, švietimo draugijose, bet ir inteligentų
namuose, kai buvo rašomi moksliniai ir publicistiniai straipsniai,
redaguojami leidiniai, diskutuojama, kuriama. Čia lankytojai gali
pamatyti 1904–1915 metų lietuviškus leidinius, draugijų įstatus ir
kitus dokumentus, Lietuvių mokslo draugijos ir laikraščių redakcijų nuotraukas. Įdėmiai išnagrinėję
išlikusius šaltinius, ekspozicijos

Neseniai Vokietijoje profesoriaus Liudviko Mažylio atrastas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, pasirašytas 1918 metų vasario 16-ąją, dabar eksponuojamas Signatarų rūmų trečiajame aukšte.

R. Dačkaus (LRP kanceliarija) nuotr.

kūrėjai pasistengė atkurti 1917–
1918 metų atmosferą. Muziejuje
rodomi ir keli filmai iš Sąjūdžio
laikų, kuriuos ekskursijos dalyviai
gali pamatyti ekskursijos metu.
Šios salės sienos papuoštos lietuviškais plakatais, galima pamatyti
įvairių draugijų leidinių, Amerikos lietuvių ženkliukų, ordinų, čia
leistų leidinių. Taip pat ir tautines
juostas, eksponuotas Paryžiuje.
Ekskursijų vadovas sakė, kad muziejuje planuojama atidaryti ir dar

kelias sales, skirtas diplomatams,
signatarų menę.
Signatarų rūmai pasakoja
Lietuvos istoriją nuo
knygnešių laikų
,,Ekspozicija prasideda nuo knygnešių laikų. Eksponuojami ,,Varpo“ ir ,,Aušros“ numeriai, taip
pat knygnešių gabentos knygos,
žymiausių knygnešių nuotraukos,
netgi atsišaukimai (Švento Mikalo-

Remiantis nuotrauka, atkurtas Signatarų kambarys, kuriame vyko Nepriklausomybės Akto ruošimo darbai.

jaus bažnyčios – dėl leidimo melstis
lietuviškai bažnyčiose). Tai Donato
Malinausko iškovotas leidimas, vienintelis legaliai lietuviškai atspausdintas raštas spaudos draudimo
metais,“ – pasakojo ekskursijos vadovas Valdas Selenis, - ,,muziejuje
yra ir draugijos rinkiniuose buvusi
Petro Rimšos skulptūra, kuri buvo
eksponuojama pirmojoje lietuvių
dailės parodoje 1907 metais Petro
Vileišio rūmuose.
(Nukelta į 12 p.)
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Anykščių valdžia Smetoną
myli labiau už Steponą Kairį

Konferencijos svečiai. Antras iš kairės Seimo narys Juozas Olekas, LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas.
(Atkelta iš 1 p.)
Konferencijoje pranešimus skaitė Vilniaus universiteto dėstytojai istorikas Norbertas Černiauskas ir
politologas Liutauras Gudžinskas,
kalbėjo Seimo narys, socialdemokratas Juozas Olekas.
„Pasižvalgius po Anykščius atrodo, kad mes labiau mylime Smetoną. Kairys yra pamirštas, nors
nėra tokio kito žmogaus, kuris
būtų tiek davęs Lietuvai ir Anykščių kraštui, - sakė renginį pradėjęs
LSDP Anykščių skyriaus pirmininkas Dainius Žiogelis,- ir dabar
salėje nematyti nė vieno rajono
vadovo. Tik konservatorius, Seimo
narys Sergejus Jovaiša neišsigando
socialdemokratų . Kai Lietuvai yra
sunku, mes, nepriklausomai nuo to,
kokiai partijai priklausome, telkiamės petys į petį, o kai gyvenimas
pagerėja, imame draskytis...“
Signataro S. Kairio siekį kurti tautinę, socialiai teisingą, demokratiškai sutvarkytą, pažangią
Lietuvos valstybę akcentavo renginyje dalyvavęs LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas. „Mes,
šiandieniniai
socialdemokratai,
esame S. Kairio sukurtos partijos tąsa. Modernizuotos S. Kairio
idėjos atspindi tai, kur juda socialdemokratai. Mes jį prisimename
ir semiamės įkvėpimo“ ,- pakiliai
kalbėjo partijos vadovas, pastebėjęs, kad S. Kairio talento ir indėlio
į Lietuvos valstybės kūrimą negali
paneigti niekas.
„Nesvarbu, kad Vasario 16- tosios Aktas rašytas ne S. Kairio
ranka. Svarbu, kieno idėjos įėjo į

šį dokumentą“, - sakė iš Kurklių
kilęs istorikas N. Černiauskas, beje
prisidėjęs, kad Kurklių mokyklai
būtų suteiktas signataro S. Kairio
vardas. Istorikas kalbėjo, kad S.
Kairio ir trijų kairiųjų, buvusių
Lietuvos Taryboje, dėka Vasario
16- tos Akte buvo įrašyta, kad
Lietuva atkuriama, kaip demokratiškais pagrindais sudaryta nepriklausoma, tautinė valstybė, nors
buvo ketinama Lietuvą atkurti kaip
monarchiją, karaliumi pakviečiant
vokietį Vilhelmą fon Urachą, arba
Lietuvą daryti nuo Vokietijos priklausoma valstybe.
Priminsiu, kad priešindamasis
tokiam ketinimui S.Kairys ir du
kairieji Lietuvos Tarybos nariai –
Stanislovas Narutavičius ir Jonas
Vileišis –Tarybos daugumai nepritarus jų siūlymui išmesti iš deklaracijos nuorodą į amžinus ryšius
su Vokietija, iš Tarybos pasitraukė.
Po kurio laiko solidarizuodamasis
iš Tarybos išėjo ir Mykolas Biržiška. Praradusi penktadalį narių,
Taryba pateko į krizę, kol padėtį
išgelbėjo Petras Klimas –jis įkalbėjo pasitraukusius kairiuosius sugrįžti į Tarybą, pažadėdamas, kad
Nepriklausomybės Akte nebeliks
minties apie sąjungą su Vokietija.
„Demokratija S. Kairiui buvo
veiksmo, atsakomybės žodis“ , kalbėdamas apie signataro pažiūras sakė N. Černiauskas. Kitos dvi
sąvokos, nusakančios esminius S.
Kairio veiklos bruožus, yra gerovės valstybės kūrimas, taip pat ir
modernumas.
Socialinis draudimas, nemoka-

mas švietimas, 8 valandų darbo
diena darbininkams ir 6 valandų
trukmės darbo diena protinį darbą
dirbantiems žmonėms, darbininkų
saviraiškos laisvė - S. Kairio idėjos, kurios patenka į Konstitucinę
teisę, įgyvendinamos jam 1919
metais tapus ministru tiekimo ir
maitinimo klausimais.
S. Kairys deda pagrindus moderniai valstybei. Tarpukario Lietuvos sostinė Kaunas skendi purve.
Mieste nėra šaligatvių, vandentiekio. S. Kairys, inžinierius pagal
išsilavinimą, ima rengti ir įgyvendina Kauno vandentiekio projektą.
Dėl to šiandien Kaunas didžiuojasi
modernia architektūra.
„Tuo metu Užunvėžis – tipinis
aukštaitiškas kaimas - patiria visą
to meto modernizacijos galią“,kalbėjo N. Černiauskas apie signataro,, genium loci‘‘ (vietos dvasią).
1940 metais čia iškyla Karolio
Reisono suprojektuota bažnyčia.
S. Kairys draugauja su rašytoju
Jonu Biliūnu (beje, įkūrusiu Panevėžio socialdemokratų partijos
skyrių), iš Užunvėžio kilęs Martynas Kukta Vilniuje, Totorių gatvėje, savo spaustuvėje atspausdina
„Lietuvos aido“ laikraštį, kuriame
paskelbiamas Vasario 16- tosios
Aktas, Balys Šlyžys iš Gyvatynės
kaimo, jo netolimas kaimynas,
tampa S. Kairio sukurtos Utenos
apskrities viršininku, vėliau –
Krašto apsaugos ministru, Klaipėdos uosto vadovu, Pranas Morkūnas, inžinierius iš Anykščių rajono,

tampa Lietuvos gelžbetonio tėvu –
projektuoja tiltus, svarbiausių pastatų konstrukcijas.
N. Černiauskas juokavo, kad S.
Kairys yra prisidėjęs net prie Vasario 16- Akto suradimo, nes drauge
su kitu signataru Kipru Bieliniu
ketino šautuvais ginkluoti vaduoti
iš Ukmergės policijos areštinės už
socialdemokratines idėjas uždarytą
Praną Mažylį - būsimąjį profesorių, gydytoją, kurio anūkas Liudas
Mažylis Vokietijos archyvuose neseniai atrado dingusiu laikytą Vasario 16- tosios Aktą.
Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto dėstytojo Liutauro Gudžinsko teigimu, „S. Kairys
buvo ideologiškai aiškus marksistas. Dabar tai lygu valstybės išdavimui ar padugnei“, - apgailestavo politologas, sakydamas, kad
marksizmo sąvoka yra nepelnytai
iškreipta, o Karlo Markso indėlis
kuriant politinės ekonomijos teorijas yra neginčytinas. Socializmą,
sakė lektorius, S. Kairys matė kaip
ilgalaikę valstybės perspektyvą,
kol Lietuva taps industrine, išsivysčiusios pramonės šalimi.
L. Gudžinskas kalbėjo, kad S.
Kairio reikšmė Lietuvos istorijoje
yra ne menkesnė nei šalies prezidentų, nes sukurti tuometinėje
Lietuvoje politines partijas, jų
skyrius reikėjo kur kas didesnės
jėgos ir talento nei būti šalies prezidentu. S. Kairys - neabejotinai
esminė socialdemokratiją simbolizuojanti figūra. „S. Kairio negalima įsivaizduoti be socialdemokratų partijos, o socialdemokratų
partijos be S. Kairio“, - kalbėjo
dėstytojas.
Charakterizuodami S. Kairį kaip
asmenį, lektoriai sakė, kad signataras buvo kieto charakterio, užsispyręs kaip žemaitis.

Konferencijos klausė artipilnė salė žmonių.

Autorės nuotr.

šimtas istorijų

Pirmoji
Užgavėnių
šventė

Ataka. Rusijos kariuomenė yra
tiesiogiai atsakinga už piktavališką
pernai vasarą prieš Ukrainą nukreiptą kibernetinę ataką, kuri vėliau išplito po visą Europą, pareiškė Jungtinės
Karalystės (JK) ministrai, informuoja BBC. Viešai Rusiją dėl „NotPetya“ viruso atakos apkaltindama JK
vyriausybė pasielgė itin neįprastai.
Rusija neigia esanti atsakinga už
„Not Petya“ ataką, kuri, apytikriais
skaičiavimais, įmonėms kainavo
daugiau kaip 1,2 mlrd. dolerių, ir pabrėžė, kad tarp nukentėjusių pateko
ir Rusijos įmonės. Išpirkos prašantys
kompiuterių virusai grasina ištrinti
kompiuterio duomenis, nebent bus
sumokėta išpirka už duomenų išsaugojimą. Vimbldono lordo Ahmado
teigimu, JK sprendimas pripažinti
Kremlių atsakingu už ataką rodo tai,
kad vyriausybė netoleruos „piktavališkos kibernetinės veiklos“.
Žuvo. Afganistane, kur vyksta
karas su radikaliu islamo Talibanu ir
„Islamo valstybe“ (IS), ketvirtus metus iš eilės žuvo arba buvo sužeista
daugiau kaip 10 000 civilių. Tai sakoma ketvirtadienį paskelbtoje Jungtinių Tautų (JT) metinėje ataskaitoje.
Tačiau bendras aukų skaičius 2017aisiais, palyginti su metais anksčiau,
sumažėjo 9 proc. iki 10 453 (3 438
žuvusieji ir 7 015 sužeistųjų). Tarp
aukų vėl buvo daug moterų ir vaikų,
sakoma 75 puslapių ataskaitoje. Daugiau kaip 4 400 buvo nužudyta arba
sužeista. Moterys ir vaikai sudaro 42
proc. visų civilių aukų. Talibanui,
ano JT, tenka 42 proc. visų aukų, IS 10 proc., afganų saugumo pajėgoms
- 16 proc., o užsienio kariams - 2
proc. Likusių aukų nepavyko priskirti nė vienai pusei. JT, be to, atkreipė
dėmesį į tai, kad tikrieji aukų skaičiai
gali būti daug didesni.
Loterijos. Siūloma uždrausti jaunesniems nei 16 metų asmenims
įsigyti loterijos bilietą ir dalyvauti
loterijoje. Tokį patobulintą Loterijų
įstatymo pakeitimo projektą Seimo
posėdžių sekretoriate įregistravo
Seimo Socialdemokratų darbo bei
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų
seniūnai Andrius Palionis ir Ramūnas Karbauskis. Jų teigimu, projekto
rengimą paskatino faktinė situacija,
kai vis daugiau vaikų perka loterijos
bilietus ir dalyvauja loterijose, kurios
yra kaip lengvesnė azartinių lošimų
forma. Parlamentarų nuomone, tokiu būdu nepilnamečiai iki 16 metų
bus apsaugomi nuo rizikos tapti priklausomais nuo lošimų, per didelės
rizikos prisiėmimo netinkamai ją
įvertinus.
Sankcijos. Lietuvos bankas įspėjo vieną didžiausių šalyje komercinį
banką „Swedbank“, nes šis netinkamai užtikrino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. „Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų
pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos srityje. Dėl to Lietuvos
banko valdyba įspėjo „Swedbank“ ir
įpareigojo visus inspektavimo metu
nustatytus pažeidimus ir trūkumus
pašalinti iki 2018 metų gegužės 1
dienos“, - teigiama centrinio banko
pranešime. Pasak Lietuvos banko,
kitose srityse pažeidimų ar veiklos
trūkumų nenustatyta. „Swedbank“
teigia jau ėmęsis veiksmų, kad pašalintų nustatytus trūkumus. Bankas
tikina, kad dalis pažeidimų jau ištaisyti. Įspėjimas yra žemiausio lygio
sankcija, kurią galėjo skirti Lietuvos
bankas.

1989 – ųjų vasario septintąją
smagiai nusiteikę anykštėnai šventė Užgavėnes. Tai buvo pirmoji
Užgavėnių šventė po kelių dešimčių metų pertraukos, kai žmonės
išėjo su kaukėmis į gatvę, vaikščiojo po įstaigas.
Kaip senais, dar smetoniniais laikais, vienur kitur pravirko armonika ir daina liejosi. Anykščių miesto
centre buvo tiršta žmonių, čia juos
saviveiklininkai blynais vaišino, tačiau ne visiems tų blynų teko...
-ANYKŠTA

spektras

Prekybos taškų dar nebuvo, tačiau linksma visiems buvo.

Jono Junevičiaus nuotr.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai. ( kart.).
7.00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Gvadalkivyras. Didžioji
upė
12.45 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Užburianti Indonezija
13.30 Klausimėlis.lt.
13.50 SIL - Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė. Rungtynės dėl
3 vietos. Tiesioginė transliacija iš
Klaipėdos.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą).
16.15 SIL - Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė. Snaiperių konkursas. Tiesioginė transliacija iš
Klaipėdos.
17.00 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
17.10 Sportas.
17.13 Orai.
17.20 SIL - Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė. Finalas. Tiesioginė
transliacija iš Klaipėdos.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą.
21.55 Amžinai kartu.
23.25 Laiškai Sofijai N-7

1.10 Pasaulio dokumentika.
Gvadalkivyras. Didžioji upė ( kart.).
6.30 „Madagaskaro pingvinai“ (k)
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k)
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
9.30 „Tinginių miestelis“
10.00 „Ogis ir tarakonai“
10.10 „Ant bangos“
11.55 „Pričiupom!“
12.25 „Monte Karlas“
14.30 „Auklės dienoraštis“ N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.00 „Neįmanoma misija.
Šmėklos protokolas“ N-7.
0.35 „Juodasis griaustinis“ N14.
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Keršytojų komanda“ N-7
8.00 „Statybų gidas“.
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Slidinėjimas. Vyrai. 4x10
km estafetės“.
13.15 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Biatlonas. Vyrai. 15 km
masinis startas. Dalyvauja Tomas
Kaukėnas, Vytautas Strolia“.
14.15 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Kanada - Pietų Korėja“.
16.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Greitasis čiuožimas.
Vyrai - komandinis persekiojimas.

Moterys - 500 m “.
18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.45 „Geriausi mūsų metai.
100-mečio šou“.
22.15 „Jūrų pėstininkas“ N-14
0.05 „Po šia oda“ N-14
2.10 „Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 1 dalis “ N-14 (kart.)
6.30 Baltijos galiūnų čempionatas
Tauragėje (k).
7.30 „F. T. Budrioji akis“ (k)
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Baltijos galiūnų čempionatas
Akmenėje.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Pragaro katytė“
11.30 „Slaptas lokių gyvenimas“
12.40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“ N-7.
16.55 Prezidento sprendimas
N-7.
19.30 „Kvapų detektyvas“ N-7.
21.50 „Juodasis sąrašas“ N-7.
22.45 „Gyvi numirėliai“ N14.
23.50 Gelbėjimo misija (k) N-7.
1.30 Prezidento sprendimas (k)
N-7.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Laukinė šiaurės gamta“
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“
8.45 „Surikatų namai“
9.15 „Žiniuonis“ N-7.
10.15 „Akloji“ (k)
11.25 „Būrėja“ (k)
12.00 Moterys prieš vyrus (k).
N-7.
12.55 Bus visko (k).
13.50 „Pasisvėrę ir laimingi“
14.45 „Širdele mano“ N-7.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 2 N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 8
N-7.
11.40 Savaitė.
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 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 Mano tautinis kostiumas.
būta ir atkurta.
23.15 Kolekcija N-14.
0.15 Detektyvas Monkas 8 N-7.
(kart.).
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 „Galutinis tikslas 5 N14
0.20 „Dalasas“ (6) N-7
1.15 „Neįmanoma misija.
Šmėklos protokolas“ (k) N-7
5.45 „Televitrina“.
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Snieglenčių sportas.
Moterys. „Big air“ rungtis“.
9.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dailusis čiuožimas.
Šokiai ant ledo“.
13.10 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledrogių sportas.
Vyrų dvivietės“.
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 „Šilumos smūgis“ N-14
0.35 „Kaip išsisukt įvykdžius

žmogžudystę“ N-7
1.35 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“ N-7
2.25 „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 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Stoties policija“ (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 „Išminuotojų būrys“ N14.
23.40 „Pragaras Konektikute“
(k) N14.
1.30 „Gyvi numirėliai“ (k) N14.
2.20 „Juodasis sąrašas“ (k) N-7.
(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“
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16.45 „Akloji“
17.45 „Būrėja“
18.55 Samdiniai be vėliavos N-7.
21.00 Eskobaras. Kruvinas rojus
N14.
23.20 Kelias N14.
1.25 „Tėvas Motiejus“ (k)
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Grupės „G&G Sindikatas“
koncertas. (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė.
8.30 Krikščionio žodis. ( kart.).
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Susipažink su mano pasauliu
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Kelias į namus. (kart.).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.30 Stop juosta. .
14.00 Legendos.
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
15.45 Iškilmingas Vasario 16-osios koncertas „Gloria Lietuvai“. .
16.45 Prezidentas Valdas
Adamkus.
17.45 Mokslo sriuba. (kart.).
18.00 Nes man tai rūpi.
18.45 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
19.30 Princas ir elgeta
21.00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21.50 Grupės „Žalvarinis“ koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje.
2013 m.

23.15 Anapus čia ir dabar. (kart.).
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Kino žvaigždžių alėja.
Frensis kariniame jūrų laivyne N-7.
( kart.).
1.50 Nacionalinis turtas. (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo.. Iki.. (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Autopilotas (k).
12.00 Kitu kampu (k).
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k).
19.00 Moterys prieš vyrus (k).
N-7.
20.00 Nuo.. Iki.. (k).
21.00 Savaitės panorama.
21.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
22.00 Žinios.
23.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.
23.30 Savaitės panorama (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.
0.30 Visi už vieną (k). N-7.
2.00 KK2 penktadienis (k). N-7.
3.15 Bus visko (k).
5.45 „Televitrina“.
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Vyrai. Kalnų slidinėjimas.
Didysis slalomas. Dalyvauja
Andrejus Drukarovas“.
8.45 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Akrobatinis slidinėjimas.
Vyrai. Nuolydis“.
11.30 „Išlikimas“ N-7
12.30 „Beveik neįmanoma misija“
N-7
13.30 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
14.10 „Žiemos olimpinės žai-

dynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Švedija - Suomija“.
16.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Akmenslydis“.
17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dienos apžvalga“.
20.00 „Aukščiausia pavara“ N-7
21.30 „TV3 žinios“.
22.45 „Nakties TOP“. N-14
23.15 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“ N-14
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Sparnuočių gyvenimas.
Plėšrūnai ir maitlesiai“.
8.30 „Kaimo akademija“.
9.00 „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.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 Mano Europos
Parlamentas.
19.00 „Juodosios katės“ N-7
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Juodosios katės“ N-7
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“
N-7
0.00 „Rasputinas“ N-7
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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 „Pavažinėtos mašinos“
N-14
23.15 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.05 „Įtariamieji“ N-14
2.20 „Policija ir Ko“ (k) N-7
3.10 „Mentalistė“ (k) N-7
4.05 „Eskobaras. Kruvinas
rojus“ (k) N14.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
7.10 Šimtmečio arbatvakaris
Vileišių rūmuose. (kart.).
8.20 Gimę tą pačią dieną.
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Durys atsidaro. (kart.).
12.40 Princas ir elgeta (kart.).
14.15 Prie rugių ir prie ugnies.
(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.).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.35. Dangaus vardu 14 N-14
20.25 Prokurorai.
21.15 Kremliaus Trojos arklys
22.10 Graikų magnatas N-14

24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Laisvė. N-7. (kart.).
3.15 Linija, spalva, forma.
(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).
2.30 Info diena (k).
6.45 “Televitrina”.
7.00 “Elementaru” 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 „6 kadrai“ N-7.
14.25 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Šuoliai su slidėmis.
Vyrai. Komandinė rungtis“.
16.25 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Greitasis čiuožimas.
Moterys - komandinis persekioji-

mas. Vyrai - 500 m“.
17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dienos apžvalga“.
20.00 „Rezidentai“ N-7
21.05 „Naša Raša“ N-14
22.05 „Farai“. N-7
22.45 „6 kadrai“ N-7.
23.00 „Velnio stuburo paslaptis“
S
0.50 „Kobra 11“ N-7
1.45 „Daktaras Hausas“ N-14
2.35 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“ N-7 (kart.)
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Mano Europos
Parlamentas.
7.15 Muzikiniai sveikinimai.
8.15 „24/7“.
9.15 „Likimo melodija“ N-7.
10.20 „Sandoris“ N-7.
11.25 „Delta“ N-7.
12.30 „Gluchariovas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“ N-7.
14.55 „Gurovo bylos. Mirtis
tiesioginiame 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.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Gyvenimo būdas. N-7
0.45 „Šiandien kimba“.
1.45 „Jaunikliai“.
2.15 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“ N-7
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Akis už akį 2 N-7.
10.55 Štutgarto kriminalinė policija 2 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 reindže-

ris“ 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. „Priverstas žudyti“ N-14
0.20 „Dalasas“ N-7
1.15 „Galutinis tikslas 5“ (k) N-14
4.45 „Televitrina“.
5.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Aštuntfinalis“.
7.30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Akrobatinis slidinėjimas.
Moterys. Vyrai. Pusvamzdis“.
9.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Aštuntfinalis“.
12.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dailusis čiuožimas.
Šokiai ant ledo“.
13.05 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Biatlonas. Mišri estafetė.
Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė,
Natalija Kočergina, Tomas
Kaukėnas, Vytautas Strolia“.
14.45 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dailusis čiuožimas.
Šokiai ant ledo“.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 „Terminatorius“ N-14
1.00 „Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“ N-7
1.55 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“ N-7
6.40 „F. T. Budrioji akis“
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k)
N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Sudužusių žibintų gatvės“
(k)
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 „Mirties nuosprendis“ N14.
22.50 „Išminuotojų būrys“ (k)
N14.
1.15 „Taikinys“ N-7.
2.00 „Slaptas lokių gyvenimas“ (k)
2.50 „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.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Akis už akį N-7.
10.55 Štutgarto kriminalinė policija 2 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 (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 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 Šiandien prieš 100 metų.
Dokumentinė apybraiža, skirta
Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktui (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 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 Gyvūnų policija. N-7.
21.30 Žinios.
22.30 „Smagus pasivažinėjimas“
N-174
0.25 „Dalasas“ (8) (Dallas III).
N-7. 2014 m. Serialas. JAV. Vaid.:
Josh Henderson, Jesse Metcalfe,
Jordana Brewster, Julie Gonzalo,
Brenda Strong.
1.20 „Priverstas žudyti“ (k) N-14
4.45 „Televitrina“.
5.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Ketvirtfinalis“.
7.30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Dailusis čiuožimas. Moterų
trumpoji programa“.
9.50 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Slidinėjimas. Komandinis
sprintas. Dalyvauja Modestas
Vaičiulis, Mantas Strolia“.
11.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dailusis čiuožimas.
Moterų trumpoji programa“.
11.50 „Žiemos olimpinės
žaidynės 2018. Slidinėjimas.
Komandinis sprintas. Dalyvauja
Modestas Vaičiulis, Mantas
Strolia“.
13.35 „Žiemos olimpinės žai-

dynės 2018. Ledrogių sportas.
Moterys“.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 „Įvykis“ („The Happening“).
N-14
0.30 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ N-7
1.30 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“ N-7
6.40 „F. T. Budrioji akis“
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k)
N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „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 „Taktinis puolimas“ N14.
22.50 „Mirties nuosprendis“ (k)
N14.
0.35 „Taikinys“ (2) N-7.
1.25 „Pragaro katytė“ (k)
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
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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. Midsomerio gyvenimas“
N-7
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 „Įtariamieji“ N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Lietuvos Prezidentas
Aleksandras Stulginskis. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Euromaxx. (kart.).
12.40 Prokurorai. (kart.).
13.35 Nes man tai rūpi. (kart.).
14.20 Kremliaus Trojos arklys
(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.).
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 Dangaus vardu 14 N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė

Lietuvą.
21.15 Versalis. Karaliai, princesės
ir prezidentai
22.10 Antradienio detektyvas.
24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos vakaras.
1.45 Graikų magnatas 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 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.
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.)
14.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Aštuntfinalis“.
16.30 „Žiemos olimpinės žaidy-

nės 2018. Šiaurės dvikovė. Vyrai.
10 km asmeninė rungtis“.
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 Bayern München“
- „Bes’iktas’ JK„“. Tiesioginė transliacija.
23.40 „Amerikietiška siaubo
istorija“ N-14
0.40 „Kobra 11“ N-7
1.40 „Daktaras Hausas“ N-14
2.13 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“ N-7 (kart.)
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“.
7.15 „Muzikinės kovos“.
9.15 „Likimo melodija“ N-7
10.20 „Sandoris“ N-7
11.25 „Delta“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame 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.
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 Nuoga tiesa. N-7
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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. „Midsomerio žmogžudystės XI.
Mago sūnėnas N-7.
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7.
1.00 „Įtariamieji“ N-14
2.15 „Policija ir Ko“ (k) N-7.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas
7.25 Zoro kronikos
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Susipažink su mano pasauliu (kart.).
12.40 Stilius. (kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.20 Versalis. Karaliai, princesės
ir prezidentai (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.).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Maistas ir aistros. (kart.).
19.35 Dangaus vardu 14 N-7
20.25 „Lietuvos kolumbai“.
21.15 Bitkoinas. įprastų pinigų
eros pabaiga
22.15 Viskas prarasta N-7
24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Bliuzo vakaras.
1.45 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.
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.)

14.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Ketvirtfinalis“.
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. „Sevilla FC“
- „Manchester United FC“.
Tiesioginė transliacija.
23.40 „Amerikietiška siaubo
istorija“ N-14
0.40 „Kobra 11“ N-7
1.40 „Daktaras Hausas“ N-14
2.30 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“ N-7 (kart.)
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „4 kampai“.
7.15 Nuoga tiesa. N-7
9.15 „Likimo melodija“ N-7
10.20 „Sandoris“ N-7
11.25 „Delta“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Mylima mokytoja“ 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 Patriotai. N-7
0.45 „24/7“.
1.45 „Jaunikliai“.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Akis už akį 2. N-7.
10.55 Štutgarto kriminalinė policija
N-7
11.40 Gyvenimas.
12.40 Iškilmingas minėjimas,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui.
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?“.
Ved. Darius Jurgelevičius.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved.
Daumantas Butkus.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Sikarijus. narkotikų
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas. (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. „Sala“ N-14
1.10 „Dalasas“ (9) (Dallas III).
N-7. 2014 m. Serialas. JAV. Vaid.:
Josh Henderson, Jesse Metcalfe,
Jordana Brewster, Julie Gonzalo,
Brenda Strong.
1.55 „Smagus pasivažinėjimas“
(k) N-14
5.45 „Televitrina“.
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Kalnų slidinėjimas. Vyrai.
Slalomas. Dalyvauja Andrejus
Drukarovas“.
8.40 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Moterys.
Finalas“.
11.30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Šiaurės dvikovė. Komandinė
rungtis“.
11.55 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku. Moterys - 1000 m finalas.
Vyrai - 500 m ir 5000 m finalai“.
14.45 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Biatlonas. Moterys. 4 x 6 km
estafetė“.
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 „Išlikęs gyvas“ N-14
1.15 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ 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 „Tylos kodeksas“ N14.
23.05 „Taktinis puolimas“ (k) N14.
0.50 „Taikinys“ N-7.
1.35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“
(k) N-7.
2.20 Savaitės kriminalai (k). N-7.
2.45 „Pionieriai. Kova dėl plieno“

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.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. .
9.05 Senis N-7.
10.05 Akis už akį N-7.
10.55 Štutgarto kriminalinė policija 3 N-7.
11.40 Stilius. (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.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Žvėrių valdovas 3. Brakso
akis N-7.
0.30 Klausimėlis.lt. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“. Ved. Živilė Kropaitė.
(kart.).
6.35 „Didysis žvejys 2“
7.00 „Muča Luča“
7.30 „Tomas ir Džeris“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ N-7
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 „Terminatorius. Genesys“
N-14
23.25 „Žudikai“ N14.
1.50 „Sala“ (k) N14.
5.45 „Televitrina“.
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Akrobatinis slidinėjimas.
Moterys. Krosas“.
8.15 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Kalnų slidinėjimas. Moterys“.
9.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Pusfinalis“.
11.55 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Greitasis čiuožimas.
Vyrai. 1000 m“.
14.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Pusfinalis“.
16.30 „TV3 sporto žinios“.
17.00 „TV Pagalba“. Socialinės
dokumentikos laida, vedėjai
Egidijus Knispelis ir Renata
Šakalytė-Jakovleva. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.20 „TV3 sporto žinios“.
19.40 „TV3 orai“.
19.45 „Pasaulio vyrų krepšinio
čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva - Vengrija“. Tiesioginė
transliacija.
21.45 „Kingsman. Slaptoji tarnyba“ N-14
0.15 „Būk kietas“ 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.
21.00 „Išminuotojas“ N-714
23.00 „Tylos kodeksas“ (k) N-714
1.00 „Taikinys“ N-7.
1.45 „Išminuotojas“ (k) N-14
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.

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.
Mirtys Koljūre“ N-14
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7.
1.00 „Įtariamieji“ N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas
7.25 Zoro kronikos
7.50 Linija, spalva, forma. (kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
11.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2018.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Maistas ir aistros. (kart.).
12.40 Klauskite daktaro. (kart.).
13.30 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).
14.15 Bitkoinas. įprastų pinigų
eros pabaiga (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.).
18.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2018.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Lietuva mūsų lūpose.

20.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2018.
21.00 Anapus čia ir dabar.
21.45 Mano tėviškė.
22.05 Žurnalas „Kelias į FIFA
World Cup 2018“.
22.40 Ataraxia
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Bliuzo vakaras.
1.25 Viskas prarasta 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 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.)
14.30 „Žiemos olimpinės žaidynės

2018. Akrobatinis slidinėjimas.
Vyrai. Pusvamzdžio finalas“.
16.30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Šiaurės dvikovė. 4 x 5 km
komandinė rungtis“.
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 „Apiplėšimas Beikerio
gatvėje“ N-14.
23.55 „Amerikietiška siaubo istorija“ N-14
1.00 „Kobra 11“ N-7
1.55 „Daktaras Hausas“ N-14
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
7.15 „Šiandien kimba“.
8.15 Patriotai. N-7
9.15 „Likimo melodija“ N-7
10.20 „Sandoris“ N-7
11.25 „Delta“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“
N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Mylima mokytoja“ 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“.
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Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 „Komisaras Falkas. Leo
Gauto byla“ N-14
22.55 „Privatus detektyvas“ N-7.
0.55 „Policija ir Ko“ (k) N-14
1.45 „Mentalistė“ (k) N-7.
2.35 „Prancūziška žmogžudystė.
Mirtys Koljūre“ (k) N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Bliuzo vakaras. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas
7.25 Zoro kronikos
7.50 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
11.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2018.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Stop juosta. (kart.).
12.35 Kultmisijos. (kart.).
13.25 Stambiu planu. (kart.).
14.10 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. (kart.).
15.00 Mano tėviškė. (kart.).
15.15 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis
15.40 Zoro kronikos
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2018.
19.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
20.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2018.
21.00 Kultūros teismas.
21.45 Ryžtingoji Šarlin N-7
23.30 Bel canto žvaigždė
Lawrence Brownlee.

0.50 DW naujienos rusų kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 „4 Tango“.
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 100mečiui.
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.
2.35 Nuo.. Iki.. (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“.
10.30 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“ N-7
11.30 „Elementaru“ N-7
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)

14.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Biatlonas. Vyrai. 4 x 7,5
km estafetė“.
16.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dailusis čiuožimas.
Moterys. Laisvasis čiuožimas“.
17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dienos apžvalga“.
13.30 „Rezidentai“ N-7
21.30 „TV3 žinios“.
22.45 „Eurolygos rungtynės.
Stambulo „Anadolu Efes“ - Kauno
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas.
0.45 „Velnio stuburo paslaptis“
S (kart.)
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
7.15 Ant bangos.
8.15 „Gyvenimo būdas“. N-7
9.15 „Likimo melodija“ N-7
10.20 „Sandoris“ N-7
11.25 „Delta“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Mylima mokytoja“ N-7
18.00 Reporteris.
18.42 Orai.
18.45 „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.50 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
1.10 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
7.20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 1
7.30 Detektyvė
7.45 Džeronimas
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.50 Davidas Attenborough.
Gyvojo pasaulio šviesa
12.45. Ypatinga
13.40 Mis Marpl N-7.
15.15 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą
16.00 Sveikinimų konertas.
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Eurovizija 2018“.
22.50 Kietakiaušiai N-7
0.45 Davidas Attenborough.
(kart.).
1.40 Pasaulio dokumentika.
Ypatinga misija (, kart.).
2.25 Dviračio žinios.
6.30 „Madagaskaro pingvinai“
(k)
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k)
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
9.30 „Tinginių miestelis“

10.00 „Ogis ir tarakonai“
10.10 „Kung Fu Triušis„“
11.55 „Panelė detektyvė“ N-7.
13.45 „Načas Libras“ N-7.
15.35 „Policininkai ir
Robersonai“
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Kung Fu Panda 2
21.20 „Džekas milžinų nugalėtojas“ N-14
23.35 „Vaiduoklių namas N-14
1.20 „Terminatorius. Genesys“
(k) N-14
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 „Lietuviai žiemos olimpinėse žaidynėse 2018“.
12.15 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Snieglenčių sportas.
Vyrai. „Big air“ rungtis “.
14.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vyrai.
Rungtynės dėl bronzos medalio“.
17.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Snieglenčių sportas.
Moterų ir vyrų paralelinis didysis
slalomas. Finalas“.
18.00 „Misija. vestuvės“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.40 „Eurojackpot“. Loterija.
19.45 „Pono Poperio pingvinai“
N-7
21.30 „Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 2 dalis “ N-14

0.25 „Babilonas“ N-14
2.15 „Kingsman. Slaptoji tarnyba“ N-14 (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 Džiunglių karalienė
(Machli - Tiger Queen). 2012
m. Dokumentinis filmas. Didžioji
Britanija.
12.40 „Reali mistika“
13.45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ N-7.
14.45 „Kas žudikas?“ N-7.
16.00 „Detektyvų istorijos“ N-7.
17.00 „Nutrūkę nuo grandinės“
17.30 „Tango ir Kešas“ N-7.
19.30 Dainuok mano dainą.
Muzikinis šou.
21.30 „Gelbėjimo misija 2.
Mirtinas pavojus“ N-14
23.15 “ Šėtono vaikas“ N-14
1.10 „Taikinys“ N-7.
2.40 „Tango ir Kešas“ (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“
11.25 „Būrėja“ (25) (k) (Gadalka
VII). 2015 m. Realybės dokumentika. Rusija.
12.00 „Nekviesta meilė“
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“
15.00 „Širdele mano“
16.50 „Akloji“
17.15 „Būrėja“
18.50 „Didingasis amžius. Jos
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didenybė Kiosem“ N-7.
21.00 „Bekas 2. Siuntėjas nežinomas“ N-14
22.50 „Tėvas Motiejus“ N-7.
23.55 „Tėvas Motiejus“ N-7.
0.55 „Privatus detektyvas“ N-7.
2.40 „Komisaras Falkas. Leo
Gauto byla“ (k) N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. ( kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Antroji karta nuo Sausio.
11.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2018.
12.00 Opera vaikams „Penki
Merės stebuklai“.
13.35 Klauskite daktaro.
14.30 Stilius.
15.25 Giminės ir...
16.15 Euromaxx.
16.45 Lietuvos menininkų
portretai.
17.30 Atspindžiai. (kart.).
18.00 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018.
19.00 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai.
19.45 Mano tėviškė. (kart.).
20.00 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018.
21.00 Estijos valstybės atkūrimo
100-mečiui.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.45 Ryžtingoji Šarlin N-7
2.30 Prokurorai. (kart.).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.

21.30 „TV3 žinios“.
22.45 „Bebaimis“ N-14.
0.55 „Apiplėšimas Beikerio
gatvėje“ N-14 (kart.)
2.50 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“ N-14

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.
4.05 Tauro ragas (k). N-7.
4.35 Apie žūklę (k).
5.05 Autopilotas (k).
5.30 Ne vienas kelyje (k).
5.45 „Televitrina“.
6.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Kalnų slidinėjimas.
Komandinė rungtis“.
6.50 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Slidinėjimas. Vyrai. 50
km masinis startas. Dalyvauja
Mantas Strolia“.
10.05 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Akmenslydis. Vyrai.
Finalas“.
12.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7.
12.30 „Beveik neįmanoma
misija“ N-7.
13.30 „Ledo kelias“ N-7.
14.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Greitasis čiuožimas.
Moterų ir vyrų masinis startas“.
17.30 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dienos apžvalga“..
20.00 „Aukščiausia pavara“ N-7

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Sparnuočių gyvenimas.
Nepasotinamieji“.
8.25 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza - žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
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. LietuvaAmerika. 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 vietos“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

skaitytojai dalinasi
Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ patiekalą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalinti savo „firminių“
patiekalų receptais bei nuotraukomis.
Laukiame Jūsų laiškų el. pašto adresu anyksta@anyksta.lt,
receptus taip pat galite siųsti į “Anykštos“ „Facebook“ paskyrą,
įmesti į „Anykštos“ pašto dėžutes.
Jūsų receptais pasidalinsime laikraščio puslapiuose, o įdomiausių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime.
-ANYKŠTA
Šiuo receptu anyksta.lt feisbuke pasidalijo skaitytoja
Nieko Rimta. Siūlome pabandyti.

LAZANIJA
Reikės:
Bolonijos padažui:
2 svogūnai
2 - 3 česnakų skiltelės
2 morkos
500 gr. faršo
800 gr. konservuotų pomidorų
be odelių
50 gr. sūrio
prieskoniai: druska, pipirai,
bazilikai, raudonėlis
2 - 3 v/š pomidorų padažo

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. vasario 22 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET arba
praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

Lazanijai:
250 gr. lazanijos lakštų
150 gr. fermentinio sūrio
1 pomidoras
500 ml grietinėlės
Padažui skirtas daržoves susmulkiname ir pakepiname
aliejuje. Supilame konservuotus
pomidorus, beriame prieskonius,
viską gerai išmaišome ir dar patroškiname tol, kol užvirs. Kitoje

keptuvėje apkepiname faršą. Dedame pomidorų padažo, prieskonių ir
viską gerai išmaišome. Sudedame
troškintas daržoves, dedame sūrio ir vėl viską gerai išmaišome.
Trečdalį padažo pilame į kepimo
indą, dedame sluoksnį lazanijos
lakštų, pilame trečdalį grietinėlės
ir dedame ketvirtadalį fermentinio sūrio. Taip sluoksniuojame tol,
kol baigiasi produktai. Viršutinis
sluoksnis turi būti grietinėlės ir
sūrio. Ant viršaus dedame plonais
griežinėliais pjaustytus pomidorus.
Uždengiame folija ir kepame 200
laipsnių orkaitėje 20 minučių. Tada
nuimame foliją ir dar kepame 40
minučių. Skanaus:)

laiškai

šiupinys
Dovana. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka 50
metų veiklos jubiliejų švenčiančiam vaikų lopšeliui – darželui
„Žiogelis“ įteikė 1000 eurų čekį.
Protai. Antradienį
“Auksinio proto” žaidimas buvo skirtas
Lietuvos šimtmečiui. Turnyrą
laimėjo komanda “Šį kartą” surinkusi 81 tašką. Antrąją vietą
užėmė “Varpas” (68 tšk.), trečiąją “Nikė” (61 taškas).
Kelionė.Anykščiuose apsilankęs Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon kovo 5 – 10
dienomis organizuoja kelionę į
Izraelį, į kurią pakvietė vykti ir
aštuonis Anykščių rajono moksleivius.
Suvažiavime. Vasario 9 dieną
Jonavoje vyko žemdirbių suvažiavimas. Iš Anykščių rajono suvažiavime dalyvavo 30 ūkininkų.
Edukacija. Kitą savaitę vyksiantis Anykščių rajono Tarybos
posėdis prasidės informaciniu
pranešimu „Anykščių savivaldos rūpesčiai Nepriklausomoje
Lietuvoje 1918-1940 metais“.
Pranešimą politikams skaitys A.
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus
direktorius Antanas Verbickas.
Laiškai. Švęsdami ypatingą
šimto metų Lietuvos valstybės
gimtadienį, Anykščių kultūros
centras Anykščių savivaldybės
švietimo skyrius bei Anykščių
miesto ir rajono mokyklų mokiniai tęsia iniciatyvą „Žinutė Lietuvai“. Laiškų gavome neįtikėtinai daug, juos išsiųsime vasario
16-ąją kaip šimtmečio dovaną
Lietuvos piliečiams. Laukite ranka rašyto laiško! Gal jis pasieks
ir Jus!“ - praneša iniciatyvos organizatoriai.
Šokis. Anykštėnai trečiadienį
Kultūros centre turėjo unikalią
progą susipažinti su Japonijos
tradicinio šokio realijomis. Lietuvoje lankėsi japoniškų šokių
atlikėjas Takamasa Fudžima.
Žiūrovai susipažino su sceninio
makiažo bei kimono kostiumų
subtilybėmis ir klasikiniais japoniškais šokiais.
Vagystė. Pirmadienį
apie
17.43 val. į gyvenamojo namo
vidų Anykščiuose, Draugystės
gatvėje per nerakintas lauko duris pateko nepažįstamas vyriškis,
kuris, matant nepilnamečiams,
pavogė 5 virtuvinius peilius, vieną šakutę ir striukę.Turtinė žala
150 Eur. Įtariamasis (g. 1990 m.),
gyvenantis Anykščiuose, Dariaus
ir Girėno gatvėje, sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojas. Pirmadienį apie
15.20 val. Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, sustabdytas automobilis „MAZDA PREMACY“,
kurio vairuotojui (g. 1964 m.),
gyvenančiam Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, nustatytas vidutinis 1,95 prom. girtumas.Vyras
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Užjaučia.
Išspausdinti
užuojautą „Anykštos“ laikraštyje
kainuoja 15 eurų, užuojautanekrologas arba informacija apie
laidotuves - (1 kv.cm). 0,5 euro.
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Bičiulį Vytautą prisiminus

Vasario 6 - ą dieną Anykščių
LSDP patalpose įvyko popietė,
skirta V. Pupeikiui atminti.

Tą dieną LSDP Anykščių skyriaus atkūrėjui, skyriaus Garbės
pirmininkui, visuomenės veikėjui,
kultūrininkui būtų sukakę 84 metai.
Gimė Vytautas 1934 m. vasario
6 d. Gečionių kaime, valstiečių šeimoje. Jo gyvenimo istorija mums
visiems gerai žinoma. Socialdemokratu Vytautas tapo 1991 m.,
o 1994 m. atkūrė Anykščių skyrių
(tarpukaryje Anykščiuose veikė
socialdemokratų kuopelė).
Socialdemokratija buvo Vytauto
gyvenimo idėjų motto.
Tais sudėtingais 1989-1990-ais

metais Vytautas sakė: ,,Ne aš išėjau
iš partijos – partija išėjo iš manęs“.
Taip jis atvertė naują lapą Anykščių
krašto socialdemokratijos istorijoje. Dirbo daug ir įtaigiai. Šiltu žodžiu prisimena mielą bičiulį LSDP
Garbės pirmininkai Aloyzas Sakalas, Vytenis Andriukaitis. 2004
m. V. Pupeikiui skyrius suteikė
Garbės pirmininko vardą. Vytautas
turėjo Dievo dovaną bendrauti su
žmonėmis. Būdamas skyriaus pirmininku aplankė ne vieną trobą,
įsigilindavo į bičiulių problemas ir,
kuo galėdavo, padėdavo. Bičiulis
Vytautas buvo didelis optimistas:
,,Gyvenimo ilgumo niekada nepajausi, - jis, atgal grįžtelėjus, visada
atrodys kaip viena diena. Taigi, be-

lieka viena: džiaugsmas, kad dabar
gyveni“. Šie Teresės Mikeliūnaitės
žodžiai labai tiko a.a. mielam bičiuliui Vytautui. Šiandien mums
trūksta jo visur: gatvėje, parduotuvėje, renginiuose Vytautas labai
mylėjo Lietuvą.
Jis tikėjo, kad ateis ta diena,
kada Lietuva bus vieninga, darni ir
teisinga.
Mums, Anykščių Krašto Socialdemokratams, Vytauto idėjos yra
pavyzdys žmogaus, kuris turėjo
tvirtą, politinį stuburą, nesiekė
asmeninės naudos, visiems buvo
savas. Toks jis ir liks mūsų atmintyje.
Romaldas Gižinskas

Dėl įstatymų pažeidimų, kėsinantis renovuoti daugiabutį namą
2017 m. spalio mėn. Anykščių
m. bei rajono savivaldybė su savo
pavaldiniu UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ užsimojo įvykdyti
daugiabučio ( 50 butų) gyvenamojo namo, esančio Anykščių m.
J.Biliūno g. Nr.8, renovaciją.
Tuo tikslu 2017 10 03 Anykščių
kultūros centro salėje buvo bandoma susirinkime pristatyti renovacijos programą. Čia dalyvavo 5
mūsų namo butų savininkai.
2017 11 22 vakare tas pats Komunalinis ūkis organizavo J.Biliūno
8 namo laiptinėje neva investicijų
plano, kurio niekas nematė, susirinkimą. Jame dalyvavo tik 12 namo
gyventojų, iš jų – ne visi butų savininkai. Čia prabėgom ( itin skubotai) atstovė iš sostinės pakomentavo I ir II-o renovacijos planų
paketus, kurie nebuvo įvardyti - nei
kokio miesto, nei kokio namo, nei
skaityti butų savininkų - ir, jiems
dažniausiai pratylėjus, buvo išsiskirstyta, nes tokiu būdu jų nebuvo
galima suprasti.
Abiejuose susirinkimuose nebuvo protokoluojama, nebuvo nei
pirmininko, nei sekretoriaus ir nefiksuoti teiginiai.
Tačiau visai kitą dieną, t.y. 2017
– 11 – 23 , o ne 2017 – 11 – 22,
įvyko minėtas susirinkimas, kurį
jie neteisėtai vadina aptarimu, fiktyviai buvo surašytas protokolas,
kurio kopiją mums pateikė atsakingas už renovaciją savivaldybės
pareigūnas V. Vitkūnas. Protokole
fiktyviai nurodyta, kad pirmininkavo UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ renovacijos projektų vadovas
Linas Pravilionis, o sekretoriavo
Aušra Jarmoškienė – investicjų
plano rengimo vadovai ir rengėjai. Deja, protokole nenurodytas
dalyvavusių asmenų skaičius ir
kitos svarbios aplinkybės, nes jos
nenaudingos renovacijos organizatoriams.
Kad minimas protokolas fiktyvus, tikrai žino ne tik L. Pravilionis bei A. Jarmoškienė, bet ir V.
Vitkūnas, kuris susirinkimo metu
laiptinėje buvo greta manęs ir kitų
žmonių su L.Pravilioniu, ir nieko
nedarydami tylėjo, nors ir matė,
kad nebuvo protokoluojama, pirmininkaujama bei sekretoriaujama. Abu minėti pareigūnai neteisėtą protokolą prijungė prie mūsų
namo renovacijos dokumentų, kad
toliau prievarta vykdytų renovacijos procesą ir nesvarbu kaip.
Gaila, kad minėti pareigūnai,
kurių darbu ir jais pačiais negalima
pasitikėti, ir toliau tebėra atsakingi
už daugiabučių renovaciją.
Abiejuose susirinkimuose dalyvavo tik mažuma butų savininkų,
nesilaikyta jų vedimo tvarkos, todėl jie turėjo būti pripažinti neįvy-

kusiais ir niekiniais.
Deja, abu šiuos susirinkimus
savivaldybė ir Komunalinio ūkio
pareigūnai nepagrįstai įskaitė kaip
įvykusį namo gyventojų renovacijai pritarimą.
Aišku, kad mažumos butų savininkų dalyvavimas susirinkimuose
nereiškia jų pritarimo renovacijai,
nes to ir nebuvo klausiama.
Be to, 2017 m. spalio 9 dieną
pagal komunalinio ūkio išduotą
J.Biliūno g. Nr.8 butų savininkų
sąrašą buvo renkami gyventojų
parašai, raštu nenurodžius, kokiu
tikslu jie renkami, ir reikalaujama,
kad bet koks bute rastas žmogus
pasirašytų, nes taip reikia. Aš pasirašyti kategoriškai atsisakiau ir
tuo motyvuodama padariau sąrašo
viršuje įrašą, kad tai gali būti butų
savininkų apgaudinėjimas. Tik,
matyt, po parašų rinkimo, po kompiuteriniu pavadinimu, atsirado
nežinia kieno ranka užrašytas įrašas: „ir parašai dėl sutikimo namo
renovacijai“.
Tokiu būdu buvo surinkti 29 parašai, iš kurių tik 17 faktiškai yra
butų savininkų, o kiti 9 iš jų yra ne
butų savininkų, plius daugumos
net nežinančių, dėl ko pasirašė, o
be to, trys parašai yra ties seniai
mirusių butų savininkų pavardėmis ir nežinia kieno.
Taigi, kaip reikalauja įstatymas,
nesurinkta daugumos, t.y. nors minimumo - plius vienas (iš 26 butų
savininkų) parašų.
Minimas sąrašas, kaip prieštaraujantis įstatymams, kuriuose nurodomi tik tik butų savininkai, irgi yra
niekinis ir rodo, kad dauguma namo
butų savininkų nepritaria namo renovacijai, todėl ir turėjo būti nutrauktas renovacijos procesas.
Matydama grubius įstatymų
pažeidimus, nes gyvenu šiame
name ir esu buto savininkė, kreipiausi žodžiu bei rašiau du pareiškimus - 2017 – 11 – 30 ir 2018
– 01 -04 (įteikti) merui K.Tubiui
bei savivaldybės administracijos
direktoriui A.Gališankai, tiesiogiai
atsakingiems už renovaciją, dėl
pažeidimų ir tuo pagrindu reikalavau nutraukti priešingai daugumos
butų savininkų valiai vykdyti renovacijos parengiamąjį procesą, nes
tai prieštaruja Renovacijos bei jo
2017 – 06 -22 pakeitmo įstatymui
bei LR Civilinio kodekso ketvirtos
knygos 85 str. bei kitų įstatymų reikalavimams.
Į pirmą pareiškimą gavau mero
tik niekuo nepagrįstą, neigiant įstatymus, atsirašinėjimą. Pagal jį, toliau užtenka butų gyventojų, o ne
butų savininkų nuomonių.
Įstatymų leidėjui ir mums visiems, tik ne suinteresuotiems
namų renovacija rajono pareigū-

nams, aišku, kas namo gyventojai
gali būti, o šiuo atveju ir yra, nuomininkai, turistai, savininkų giminės, kaimynai, svečiai ir kt.
Į antrą pakartotinį ir papildomą
prašymą dėl neteisėto siekimovykdyti mūsų daugiabučio namo
renovaciją, nors praėjo daugiau
nei mėnuo laiko, savivaldybės pareigūnai neparašė jokio atsakymo,
nors pagal skundų bei pareiškimų
sprendimo įstatymą privaloma pareiškėjui duoti atsakymą ne vėliau
kaip per 20 darbo dienų nuo jo
gavimo. Ir čia jiems įstatymas nesvarbus.
Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų privalomas laikymasis turi
būti užtikrinamas ir savivaldybės
bei UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“esamų etatinių juristų darbu
bei čia už renovaciją atsakingų dar
keleto pareigūnų tinkama kompetencija. Į tai antrame pareiškime
atkreipiau mero dėmėsį, bet ir dėl
to atsakymo negavau.
Visai neįstatymiškai ir nepagrįstai 2018 – 01 – 22 Anykščių
muzikos mokyklos salėje buvo
vykdomas susirinkimas – trečias
renovacijos plano įgyvendinimo
etapas, nors neįvyko nei pirmas,
nei antras butų savininkų daugumos susirinkimai, negavus tam jų
pritarimo.
Šio susirinkimo dienotvarkė –
„Renovacijos parengtų nvesticinių
planų tvirtinimas, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
rengimo ir įgyvendinimo sąlygų
aptarimas“. Tačiau minimų vietos
įstaigų pareigūnų noras vykdyti
renovaciją prieš daugumos butų
savininkų valią visiškai žlugo,
nes, kaip ir pirmais dviem atvejais,
nesusirinko namo butų savininkų
dauguma, o atėjo jų tik 14. Oficialiai, deja, čia pareigūnai pripažino,
kad jis neįvyko ir kad renovuoti
mūsų daugiabutį atsisakoma. Deja,
čia irgi nebuvo protokoluojama.
Kai prieš pat minimą susirinkimą čia susirinkusių butų savininkų
paklausiau, ar jie matė, skaitė, susipažino su mūsų namo modernizavimo (atnaujinimo) planu, kuris
susideda iš 20 lapų ir kurį šiandien
suinteresuoti tuo nori, kad būtų
patvirtintas, nė vienas savininkas
neatsakė, kad taip, nes jie iš tkrųjų
nežino, kas jame suplanuota.
Kad žmonės nežino, ką turi tvirtinti, žinojo ir renovacijos organizatoriai, bet tikėjosi, kad jis bus
balsuojant patvirtintas ir vėl bus
įvykdyta prievartinė renovacija.
Tame plane, kuris tik asmeniškai
gautas ( visiems nebuvo išplatintas) iš savivaldybės atsakingo pareigūno V.Vitkūno prieš keletą dienų iki susirinkimo, nurodyta, kad
mūsų namo renovacijos išlaidos

siekia beveik pusę milijono eurų
ir kiekvienam butui numatyta, priklausomai nuo dydžio, iki 15 000
eurų mokestis be banko paskolos
ir jos procentų, renovacijos darbus
atliekančios organizacijos įkainiai
ir kt.
Šių sumų įstatyminis pagrįstumas irgi nenurodytas. Be to, jame
pilna nekonkretumų, dažnai pavartojant esminius žodžius „sistemų
pertvarkymas ar pakeitimas“ – tai
ar galima suprasti, kas konkrečiai
būtų daroma ir už ką mokėti? Tai
joks ne konkretus planas, o aklas
pasirašymas minimų I ir II paketų,
kuriuos nežinia kas ir kada ruošė ir
su kuriais realiai butų savininkai
irgi nesupažindinti, todėl mums
visai netinkamas, nes, be to, numatoma keisti į trijų profilių negu
mūsų sudėti geri langai, numatyta
panaikinti esamą ventiliaciją, ją
pakeičiant brangia rekuperacine
(orą varinėtų elektros variklis, o už
elektrą mokėtų butų savininkai),
šilumos skatliukų įvedimas nenumatytas.
Renovacijos įstatymo 2017 – 06
-22 pakeitime nurodyta, kad už
renovacijos išlaidas turės sumokėti
butų savininkai, o jų nebelikus –
paveldėtojai, pirkėjai ir kiti būsto
savininkai. Po dabartinių būstų
savininkų mirties (dabar jie atleisti ar jiems sumažintas renovacijos
mokestis) už juos turės sumokėti
minėti naujieji savininkai.
Pareiškimuose pagrįstai nurodžiau, kad mūsų namo renovacija
tikra nereikalinga, netikslinga ir
mums, butų savininkams, nuostolinga, nes butuose šilta ( apie 20
laipsnių, stogas neseniai remontuotas, stogo danga naujai perdengta), atnaujinti ir apskardinti stogo
parapetai bei ventliacijos kanalų
išvadai, butų savininkai pasidarę
kapitalinius remontus, pasikeitę
naujus langus, visose laiptinėse sumontuotos naujos sandarios durys,
prie namo durų ir pamato padaryta
nauja nuogrinda, sutvarkytas pamatas, moderniai sutvarkytas laiptinių apšvietimas. Apie neblogą
namo būklę aktu patvirtino 2017
m. spalio mėn. Komunalinio ūkio
specialistų komisija.
Minimi motyvai atsakingiems
pareigūnams irgi nesvarbūs, nes
jie žūtbūt suinteresuoti miesto pagražinimu ir už tai būtų giriami ir
skatinami.
Pareiškimuose klausiau, ar ir
kituose daugiabučiuose vykdoma
renovacija tokiu pačiu būdu, bet
jokio atsakymo negavau ir, aišku,
tai turi spręsti kitų daugiabučių savininkai, kurie neturėtų sutikti su
apgaudinėjimu.
Teisininkė
Klementina Jankūnienė

akiratis
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Vasario 16-osios Aktą prižiūri apsauga

Jono Basanavičiaus kabinetą puošia ir pelėdos iškamša, nes signataras buvo prisijaukinęs šį paukštį.
(Atkelta iš 5 p.)
Taip pat galima pamatyti ir kitą
P. Rimšos skulptūrą - ,,Artojas“,
kuri sužavėjo patį Vydūną.“
Moksleivių dėmesį
pirmiausia prikausto
Basanavičiaus pelėda
Kita Signatarų rūmų dalis – atkurtas pirmojo laikraščio „Aušra“
redaktoriaus, vieno svarbiausių
nepriklausomybės siekėjų, mokslininko, gydytojo Jono Basanavičiaus kambarys. ,,Tikrasis Jono
Basanavičiaus kambarys buvo kitame pastate – Aušros vartų gatvėje. O Signatarų rūmuose įrengta jo
kambario rekonstrukcija. Didelių
knygų lentynų viršuje patupdyta
ir garsioji pelėda, kuri atskrisdavusi pas signatarą – į ją paprastai pirmiausia atkreipia dėmesį į
ekskursiją atėję moksleiviai. Taip
pat eksponuojamos 7 J. Basanavičiaus darytos nuotraukos. Jo, kaip
gydytojo, daiktai, žmonos - Eleonoros Gabrielės Mol - nuotrauka,
jos vėduoklė. Eksponuojamas ir
Bulgarijos IV laipsnio ordinas,
įteiktas J. Basanavičiui už nuopelnus Varnos miestui, kurį – tuomet antisanitarinėmis sąlygomis
garsėjusį - signataras pavertė
populiariu kurortu.“ Salėje, šalia

J. Basanavičiaus kabineto, eksponuojami jo archeologiniai radiniai: ,,Signataras pats ir užsiėmė
kasinėjimais.
Tačiau kai koks nors klebonas
jam pasakydavo, jog irgi ieško archeologinių radinių kokiame nors
piliakalnyje, signataras sakydavo,
jog taip elgtis negalima – tokią
teisę turi tik mokslininkai.“
Signatarų rūmuose
saugomas Vasario 16-osios
Nepriklausomybės aktas
Trijų aukštų Signatarų rūmų
laiptinė – nedidelė, su metaliniais laiptais ir mažomis arkomis, kurias norint praeiti tenka
pasilenkti. Sienos čia dekoruotos
įvairiomis kalbomis parašytais
tekstais, susijusiais su Lietuvos
nepriklausomybe,
pirmaisiais
spaudiniais.
Būtent trečiajame aukšte saugomas ir Lietuvos nepriklausomybę deklaruojantis Vasario
16-osios Aktas, 2018 – ųjų Sausio 21 d. Lietuvos nacionalinio
muziejaus padalinyje – Signatarų namuose – pirmą kartą visuomenei pristatytas prof. Liudo
Mažylio Vokietijos Federacinės
Respublikos užsienio reikalų
ministerijos Politiniame archy-

Signatarų namų ekspozicija.
Nuotr. Kęstučio Stoškaus, Lietuvos nacionalinis muziejus.

ve rastas 1918 m. vasario 16 d.
Nutarimas dėl nepriklausomos
Lietuvos valstybės atkūrimo.
Dokumentas Signatarų namuose
bus eksponuojamas tose pačiose
patalpose, kur ir buvo pasirašytas. Čia tuo metu veikė Lietuvių
draugijos nukentėjusiems dėl
karo šelpti Centro komitetas.
Ši draugija buvo ne tik viena iš
1914–1918 metais legaliai veikusių ir savo tautai oficialiai
atstovavusių draugijų, bet ir politikų sambūris.
Salėje, prie po stiklu padėto
Akto, budi ir du apsaugos
darbuotojai.
,,Tai vienintelis autentiškas
dokumentas, pasirašytas vasario 16-osios data. Vokiečiai pasitikėjo mumis Aktą gražinti.
Net matomos žymės, jog Aktas
išsegtas iš bylos. Yra ir lydraštis, patvirtinantis, jog iš Vilniaus
buvo kovo 22 –ąją išsiųstas dokumentas, pasirašytas visų 20
Tarybos narių ir kovo 26-ąją
gautas Berlyne. O prieš tai Aktas
tiesiog mėnesį buvo stalčiuje,“ –
pasakojo V. Selenis. Čia galima
pamatyti ir nedidelį filmuką, kur
vaizduojama, kaip vyko Akto
rengimo darbai, signatarų kabinetas – Jonas Basanavičius, Petras Vileišis, Emilija Vileišienė.
Eksponuojamos ir kelios signatarų nuotraukos.

A. Žmuidzinavičiaus pasiūlyta
vėliava atrodė niūri. Signatarų
rūmuose galima pamatyti vieno
iš konferencijos dalyvių( Jurgio
Šaulio)bilietą su nedideliu žaliai
– raudonu kaspinėliu.
Siūlo galimybę surasti
bendrapavardžius
Viena Signatarų rūmų dalis yra
skirta žemėlapiams. Svarbus besiformuojančios lietuvių tautinės
savimonės dėmuo – Lietuvos teritorinė samprata. Siekis apibrėžti tautos ribas nuo XIX a. pabaigos skatino ir žemėlapių kūrimą

gimtąja kalba, formavo modernų
bendros teritorijos suvokimą geografine – valstybine bei teritorine prasme. 1989 m. Petras Vileišis išleido geografijos vadovėlį
,,Trumpa geografija, arba Žemės
aprašymas“, kuriame pirmą kartą
buvo pateikti Lietuvos geografiniai duomenys ir įdėtas Lietuvos
žemėlapis, sudarytas etnografiniu
principu bei pavadintas ,,Tikroji
Lietuva“. Signatarų rūmuose galima pamatyti kelis lietuviškus
žemėlapius ir, pasitelkus modernias technologijas, rasti savo bendrapavardžių skaičių tam tikrame
Lietuvos regione 1906 metais.

Lankymo valandos ir bilietai
Signatarų namų lankymas nemokamas
nuo 10 val. iki 18 val. kasdien, išskyrus pirmadienius.
Adresas: Pilies g. 26, Vilnius 01123

Pristatoma Antano
Žmuidzinavičiaus
pasiūlyta vėliava

Signataro Jono Basanavičiaus archeologiniai radiniai.

Salėje šalia Nepriklausomybės Akto galima pamatyti ir
vieną tuometinę vėliavos idėją
– žaliai raudoną dvispalvę. 1917
m. lietuvių visuomenės veikėjų pasitarime J.Basanavičius
vėl siūlė vėliavą su baltu raiteliu raudoname lauke, tačiau
nuspręsta, jog ji per sudėtinga.
Nutarta vėliavos spalvas išrinkti iš tautinių audinių. Ruošiantis
Lietuvių konferencijai Vilniuje,
dailininkas Antanas Žmuidzinavičius parengė žaliai raudonos
Lietuvos vėliavos projektą. Ja
per konferenciją buvo papuošta
Vilniaus miesto teatro salė. Šios
dvi spalvos labiausiai dominavo
tautiniuose drabužiuose, juostose. Tam pritarė ir JAV lietuviai.
Tačiau konferencijos dalyviams

Muziejuje eksponuojamos ir kelios lietuvių skulptoriaus, medalisto Petro Rimšos skulptūros.
Autorės nuotr.
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Pasižiūrėjus filmą apie Vaižgantą
teko gerokai nusivilti
Nacionalinis transliuotojas (LRT) jau kuris laikas rodo dokumentinius filmus su vaidybiniais elementais iš ciklo „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą“. Pasitinkant artėjantį Lietuvos valstybės 100metį LRT kūrybinė grupė, pasitelkusi būrelį aktorių, televizijos
ekrane jau parodė ar dar tik parodys netolimoje ateityje Joną
Basanavičių, Antaną Smetoną, Petrą Vileišį, Jurgį Šiaulį, Stasį
Lozoraitį, Aleksandrą Stulginskį, Saliamoną Banaitį, Gabrielę
Petkevičaitę-Bitę, Adolfą Ramanauską-Vanagą bei daugelį kitų
gerai žinomų žmonių: šalies politinių ir visuomenės veikėjų, 1918
metų vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų, kovotojų už Lietuvos laisvę.
Sausio 21-osios vakarą buvo parodytas filmas iš ciklo „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą“, skirtas lietuvių literatūros klasikui,
visuomenės veikėjui, tautos švietėjui ir blaivintojui kanauninkui
Juozui Tumui-Vaižgantui.

tuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro vadovas Gytis
Vaškelis, šio instituto bendradarbė
Aistė Kučinskienė, Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Tolintas, Kaune veikiančio Juozo TumoVaižganto memorialinio muziejaus
direktorius poetas Alfas Pakėnas.
Archyvinių nuotraukų, išlikusių
istorinių kino filmo kadrų, chronologinio pasakojimo apie Vaižganto
gyvenimo kelią bei komentarų ir,
žinoma, vaidybinių elementų dėka
prieš televizijos žiūrovus atsiskleidė pilna šio veiklaus, energijos kupino, vienoje vietoje nenustygstančio žmogaus biografija nuo pat jo
gimimo iki gyvenimo saulėlydžio.
Televizijos filme žiūrovas turėjo
progos sužinoti ir apie Tumų Juozuko vaikystę, ir apie mokslo metus
Kunigiškių pradžios bei Daugpilio
realinėje mokyklose, studijas Kauno kunigų seminarijoje, tarnystę
Dievui ir žmonėms įvairiose šalies
bažnyčiose, carizmo laikais draudžiamos lietuviškos spaudos leidimą ir platinimą, lietuvių literatūros
kurso dėstymą Kauno universitete,
dalyvavimą daugelio visuomeninių
organizacijų veikloje, sėkmingą jo,
kaip rašytojo, kūrybą, nenuilstamas
pastangas kovoti už blaivybę, tautiškumą, patriotiškumą, lietuviškumą,
jo nuolatinį rūpestį Tėvynės likimu.
Pasitelkus amžininkų, Vaižganto
giminių prisiminimus, to meto laikraščių informacijas filme buvo
atskleista įdomių, tiesiog intriguojančių, daugeliui žiūrovų visiškai
nežinomų faktų apie Vaižgantą.
Ir vis dėlto reikia pastebėti, kad
šis taip ilgai ir nekantriai lauktas
filmas daugumą Vaižganto kūrybos
gerbėjų ir jo nenuilstamos veiklos
sekėjų, atminimo puoselėtojų gerokai nuvylė. Ypatingai buvo nuvilti
svėdasiškiai – Vaižganto kraštiečiai. Perteikiant filmo „kaltininko“
biografinius faktus ne kartą buvo
paminėtas Svėdasų kraštas. Tačiau
ekrane buvo rodomi vaizdai visiškai ne iš Svėdasų, ne iš Anykščių
rajono ir netgi ne iš Aukštaitijos.
Nežinia kodėl, užuot apsilankius
Aukštaitijoje ir konkrečiai Vaižganto gimtajame Svėdasų krašte, buvo
Juozas Tumas-Vaižgantas kartu su savo krikštamote, Malaišių apsiribota vaizdų iš Liaudies buities
kaimo gyventoja, Severija Grigaite (Spėjama, kad fotografuota muziejaus Rumšiškėse, Vilniaus
regioniniame parke ir dar kai kur
rašytojo gimtinėje Malaišiuose)
filmavimu. O juk tebėra išlikęs SvėSavaime suprantama, tokio filmo Rolandas Skaisgirys, režisieriai Aldasų seniūnijoje iki šių dienų Vaižypač nekantriai laukė ir jį su įdo- vydas Šlepikas ir Laurynas Paukštė,
ganto gimtasis Malaišių sodžius (limumu žiūrėjo Aukštaitijos krašto ką nufilmavo operatorius – statytoteratūriškai vadinamas Maleišiais),
žiūrovai. Ir neatsitiktinai. Juk savo jas Šarūnas Burža su būriu savo
kur tebesama ir senų, etnografinių,
gimtąjį kraštą ir jo žmones Vaižgan- kolegų – TV operatorių. Pagrindinį
dar 19 a. menančių sodybų, senotas labai mylėjo, gerbė, aprašė dau- vaidmenį, įkūnijęs rašytoją, kunigą,
sios architektūros elementų. Todėl
gybėje grožinės literatūros kūrinių, literatūros mokslininką, laikraščių
kai kuriuos filmo epizodus tikrai
publicistikoje, čia saugomas rašyto- redaktorių, draudžiamos lietuvišbuvo galima užfiksuoti autentiškojo atminimas, išlikę iki šių dienų ir kos spaudos platintoją, visuomenės
je aplinkoje,
gausiai lankomi Vaižganto gimtieji veikėją,
tautos
kaime,
dar
Malaišiai, čia, Svėdasų krašte, kie- patriotą
Juozą
...Žvalgantis nuo neto- menančiame
kvieną rudenį organizuojami garsūs Tumą-Vaižgantą, liese esančio Kalniečių
Vaižganto vairespublikiniai renginiai – „Vaižgan- sukūrė žinomas
kaimo, atsiveria nuostabi kystės ir jautinės“, o restauravus dar carizmo aktorius Andrius
nystės pėdsalaikais statytos Kunigiškių pradžios B i a l o b ž e s k i s . Vaižganto gimtųjų Malaišių
kus. Žvalgantis
mokyklos, kurioje mokėsi ir Tumų Dar šiame filme panorama, ne ką prastesnė
nuo netoliese
Juozukas, pastatą, įkurtas muziejus, vaidino apie dvi už parodytą filme, įamžintą
esančio Kalveikiantis jau daugiau kaip trisde- dešimtis žmonių. kažkur Vilniaus apylinkėse
niečių kaimo,
šimt metų.
Išsamius komenar Dzūkijoje...
atsiveria nuosTodėl Vaižganto kūrybos gerbėjai, tarus vienokiu ar
tabi Vaižganto
jo atminimo sergėtojai, šios įžymy- kitokiu klausimu
gimtųjų Malaišių panorama, ne ką
bės kraštiečiai tą vakarą akis „smei- apie Vaižganto gyvenimo ir kūryprastesnė už parodytą filme, įamgė“ į televizijos ekraną, atidžiai bos kelią, tarnystę katalikų bažnyžintą kažkur Vilniaus apylinkėse ar
sekdami, ką įamžino filme pagerbti čiai ir tikintiesiems, labai plačią
Dzūkijoje. Pasakojant apie Tumų
prie Lietuvos valstybės sukūrimo visuomeninę veiklą, žmogiškąsias
Juozuko mokymąsi Kunigiškių praprisidėjusius žmones idėjos autorius rašytojo savybes filme išsakė Liedžios mokykloje, parodytas vėlgi

simboliu. Kaip liudija raštijos šaltiniai ir lietuvių mitologijos tyrinėtojai, Vaižgantu (Vaisgantu, Vaišgantu) senovės lietuviai vadino vieną
iš derliaus dievų, linų ir kanapių
Vytautas BAGDONAS augintojų globėją. Gimtajame Vaižganto krašte buvo auginami linai, iš
senolių rašytojas girdėjo nemažai
nežinia kokios (tikriausiai, Rumšiš- pasakojimų apie linus, taip pat ir
kių liaudies buities muziejuje esan- pasakojimą apie Rytų Aukštaitijoje
čios?) mokyklos vaizdas. Ir, be jo- gyvavusį paprotį ieškoti dvilypio
kios abejonės, visiškai nesusijusios lino, kurį įpindavo į linarovių pasu Vaižgantu. O Kunigiškiuose toji baigtuvių vainiką kaip gausos simmokykla, kur Vaižgantas vaikystė- bolį, vadinamą „vaisgančiu“. Filme
je mokėsi, išlikusi, tiesa, pastatas nuskambėjo ir gana keistokas teirestauruotas, bet autentiškumas iš- ginys, esą tokį slapyvardį kūrėjas
pasirinkęs todėl, kad
saugotas.
Buvusioje
...Nežinia kas, kada ir ko- buvo tokia linų veismokykloje, kiu tikslu pradėjo skleisti lė - „Vaižgantas“.
Taip, tokiu pavadikur mokėvisuomenėje žinią, jog šios nimu pluoštinių linų
si
Tumų
Juozukas ir bažnyčios rūsyje Vaižganto veislė iš tikrųjų buvo
Dotnuvos
kuri 1930 kapo nebėra. Tai kurgi jis sukurta
selekcijos
stotyje,
m e t a i s dingo?..
auginta nuo 1939 m.,
buvo paregistruota 1950 m.
vadinta kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto ( Plačiai apie tai leidinyje „Mokslo
vardu, atkurta senovinė klasė, pas- Lietuva“ 2014 metais išspausdintatato išorę puošia atkurtas užrašas, me straipsnyje „ Senųjų lietuviškų
koks buvo užkabintas ant moky- linų veislių tyrimai“ pasakoja Lieklos tuomet, kai ji buvo pavadinta tuvos agrarinių ir miškų mokslų
Vaižganto vardu. Ar nekeista, kai centro filialo Upytės bandymų stodokumentiniame filme yra pasako- tis darbuotojos Zofija Jankauskienė
jama apie konkrečią – Kunigiškių ir Elvyra Gruzdevienė, šis rašinys
pradžios mokyklą, o parodoma yra pateikiamas ir internete.) Akinežinia kokia? Be to, buvo dar pa- vaizdu, kad Juozo Tumo gyvenimo
rodyta ir nekokybiška nuotrauka, metais sodiečiai sėjo kitų veislių
kurioje prieškaryje nusifotografavę linus, o veislė „Vaižgantas“ atsikunigiškiečiai moksleiviai šalia sa- rado jau po rašytojo mirties, taigi,
vosios mokyklos. Ta nuotrauka su negalėjo turėti įtakos slapyvardžio
Vaižgantu visiškai nesusijusi, nėra pasirinkimui.
Būta filme ir daugiau abejonių
išlikusių fotografijų (tokių gal net ir
nebuvo), kur būtų nusifotografavęs keliančių teiginių, nežinia iš kokių
šaltinių paimtų duomenų, neatitikiKunigiškiuose mokęsis Tumų
Juozukas su savo bendraamžiais. mų su literatūros tyrinėtojų skelbiaNa, o įvairių kokybiškų nuotraukų, mais teiginiais, viešai skelbiamais
tarp jų ir paties Vaižganto, dargi ir Vaižganto gyvenimo ir kūrybos
unikalių, niekur iki šiol neskelbtų aprašymais, tačiau nesinori plačiau
Svėdasų krašto (Vaižganto) muzie- apie juos diskutuoti ir trikdyti mūsų
jaus fonduose yra gana daug. Filmo laikraščio skaitytojų dėmesį. Bet
kūrėjai galėjo tomis nuotraukomis vis dėlto būtų pravartu stabtelti ties
pasinaudoti, tačiau tokia proga jų filme pakartotu, gal jau porą dešimtikriausiai nesudomino. Kaip nesu- tmečių sklandančiu, žiniasklaidoje
domino ir proga pasinaudoti labai vis pasirodančiu mitu apie Vaižgankokybiškomis 2009 metais išleis- to amžinojo poilsio vietą. Keistokai
tame fotografijų albume „Nusilen- ir dviprasmiškai nuskambėjo TV filkime Vaižganto Žemei...“ išspaus- mo pabaigoje teiginys, kad Vaižgandintomis nuotraukomis. Kažkodėl tas buvo toks žinomas, populiarus,
užuot pateikus ryškių, kokybiškų mylimas, mėgstamas, todėl jį lainuotraukų, kuriomis galėjo pasida- dojo visa Lietuva. Kaip suprasti tai,
lyti Vaižganto gimtajame Svėdasų kad Vaižgantą laidojo visa Lietuva,
krašte esantis muziejus, filme buvo tačiau jo laidojimo vieta nežinoma,
panaudotos kai kurios aptrintos, kapas nesurastas? Pačiuose įvairiausiuose šaltiniuose nurodoma, kad
apiplėšytos, neryškios fotografijos.
Kraštotyrininkus, istorikus, mu- Juozas Tumas-Vaižgantas yra palaiziejininkus, pedagogus, literatus, dotas Kauno Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo Į Dangų
moksleiviją,
...Filme nuskambėjo ir (Vytauto Didžiošiaip Vaižganto gyvenimu gana keistokas teiginys, esą jo) bažnyčioje, kubei
kūryba tokį slapyvardį kūrėjas pasi- rios rektoriumi jis
buvo 1920-1932
besidominčius
rinkęs todėl, kad buvo tokia metais. Iš gatvės
žmones geropusės toje vietoje,
kai nustebino linų veislė - „Vaižgantas“...
kur bažnyčios rūir kai kurie
iškraipyti faktai, tikrovės neatitin- syje buvo Vaižganto kapas, įrengta
kantys teiginiai, nuskambėję iš TV paminklinė lenta, išlikusi iki šių dieekrano. Pavyzdžiui, teigiama, kad nų. Visi, kas domisi Vaižgantu, kas
Juozas buvo dešimtasis Tumų vai- skaitė šio iškilaus žmogaus biografikas ir aštuntasis jų sūnus. Iš tikrųjų ją, tą dalyką žino. Nežinia kas, kada
Juozukas buvo dešimtasis vaikas, ir kokiu tikslu pradėjo skleisti visuobet sūnus ne aštuntasis, o septintasis. menėje žinią, jog šios bažnyčios rūTumų šeimoje gimę penki berniukai syje Vaižganto kapo nebėra. Tai kurmirė dar ankstyvoje vaikystėje, o gi jis dingo? Ar kas kapą išniekino ir
augo trys mergaitės ir du berniukai. velionio palaikus sunaikino, paslėpė,
Taigi, suskaičiavus penkis mirusius pagrobė, kažkur išvežė, slapčia kitur
sūnelius ir kartu augusį vyresnįjį palaidojo?
Tai – tik nuolat kartojami, tiražuoJuozuko brolį Joną, išeitų, kad būsimasis rašytojas ir kunigas Juozas jami kliedesiai, kvailoki, niekuo neTumas-Vaižgantas buvo septintasis pagrįsti apmąstymai, pavirtę „dinTumų sūnus. Paprasta matematika. gusio kapo legenda“. Kad kai kurie
Iki šiol niekam nekildavo didelių tyrinėtojai - „mėgėjai“ Vaižganto
abejonių dėl Juozo Tumo pasirink- kapo bažnyčios rūsyje nepastebėjo,
to literatūrinio Vaižganto slapyvar- nesurado, tai dar nereiškia, kad tos
džio, kuris ilgainiui taip „prilipo“, kapavietės tenai iš viso nėra.
kad tapo jo antrąja pavarde, asmens
(Nukelta į 14 p.)
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Pasižiūrėjus filmą apie Vaižgantą teko gerokai nusivilti
(Atkelta iš 13 p.)
Istoriniai šaltiniai pasakoja, kad
ne kartą buvę labai didelių potvynių ir Nemunas vis užtvindydavo
bažnyčios rūsį, todėl vanduo galėjo
pakenkti ir ten palaidotų žmonių,
tarp jų ir kanauninko Juozo Tu-

įvairūs
Išsinuomuotų dviejų arba trijų
kambarių butą 3 - 5 mėn.
Tel. (8-611) 01110.
Parama ūkių modernizavimui
(statyboms, remontui ir fermų
įrangai) iki 400 000 Eur ir parama
smulkiesiems ūkiams (žemės ūkio
technikai / įrangai) iki 15 000 Eur.
Rengia projektus, konsultuoja.
www.verslopagrindas.lt,
tel. (8-673) 88712.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Namą, 100 kv.m., Vienuolio g., šalia muziejaus, miesto kanalizacija.
Tinka gyvenimui ir verslui: dviračių
nuoma, kavinė, vaisių supirktuvė. 29000 Eur.
Tel. (8-686) 22037.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

mo-Vaižganto, palaikams. Galbūt
tie palaikai buvo naujai tvarkomi,
perlaidojami, pernešti iš vienos
vietos į kitą? O gal Vaižganto kapavietė „pradingo“ ne kartą rūsyje
vykstant remonto darbams? Keista, kad dabar, mokslo ir pažangos,

informacinių technologijų laikais,
kompiuterijos amžiuje, niekam
nekyla mintis, iniciatyva, noras su
atitinkama įranga Vaižganto kapo
paieškoti, atlikti mokslinius, archeologinius tyrinėjimus. Kažkodėl
nueinama lengviausiu keliu : užuot

ėmusis konkrečios paieškos, istorinių tyrinėjimų,laikantis sveikos
nuovokos – niekuo nepagrįsti postringavimai apie „dingusį“ Vaižganto kapą. Todėl negali nestebinti, kad
šį abejotiną teiginį už „gryną pinigą“ priėmė ir pusiau dokumentinio,

Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Andrioniškio lentpjūvė parduoda statybinę medieną, dailylentes, grindlentes. Atlieka pjovimo,
džiovinimo, obliavimo, transporto
paslaugas. Restauruoja, galanda
diskinius pjūklus.
Tel. (8-687) 38239.
Adresas: Andrioniškis,
Anykščių g. 1.

Perka pašarinius kviečius, miežius. Parduoda salyklinius miežius. Atsiskaito iš karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

Paslaugos
Iškala raides. Gamina paminklus. Lieja pamatus.
Tel. (8-648) 81663.
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.
Nemokamai iškerta ir išveža iš
laukų krūmus. Perka malkinę medieną, kirstus ir nekirstus krūmus.
Išvalo miškus.
Tel. (8-677) 20998.
Malkas - beržines, alksnines. 3 metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų veža
su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.
Nebrangiai alksnines malkas kaladėmis, skaldytas, rąsteliais.
Tel. (8-630) 57490.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Laidojimo namai
„Paguoda“

Vidaus ir išorės apdaila, santechnikos ir elektros instaliaciniai
darbai.
Tel. (8-602) 77022.

ì

Gedulingi pietūs.

ì

Visos laidojimo ir

Valo kaminus, krosnių angas.
Smulkus remontas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-644) 41260.

ì

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kita
Sukergtas vilšyrhornų mišrūnes
jaunas avis, nereikia kirpti. Yra apsiėriavusių. Kaina nuo 80 eurų.
Tel. (8-645) 93381.
Darbui tinkamą arklį. Galima
keisti. Atvežu.
Tel. (8-606) 62940.
Amonio salietrą, azofoską,
sulfatą, kompleksines trąšas.
Pristato, išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

pusiau vaidybinio filmo kūrėjai.
Reziumuojant taip ir norėtųsi
paklausti : ar labai jau svarbūs ir
reikalingi panašūs filmai, kuriami
iš valstybės biudžeto, tai yra, visų
mokesčių mokėtojų pinigų? Kas iš
tokių filmų, jeigu apie šalį garsinusius žmones pasakoma tik dalis tiesos, jeigu pateikiami tikrovės neatitinkantys, abejotinos vertės faktai?

kremavimo paslaugos
visą parą.
Užsisakant visas

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

paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.

VASARIO 18 d. (sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti.
Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10,
Janušava 7:15, Dabužiai 7:25,
Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55,
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10,
Čekonys 15:30, Debeikiai 15:40,
Rubikiai 15:50, Burbiškis 16:00,
Anykščiai 16:15 (ūk.turgus),
Kurkliai 16:35, Staškuniškis 16:45.

Statinių projektavimas,
nelegalių statybų
įteisinimas,
statybos užbaigimo
dokumentų ruošimas.
Tel (8-628) 93099.

Parduodu vištas,
pradedančias dėti
kiaušinius.
Tel. (8-622) 32588.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
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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.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.

Kita

Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Knygas R. Kaunietis „Aukštaitijos
partizanų prisiminimai“ I dalis, II
dalis 2 knyga ir „Miškiniai”.
Tel. (8-677) 07518.

Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus.
Tel. (8-650) 16017.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Važiuojančius,
nevažiuojančius
automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko
dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Brangiai superkame

PERKA
VERŠELIUS

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

Geromis kainomis.

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

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

PERKAME

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

MIŠKUS

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

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

siūlo darbą
Reikalingas žmogus nukirsti ir
išvežti 20 kietmetrių medienos
Medinų kvartale.
Tel. (8-671) 66634.
Reikalinga auklė 2 vaikams.
Tel. (8-699) 65526.
VšĮ Ukmergės ligoninė kviečia
bendrosios praktikos slaugytojus,
darbui ligoninės skyriuose.
Tel.: (8-340) 6-51-93, (8-698) 31867.
Vadybininkui ar teisininkui, vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas (B kategorija). Su apmokymu
(patirtis nebūtina) ir apgyvendinimu. Vilniuje.
Tel. (8-680) 84444.
Darbas Airijoje žemės ūkyje vyrams. Alga 2000 Eur.
Tel. (8-606) 40804.

Traktorininkui - gyvulininkystės
ūkyje. Atlyginimas 800 Eur ir daugiau.
Tel. (8-650) 16017.

Olandijos gamyklos šiuo
metu ieško darbuotojų
4 skirtingom pozicijom:
1) Klojinių dailidė;
2) Metalo konstrucijų
montuotojas/suvirintojas;
3) Gamybos darbinikas;
4) Vairuotojas (C kategorija)šiltinimo darbininkas
Apgyvendimas apmokamas, visi
mokesčiai mokami Olandijoje.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės telefonu
+37065010701
arba jelena@eog.lt

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

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
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Paparacio šūvis

Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Donatas, Donata.
vasario 18 d.
Bernadeta, Simeonas, Lengvenis, Gendrė, Simas.
vasario 19 d.
Konradas, Šarūnas, Nida,
Zuzana.

mėnulis
vasario 17-19 d. jaunatis.

apklausa
Ar Jums svarbu, kad produktas būtų pagamintas Lietuvoje?
(balsavo 191)
Dažniau
perku užsienieKai kaina nesitiškas prekes,
nes jos geresnės skiria - renkuosi
lietuvišką prekę
kokybės
25.7%
21.5%

1.Kartą per šimtą metų galima bandyti pragręžti žemę...

Produktus
perku ne tam,
kad su jais
pasikalbėti.
Jokio skirtumo kur jie
pagaminti.
24.1%

Esu linkęs
pirkti lietuviškus
gaminius, net jei
jie ir brangesni
28.8%

anekdotas
Du šunys stebi, kaip darbininkai
stato naują šviesoforą.
- Ateik, - sako vienas, - naują
šviesoforą reikia aplaistyti.

oras
+2

-3

2. ... tik tam, jog pamatytum, kaip Vasario 16-ąją

NNN

3. arba Vasario 14-ąją švenčia Australijos lietuviai

redaktorei nežinant

Sveikina tik tuos, kurie skaito liaupses valdžiai

Valstybės šimtmečio proga Anykščių rajono vadovai
,,Anykštos‘‘ skaitytojų nusprendė nesveikinti. Jubiliejaus proga
mero Kęstučio Tubio komanda
sveikino tik laikraščio ,,Šilelis‘‘
skaitytojus.
Meras K.Tubis net neslepia,
kad jam nepatinka ,,Anykštos‘‘
redakcijos pozicija rašant apie

savivaldybės darbą - rajono vadovo įsitikinimu, mūsų laikraštis
per mažai skiria dėmesio mero ir
jo komandos geriems darbams.
Ką gi, laikraštis ,,Šilelis‘‘skelbia
tik pozityvią poziciją, - meras
K.Tubis jame niekuomet nebuvo
kritikuotas.
Valdžios sveikinimo skaitytojams ,,Anykštoje‘‘ nespaus-

dinimas yra pozicijos demonstravimas, tačiau panašu, kad ne
tiek redakcijai, kiek ,,Anykštos‘‘
skaitytojams meras poziciją demonstruoja. Jei skaitai ,,Anykštą‘‘, gali susidaryti įvairiapusį
įspūdį apie rajono valdymą. Jei
turėsi įvairiapusę informaciją
apie valdžią, galimai savivaldos rinkimuose nebalsuosi už

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

K.Tubį. Jei galimai esi ne mero
ir jo bendražygių elektoratas,
- kam Tamstą su valstybės šimtmečiu sveikinti? ,,Šilelio‘‘ skaitytojai - visai kitas reikalas, kitokie ten žmonės, gėriu ir grožiu
maitinami, žinantys, kad viena
iš kertinių Lietuvos, na, bent
jau Anykščių, asmenybių yra
K.Tubis.
Piešė Aušra BREDELYTĖ
rašė Antonas Feljetonas

Amiliutė pildo anketą pažinčių portalui

Aš senjora, bet jauna,
Būt galiu gera žmona.
Ažupiečiuos gyvenu,
Pečių savo kūrenu.

Nekainuoja mano būstasNamas popierium užpūstas.
Pakeičiau aš pernai stogąAsbestas sukėlė slogą.

Prie namų turiu 3 a.
Žemė mūsų neblogaPupų savo sodinu,
Pomidorus nokinu.

Pensija - Skverneliui ačiū,
Leidžia pavaišint ir svečią.
Žodžiu - nieko man nestinga,
Tiktai žodžio ypatingo.

Jei esi ne kalinys,
Ne girtuoklis, ne vagis
Širdis mano atlapaFotkę pridedu, jei ką.

