
14 psl.

11 psl.

70-ieji leidimo metai 2018 m. vasario 24 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 16/9205

http://www.anyksta.lt

3 psl.2 psl.
šiupinys

asmenukė

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

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

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Išradingai 
atšventę 
išradingai 
taupysim

Įsigiję vėliavų ir prisidainavę 
vėl taupysime. 

„Maxima“ šią savaitę kažko 
parduoda du vienetus už vieno 
kainą, valdiškoje įstaigoje kopi-
javimo aparatu daugina „Anykš-
tą“, kad nereikėtų išleisti euro. 

Kas bėgo – pabėgo. Maišysim 
pelus su miltais (tai yra valgy-
sim „bomžpakius“), suksim gal-
vą, kaip nesumokėti mokesčių, 
prisiplosim prie žemės, bet išlik-
sim. Kantri esame tauta.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

5 psl.

Kas sieja Vasario 16-osios signatarą 
Petrą Klimą ir Kunigiškius?

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtąsias metines, su 
ypatinga pagarba prisimename tautiečius, pasirašiusius garsųjį 
1918 metų Vasario 16-osios Aktą. Anykštėnai gerai žino iš Užun-
vėžių kaimo kilusį signatarą Steponą Kairį (1879-1964). 

Tačiau mažai kas girdėjo, kad kitas Vasario 16-osios Akto si-
gnataras Petras Klimas (1891-1969) yra taip pat susijęs su Anykš-
čių rajonu. Jis buvo vedęs rašytojo Juozo Tumo - Vaižganto sesers 
dukterį Bronislavą Mėginaitę. 

Vytautas BAGDONAS

Iš Suvalkijos krašto kilęs politikas, visuomenės veikėjas, diplo-
matas Petras Klimas įsimylėjo svėdasiškę Vaižganto giminaitę 
Bronislavą Mėginaitę ir su ja sukūrė šeimą.

Anykščių šv.Mato bažnyčioje 
įrengtas šildymas

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Nuo šių metų sausio vidurio pradėta šildyti Anykščių šv.Mato bažnyčia - šventovėje įrengta geo-
terminio šildymo sistema.

Anykščių šv.Mato bažnyčios klebono Petro Baniulio teigimu, bažnyčia yra per 
didelė, kad joje būtų užtikrinama komfortiška šiluma.

Kunigiškių I kaime trisdešimt pirmus metus veikiančiame Svė-
dasų krašto (Vaižganto) muziejuje dar šiemet turėtų atsirasti 
ekspozicija, pasakojanti apie 1918 metų Vasario 16-osios Akto 
signataro Petro Klimo ryšius su rašytoju, kanau-
ninku Juozu Tumu-Vaižgantu ir kunigiškiečių 
Mėginių šeima.

Rajono Taryba 
ramybėje paliko 
tik Šventosios 
upę...

Radvilų rūmų 
muziejuje - 
eksponatai 
nuo Dubingių 
iki ... Australijos

Mirė Vaclovas 
Bražėnas

Netektis. Vasario 17 dieną Vil-
niuje mirė iš Troškūnų seniūnijos 
Surdegio kaimo kilęs mokslinin-
kas, docentas Valentinas Skaržaus-
kas. Šeštadienį 15 val. Svėdasų Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčioje, po 
šv.Mišių, velionius bus išlydėtas į 
Svėdasų kapines.

Seneliai. Planuojama moderni-
zuoti Svėdasų senelių globos na-
mus, kurių pastatas esą neatitinka 
tam tikrų socialinės globos normų 
bei reikalavimų. „Pastatas 2 aukš-
tų, tačiau be lifto ar keltuvo, tėra tik 
dvi higienos patalpos (I ir II aukš-
tų koridoriaus gale). Dėl esamos 
pastato būklės įstaigos darbuotojai 
gaišta lydėdami gyventojus į higie-
nos patalpas ar į kitą pastato aukštą, 
nors tą laiką galėtų skirti individu-
aliems užsiėmimams ir bendravi-
mui su globos namų gyventojais“, 
- rajono Tarybai nurodomi senelių 
globos namų trūkumai. Lėšų reno-
vacijai tikimasi gauti iš Europos 
Sąjungos fondų.

Kinas. Anykščiai šiemet pateko 
tarp 11 Lietuvos miestų, kuriuose 
vyks didžiausias ir svarbiausias 
kino renginys Lietuvoje – 23-iasis 
Vilniaus tarptautinis kino festivalis 
„Kino pavasaris“. Kovo 16 – 29 
dienomis Anykščių kultūros centre 
žiūrovams bus parodyta 20 festiva-
lio filmų.

Deficitas. Siaučiant virusiniams 
susirgimams vaistinėse ima trukti 
elementarių vaistų. Pavyzdžiui, de-
ficitiniu vaistu Anykščiuose tampa 
vaistas nuo kosulio mukaltinas. 
Vaistininkai sako, kad nėra iš kur 
papildyti jo atsargas, nes nebeliko 
ir sandėliuose. 

Pagerbė. Vakar Vilniuje, Valdo-
vų rūmuose, vyko renginys, skirtas 
Prezidento Algirdo Mykolo Bra-
zausko inauguracijos 25-mečiui 
pažymėti. Į renginį vyko ir Anykš-
čių socialdemokratų delegacija. 

Gaisras. Ketvirtadienį Troškū-
nų seniūnijos Raguvėlės kaime, 
Miško gatvėje, degė gyvenamasis 
namas. Atvykus ugniagesiams, 
mūrinis vieno aukšto su mansarda 
gyvenamasis namas jau buvo ap-
imtas atviros liepsnos. Per gaisrą 
nudegė namo stogas, išdegė vidus.
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„Anykšta“ TV

Iki 6 megavatų šilumos ener-
gijos gaminantis biokuro katilas 
esantis „Anykščių vyno“ gamy-
klos teritorijoje visu pajėgumu 
dirba praktiškai visą šildymo 
sezoną, o dujinių katilų darbas 
reguliuojamas pagal oro tem-
peratūrą. Atšalus orams Pušyno 
ir Žiburio dujiniai katilai veikė 
kiaurą parą, miesto centre esan-

tis katilas jungtas tik nakčiai, o 
Ramybės ir Šaltupio katilų jungti 
dar nereikėjo.

Svėdasuose anglies katilui 
penktadienio naktį šildyti mies-
telį padėjo skalūnų alyva kūre-
namas katilas. Pasak V.Vaičiulio, 
ir Kavarske, ir Svėdasuose šalia 
pagrindinių anglies katilų su-
montuota po du skalūnų alyva 

Per šalčius - naudojama tik pusė 
katilų galios

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Oro temperatūrai kritus žemiau 20 laipsnių šalčio, daugiau dar-
bo gauna UAB „Anykščių šiluma“ dujiniai katilai. Tačiau, pasak 
UAB „Anykščių šiluma“ direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio, katilų 
pajėgumų užtektų ir orui atšalus iki -50-ies laipsnių.

Pasak UAB „Anykščių ši-
luma“ direktoriaus Virgili-
jaus Vaičiulio, net ir esant 
ekstremalioms oro sąlygoms 
Anykščių miesto ir rajono 
miestelių šildymui pakaktų 
trečdalio katilų galios. 

kūrenamus katilus, tačiau net 
teoriškai abejuose miesteliuose 
negali prireikti užkurti po tris ka-
tilus.

Maksimali UAB „Anykš-
čių šilumos“ katilų galia yra 
51 megavatas, tuo tarpu pagal 
skaičiavimus, maksimalus šilu-
mos poreikis - 18 megavatų, tad 
Anykščiams nebaisūs ir Sibiro 
šalčiai.

Penktadienį į šilumos tra-
są buvo leidžiamas 87 laipsnių  
karščio vanduo, į katilus grįžo 54 
laipsnių šilumos vanduo.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Zita Vilkončienė sakė, jog 
pirmadienį visose mokyklose jau 
turėtų prasidėti pamokos. Pasak 
specialistės, jau prieš pat atostogas 
buvo pastebimas mokinių, sergan-

čių gripu ar viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis, mažėjimas.

Tuo tarpu Anykščių savivaldy-
bės gydytoja Vaiva Daugelevičie-
nė kalbėjo, kad mūsų rajone gripo 
epidemijos neketinama skelbti. Tik 
vakar ( penktadienį – aut.past.) po 

Gripo epidemijos Anykščiuose dar 
nesiruošiama skelbti

Dėl didelio sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavi-
mo takų infekcijomis ugdymo procesas buvo nutrauktas dviejose 
Anykščių rajono mokyklose. Kurį laiką pamokos nevyko Debei-
kių pagrindinėje mokykloje bei Kavarsko pagrindinėje mokyklo-
je – daugiafunkciame centre.

Vasario 19-23 d. visų rajono mokyklų moksleiviai atostogavo.

gripo į darbą grįžusi savivaldybės 
gydytoja sakė, kad šiųmetis gripas 
buvęs sunkus. „Ir ligos požymiai 
buvo netipiniai. Jeigu įprasta ma-
nyti, kad pagrindinis gripo požy-
mis yra aukšta temperatūra, tai, 
bent jau man, ji nebuvo pakilusi 
aukščiau 38,5 laipsnių, tačiau var-
gino didžiuliai galvos skausmai. 
Nors ir grįžau į darbą, bet dar vis 
tiek jaučiu silpnumą“ – sakė V. 
Daugelevičienė.

Medikai pripažįsta, kad vakcina, 
kuria žmonės buvo skiepijami nuo 
gripo, šiųmečiam gripui nebuvo 

veiksminga – jis yra kitoks, nei 
buvo prognozuojama.

Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Utenos departamento 
Anykščių skyrius informavo, kad 
7-ąją šių metų savaitę (vasario 12 
d. – vasario 18 d.) sergamumas 
gripu ir ūminėmis viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijomis (toliau – 
ŪVKTI) sergamumo rodiklis buvo 
126,97 atvejai 10 tūkst. gyventojų. 
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijų (J00–J06) 236 atvejai. 
Užregistruoti 74 gripo atvejai.

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė pasako-
jo, kad kino pasižiūrėti į kultūros centrą renkasi pilna salė.

Pramogų žada ir kino gurmanams
„ANYKŠTA“ TV kalbino 

Anykščių kultūros centro di-
rektorę Dijaną Petrokaitę.

„Aš manau, kad jei ne dabarti-
nis meras, nemanau, kad Anykš-
čių kultūros centro pastato re-
novacija būtų buvusi užbaigta. 
Šiuo atveju tikrai yra mero nuo-
pelnas, kad jis važiavo, tarėsi, 
ieškojo galimybių ir norėjo, kad 
renovacija būtų baigta“, - apie 
dešimtmetį užsitęsusią Anykš-
čių kultūros centro pastato reno-
vaciją sakė D.Petrokaitė.

Po renovacijos įstaiga jau 
buvo sukritikuota dėl pastato 
fasado apšvietimo.

„Architektai gal mato kitą vi-
sumą. Aš neatsisakau savo žo-

džių. Gal tai, kad aš ten tiek dirbu 
metų, gal tai, kad tai yra mūsų na-
mai, aš vis tiek drįstu sakyti, kad 
tai gražiausias pastatas Anykš-
čiuose“, - kalbėjo D.Petrokaitė.

Po renovacijos kultūros centre 
įrengta nauja kino salė.

„Aš manau, kad ji reikalinga, 
nes šiame laikmetyje norime ten-
kinti ir ugdyti žmonių poreikį ir 
kinui“, - sakė D.Petrokaitė.

Kokia ateitis laukia Anykščių 
kultūros centro skyrių rajono mies-
teliuose ir kaimuose? Ką apie kul-
tūros centrų vadovų rotaciją mano 
pati D.Petrokaitė? Apie tai žiūrėki-
te interviu portale anyksta.lt

D.Petrokaitę kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Daugiau nei keturiasdešimt metų 
V.Bražėnas dirbo Anykščių J.Biliūno 
vidurinėje mokykloje ir gimnazijoje, 
buvo šios mokyklos mokytoju, direk-
toriaus pavaduotoju, direktoriumi. 

Mokytojas lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokė kelias anykštėnų kartas. 
Tarp jo auklėtinių – rašytojas Riman-
tas Vanagas, gydytoja Ledina Kala-
dienė, gydytojas ir politikas Leonas 
Alesionka, chorvedė Ona Aleknavi-
čienė.

Su žmona anglų kalbos mokytoja 
Stanislava Kaušylaitė-Bražėnienė 
(1941–2016) užaugino dukrą Rasą 
Bražėnaitę, dirbančią Anykščių mu-
ziejuje. 

Internetinėje svetainėje anykstenai.
lt pateikiami šie V. Bražėno apdova-

nojimai ir įvertinimai: suteiktas Lie-
tuvos TSR nusipelniusio mokytojo 
garbės vardas (1987 m.), jis buvo 
apdovanotas Lietuvos TSR liaudies 
švietimo pirmūno ženkleliu (1969 
m.), medaliu „Už šaunų darbą V. 
I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių 
proga“ (1970 m.), „Darbo veterano“ 
medaliu (1988 m.). Nepriklausomoje 
Lietuvoje jis apdovanotas ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi 
(2005 m.).

V. Bražėnas bus pašarvotas šeš-
tadienį, 16 val., parapijos salėje. Šv. 
Mišios - pirmadienį, 11 val. Išlydimas 
- 12 val. V. Bražėnas amžinojo poil-
sio atguls naujosiose miesto kapinėse, 
kur jau palaidota ir jo žmona. 

-ANYKŠTA

Mirė Vaclovas Bražėnas
Penktadienį po sunkios ligos mirė ilgametis Jono Biliūno gim-

nazijos direktorius, Anykščių garbės pilietis Vaclovas Bražėnas. 
Vasario 16-ąją jam suėjo 81-eri metai.

Vaclovas Bražėnas lietuvių kalbos ir literatūros mokė kelias 
anykštėnų kartas

jono jUNEVIČIAUS nuotr.

Donorystė. Rakto į gyvenimą ne-
sulaukia 502 žmonės. Už šio skai-
čiaus slepiasi mirštantys, bet gyventi 
trokštantys suaugę žmonės ir vaikai, 
ne vienerius metus laukiantys do-
noro. Taip ir negavę organo kasmet 
Lietuvoje miršta apie 20 žmonių. Dar 
bent keli šimtai nesulaukę donoro 
negali turėti visaverčio gyvenimo. 
Seimo Savižudybių ir smurto preven-
cijos komisijos pirmininkas Mykolas 
Majauskas sako, kad taip yra dėl ke-
lių priežasčių. Viena jų - baimėmis 
ir pasakomis paremtas mūsų dono-
rystės modelis, kuris šiandien beveik 
niekur Europos Sąjungoje (ES) nėra 
taikomas. M. Majauskas kreipėsi į 
sveikatos apsaugos ministrą Aureli-
jų Verygą, prašydamas išanalizuoti 
„numanomo sutikimo“ donorystės 
modelį, pagal kurį asmuo laikomas 
sutinkančiu būti donoru, nebent jis 
pats arba po mirties jo artimieji yra iš-
reiškę kitokią valią, ir parengti teisės 
aktus dėl tokios tvarkos įgyvendini-
mo Lietuvoje.

Raginimas. Opozicijoje esančios 
frakcijos, abejodamos Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) pirminin-
kės veiklos skaidrumu, ragina Laurą 
Matjošaitytę trauktis iš pareigų. Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų (TS-LKD), Lietuvos 
socialdemokratų partijos, Liberalų 
sąjūdžio frakcijų ir frakcijos „Tarka 
ir teisingumas“ vadovai kreipėsi į 
Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, 
atkreipdami dėmesį į VRK pirminin-
kės L. Matjošaitytės veiksmus. Krei-
pimesi pabrėžiami epizodai, kai VRK 
pirmininkė veikė vienasmeniškai, 
neteikdama klausimų svarstyti komi-
sijai.  Pirmiausia akcentuojama, kad 
L. Matjošaitytė iki šiol nėra pateikusi 
VRK svarstyti komisijos išvadų „Dėl 
juridinių asmenų skirtos paramos me-
cenatu (globėju) įvardijant Ramūną 
Karbauskį“, nors išvados buvo baig-
tos rengti dar praėjusių metų birželį.

Pasveikino. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė šalies 
žmonių vardu oficialiu ir neoficialiu 
sveikinimu pasveikino Estijos vado-
vę Kersti Kaljulad ir visus estus Ne-
priklausomybės 100-ųjų metinių pro-
ga. Lietuvos vadovė estams palinkėjo 
sėkmės ir klestėjimo įžengus į antrąjį 
valstybės šimtmetį.

Apklausa. Net 11 proc. penktų 
klasių mokinių per mėnesį vartojo 
tiek alkoholio, kad apsvaigo. Seime 
apklausos duomenis paviešinęs Soci-
alinių reikalų ir darbo komiteto narys 
Jonas Varkalys sakė, kad septintoje 
klasėje tokių vaikų buvo 23 proc., 
devintokų dalis siekė 60 proc. „Tai - 
problema, ir jos nespręsdami negali-
me tikėtis darnių, tvarkingų ir blaivių 
šeimų ateityje“, - pabrėžė parlamen-
taras. Alkoholio prieinamumo ma-
žinimas - amžiaus, nuo kada galima 
pirkti svaigalus, jų įsigijimo laiko ir 
akcizų ribojimas - J. Varkaliui atrodo 
veiksmingos priemonės, tačiau jos 
mažina tik pasiūlą.

Biudžetas. Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė sako, kad 2021-
2027 m. Europos Sąjungos (ES) 
biudžetas priklausys nuo to, kokia jo 
sudarymo strategija bus pasirinkta po 
Jungtinės Karalystės pasitraukimo. 
„Dabar turime daug iššūkių. Po „Bre-
xito“ ES biudžete atsiras apie 20 proc. 
finansinių resursų trūkumas. Turime 
nuspręsti, ar padidinti biudžetą ran-
dant naujų išteklių, kaip mokesčiai, ar 
sumažinti išlaidas. Apie tai diskutuo-
sime“, - Briuselyje kalbėjo Lietuvos 
Prezidentė.
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savaitės citatos???

Kaip 
džiaugiatės 
atėjusia tikra 
žiema?

Pernai dėl iškritusio didelio 
kritulių kiekio ir pakilusio van-
dens lygio nenušienavus Šven-
tosios upės dalies nuo tilto iki 
Anykščių šv.Mato bažnyčios, 
šiemet šiems darbams Anykš-
čių rajono savivaldybė planavo 
skirti solidžią sumą. Anykščių 
rajono savivaldybės aplinkos 
apsaugos rėmimo specialiojoje 
programoje Šventosios upės ma-
krofitų šienavimui ir šiems dar-
bams atlikti projekto parengimui 
buvo numatyta skirti 12 423 Eur. 
Vis dėlto, rajono Tarybos po-
sėdyje šiuos pinigus nuspręsta 
išleisti kitoms reikmėms. Rajo-
no Tarybos narys Arūnas Liogė 
pareiškė, kad numatytos lėšos 
tebūtų „pinigų išmetimas į van-
denį“ bei „kišimasis į gamtą“ ir 
12 423 Eur pasiūlė skirti komu-
nalinių atliekų svėrimo įrangos 
įsigijimui. A.Liogės pasiūlymui 
buvo pritarta.

Rajono Taryba ramybėje paliko 
tik Šventosios upę... Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Vasario 22 dieną, ketvirtadienį, surengtas 38-asis Anykščių rajo-
no Tarybos posėdis prasidėjo muziejaus direktoriaus Antano Ver-
bicko skaitytu informaciniu pranešimu apie Anykščių savivaldos 
rūpesčius Nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 metais. Šių dienų 
rūpesčiams spręsti anykštėnai politikai skyrė beveik dvi valandas 
– ginčijosi, kaip geriau panaudoti aplinkos apsaugos rėmimo speci-
aliosios programos lėšas, palaimino naujus savivaldybei pavaldžių 
įstaigų įkainius bei patvirtino prieštaringų vertinimų sukėlusius 
Anykščių rajono ligoninės įstatus. 

Taip pat nuo sprendimų priėmimo vertinant savivaldybėje dir-
bančios giminaitės Audronės Pajarskienės tarnybinę veiklą nušalin-
tas savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka.

jis paskirtas savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi. Apie 
tai skaitykite kituose laikraščio 
„Anykšta“ numeriuose.

Posėdyje patvirtinti nauji 
Anykščių kultūros centro bei 
Anykščių turizmo informacijos 
centro įkainiai. Rajono Tarybos 
nariui, socialdemokratui Dai-
niui Žiogeliui kilo abejonių dėl 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro siūlomos nau-
jos paslaugos – pasivažinėjimo 
sniego paruošimo mašina.

„Esu mažas ūkininkas ir žinau, 
kad į traktorių darbo metu įsiso-
dinti kitą darbuotoją, nors ir yra 
įrengta sėdėjimo vieta, yra drau-
džiama“, - perspėjo D.Žiogelis.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras dėl naujos 
paslaugos kreipėsi į Valstybinę 
darbo inspekciją, tačiau, pasak 
laikinosios šios įstaigos direkto-
rės Kristinos Beinorytės, raštiš-
ko atsakymo dar negauta. 

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras atsisakė da-
lies verslui skirtų paslaugų.

Rajono Tarybos sprendimu, 
įstaiga atsisakė buhalterinės aps-
kaitos tvarkymo, vertimų iš ir į 
užsienio kalbas bei kompiuteri-
nių paslaugų.

Priminsime, kad Anykščių 
verslo informacinis centras šių 
metų pradžioje rajono Tarybos 
sprendimu reorganizuotas, pri-
jungiant įstaigą prie Anykščių 
turizmo informacijos centro. 
Nuo sausio pradžios reorgani-
zuota įstaiga vadinasi Anykščių 
turizmo ir verslo informaci-
jos centru. Prieš reorganizaciją 
Anykščių vadovų klubo bei rajo-
no bendruomenių atstovai nuo-
gąstavo, kad įstaigų sujungimas 
gali turėti neigiamos įtakos – esą 
verslo paslaugos gali likti nuo-
šalyje.

Anykščių rajono Taryba pa-
tvirtino Anykščių sveikatos 
įstaigų įstatus. Įstatuose ypač 
daug dėmesio skirta priežastims, 
dėl kurių vadovai gali būti pa-
šalinti iš pareigų. Į tai dėmesį 
posėdyje atkreipė rajono Tary-
bos narys D.Žiogelis. Naujai pa-
tvirtintuose įstatuose yra ir toks 
plačiai traktuotinas punktas, dėl 
kurio galima vyti vadovą lauk: 
„Asmens savybės, ryšiai ar kitos 
su juo ar jo aplinka susijusios 
aplinkybės ar faktai jį į pareigas 
priimančiam asmeniui sudaro 
pagrindą padaryti išvadą, kad 
asmuo žemina sveikatos siste-
mos autoritetą, griauna pasitikė-
jimą sveikatos sistema, asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga arba 
jas kompromituoja“.

Ir, nors spręstinų problemų 
rajone daugybė, kai kuriems 
anykštėnų išrinktiesiems min-
tys posėdyje sukosi, pavyzdžiui, 
apie muziką.

Anykščių rajono Tarybos na-
rys Alfrydas Savickas rajono Ta-
rybos posėdyje pageidavo, kad  
Kalitos kalnas būtų „įgarsintas“.

A.Savickas sakė, kad ant Kali-
tos kalno turėtų skambėti „švel-
ni“ muzika. Su juo dėl muzikos 
stiliaus nesutiko mero pavaduo-
tojas Sigutis Obelevičius.

„Muzika – metalas“, - juokavo 
S.Obelevičius.

Šio mėnesio rajono Tarybos 
posėdyje kai kurie anykštėnų iš-
rinktieji tik pirmą kartą išgirdo 
žinią, kad savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audro-
nius Gališanka ir savivaldybės 
vyriausioji specialistė Audronė 
Pajarskienė yra giminės. Dėl to 
rajono Tarybai pateiktas spren-
dimo projektas, kuriuo pasiūly-
ta savivaldybės administracijos 
direktorių A.Gališanką nušalin-
ti nuo tarnybinių pareigų, jam 
rengiant, svarstant, priimant ar 
dalyvaujant priimant sprendi-
mus, susijusius su savivaldybės 
vyriausiosios specialistės A. 
Pajarskienės tarnybinės veiklos 
vertinimu. Tam posėdyje pri-
tarta be diskusijų. „Anykšta“ 
domėjosi, kodėl toks sprendi-
mo projektas dėl A.Gališankos 
nušalinimo vertinant giminaitės 
A.Pajarskienės veiklą rajono Ta-
rybai pateiktas tik po metų, kai 

Rajono Tarybos narys Arūnas Liogė pasiūlė įsigyti atliekų svėri-
mo įrangą ir jo pasiūlymui buvo pritarta.

Rajono Tarybos narys Dainius Žiogelis perspėjo, kad naujuose 
Anykščių rajono sveikatos įstaigų įstatuose ypač daug dėmesio 
skirta priežastims, dėl kurių gali būti atleisti jų vadovai.

Jau vien dėl to, kad 
„suneštinis“, o ne 
„išneštinis“

Kristina JUKNEVIČIŪTĖ, 
anykštėnė, apie „Suneštinį“: 

„Tai neformatas šių dienų tė-
kmėje“.

Jūs nuolat apie liaudį 
galvojate. Reikėtų pailsėti.

Ričardas SARGŪNAS, buvęs 
Seimo narys, apie Lietuvą: 

„Negali jaustis komfortiškai 
valstybėje, kol žmonės stovi prie 
konteinerių, kol provincijoje yra 
milžiniškas skurdas“.

Istoriškai pilių statytojai 
žmonių nuomonės neklausė

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie rajono valdžią:

„Dabar valdžiai nėra labai kuo 
pasigirti nuveiktais darbais - kaž-
kokie konfliktai, kažkokios nepa-
naudotos lėšos, žmonės nesutinka 
su pilies statyba, valdžiai atrodo, 
kad visi sutinka“.

Net jei traktorius ir 
darbuotojas labai maži?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, soci-
aldemokratas, apie naują Ka-
litos kalno pramogą - žmonių 
vežiojimą sniego lyginimo trak-
toriumi: 

„Esu mažas ūkininkas ir žinau, 
kad į traktorių darbo metu įsiso-
dinti kitą darbuotoją, nors ir yra 
įrengta sėdėjimo vieta, yra drau-
džiama“.

Jeigu blaiviai – labai 
„oldstyle-as“

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių rajono mero patarė-
jas, apie anykštėnų „Suneštinį“ 
buvusiame restorane „Puntu-
kas“: 

„Vien tai labai gerai nuteikia, 
kad viskas vyko blaiviai. Labai 
geras „oldstyle-as“.

Šiaip auksas durims tinka,
patvarus metalas...

Petras BANIULIS, Anykščių 
bažnyčios klebonas, apie baž-
nyčios sandarinimą: 

„Reikia tvarkyti ir bažnyčios 
langus. Ir duris, apie kurias visi 
šaukė, kad bus auksinės. Auksi-
nių gal ir nereikia, bet visur ply-
šiai, kiaura“.

Faktas, kad popierinė 
spauda patikimesnė!

Algirdas SYSAS, Seimo na-
rys, apie Signataro Stepono 
Kairio ir jo bendražygių vei-
klą, kuriant Nepriklausomą 
Lietuvą: 

„Tuo laiku, kai nebuvo jokių 
„feisbukų“, jokio interneto, jie 
nebijodami okupacinės valdžios 
suvienijo tautą“. 

Dovilė MĖDŽIENĖ: 
- Pagaliau atejo ilgai laukta tikra 

žiema. Džiaugiuosi,o ypač mano 
mažylis, kuriam labiausiai patinka 
čiuožinėti nuo kalniuko. Gera, kai 
pagaliau galime džiaugtis tikra lie-
tuviška žiema.

Rūta VILKIENĖ:
- Kiekvieną dieną pasiėmusi 

puodelį šiltos arbatos einam su pu-
sės metukų sūnumi prie upės lesin-
ti ančių.

Rolandas PALUBINSKAS: 
- Džiaugiamės. Puikiai, tokios ir 

turi būti žiemos, iššaltų bacilos ir 
ligos visos.

Kalbino 
Robertas ALEKSEjūNAS
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rievės

šiupinys

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Šiek tiek pritilo Lietuvos 
Šimtmečio sukakties renginių 
aidas... Vieniems tai buvo didelė 
šventė, kitiems – dar viena proga 
pakeikti Lietuvą. 

Ekskursas į šalį – prieš keletą 
dienų išgirdau, jog stogdengiai 
už penkias darbo dienas gauna 
800 eurų. 

Grįžtu prie savo teksto – va, ir 
aš dabar jau norėčiau prisidėti 
prie tų, kurie per Vasario 16-ąją 
ne iškilmingos prezidento Valdo 
Adamkaus kalbos Seime klausėsi, 
o prie tų, kurie keikėsi. Sėdžiu 
penkias darbo dienas spokso-
dama į kompiuterio monitorių, 
barškindama klaviatūrą ir apie 
800 eurų atlyginimą per savaitę 
galiu tik svajoti. Na, galiu nustot 
skųstis ir lipt ant stogo, gal bent 
400 eurų per savaitę uždirb-
čiau... Darbdavys kaltas, kad 
mažas atlyginimas, Virgilijus Vai-
čiulis kaltas, kad pas mane bute 

šalta, o prisiminusi a.a. Vytauto 
Kernagio dainos „Kai sirpsta 
vyšnios Suvalkijoj“ eilutes: „O 
vakarais kažko taip tolima, /
Kažko nėra, kažko nėra - lyg 
artimų“, galiu kaltinti tik merą 
Kęstutį Tubį, kad „kažko tai“ 
bloga man gyventi Anykščiuose. 
jis juk žadėjo, kad bus geriau...

Kad rytais esu priversta keltis 
5 val., kalta mano katė, nes tokiu 
metu ji jau daug metų pusryčiau-
ja... Baisu, net mano artimiausia 
aplinka yra kalta dėl to, jog 
„kažko tai bloga man gyvent“. 

Žiūriu į nuotraukas, kurias 
kolega darė Vasario 16-ąją per 
iškilmingą vėliavos pakėlimo 
ceremoniją prie paminklo Lais-
vei, ir mąstau, kiek toje minioje 
žmonių, kurie myli Lietuvą. jeigu 
jau pradėjau rašyti pesimistine 
gaida, tai tęsiu ir toliau, manau, 
jog bus koks 10 proc. tų, kurie 
pasakys mylintys Lietuvą. Gerai, 
tebūnie 20 proc. 

Tegu bus neįvardinta Anykš-
čių mokykla, kurios mokinius 
pedagogai į vėliavos pakėlimo 
ceremoniją varė (taip, varė!) 
sakydami, jog tiems, kurie ateis, 
„nurašys“ kelias privalomo at-
likti socialinio darbo valandas. Ir 
niekas žodžių į vatą nevyniojo... 
O buvo galima subtiliau tai pa-
daryti – na, pasakyti mokiniams, 
kad jie bus kažkaip paskatinti, 
arba (o šventas naivume!) kalbėti 
apie pilietiškumą, pareigą Tėvy-
nei, išskirtinį Lietuvos jubiliejų 
ir t.t. Tad tų jaunų sielų jau net 
nedrįsčiau klausti, ar jie myli 
Lietuvą... Manau, kad tokio klau-

simo jų aplinkoje niekas nekelia, 
nekelia jo ir patys moksleiviai. 
Atmeskim dar ir tuos asmenis, 
kurie įvairiuose minėjimuose 
privalo būti – yra savivaldybei 
pavaldžių įmonių direktoriai, tos 
pačios savivaldybės administra-
cijos skyrių vadovai ar specia-
listai. Myli nemyli jie Lietuvą – 
tegu lieka atviras šis klausimas. 
Tik džiugu, kad jie klauso šefo 
nurodymų. 

Net neabejoju, buvo dalis 
tokių, kurie tikrai myli Lietuvą.

Meilė – sunkiai apibrėžiama 
sąvoka. Vienaip mylim tėvus, 
kitokią meilę jaučiam vaikams, 
dar kitaip mylim šalia esantį 
žmogų. O ką reiškia meilė Tėvy-
nei? Manau, kad nei trispalvės 
nusipaišymas ant skruosto, nei 
langų stiklai papuošti vėliava 
jokia meile net nedvelkia. Aišku, 
mylėti garsiai lengviau nei 
mylėti tyliai, meilė tarsi dides-
nė, kai apie ją nutuokia ir šalia 
gyvenantis kaimynas, ir ben-
dradarbis, ir gerokai tolimesnė 
aplinka. Tie, kurie apie meilę 
kalba garsiai man panašūs į tuos 
pačius pedagogus, kurie vaikus 
varo į minėjimus. Esu girdėjusi, 
rašiusi ir svarsčiusi apie peda-
gogų turimas (ar tikrai turi-
mas?) vertybes viešojoje erdvėje 
rašant šlykščius komentarus apie 
kolegų „meilės romanus“, žinau 
mokytojų, kurie vaikus vadina 
„debilais ir abeliais“, tačiau 
išgirdusi apie pažadėtas „nura-
šyti“ valandas tiems vaikams, 
kurie ateis į Lietuvos šimtmečio 
minėjimo iškilmes, galvoju, 

koks turi būti tuščias žmogus. 
Man čia jau dvelkia vidinės 
kultūros nebūvimu... Tikiu, kad 
buvo mokinių, kurie sąmoningai 
nedalyvavo jokiuose šventiniuo-
se renginiuose. Manau, kad tiek 
jų moralinės vertybės, tiek meilė 
Lietuvai gerokai didesnė nei juos 
ugdančių pedagogų.

Prieš porą dienų teko kalbėtis 
su Vilniaus universiteto profeso-
riumi, filologu, beje, pirmuoju 
Antano Baranausko literatūrinės 
premijos laureatu, Pauliumi 
Subačiumi, kuris teigė, jog nuo 
mokytojų, dėstytojų labai daug 
priklauso, kokia karta susifor-
muos: ką jie skaitys ir ar apskritai 
skaitys, kokias vertybes, morali-
nes nuostatas sau susidėlios. 

Ką vertybe laikys jaunas žmo-
gus, kuriam sakoma, kad jis turi 
dalyvauti kažkokiame renginyje, 
kad valstybės jubiliejų turi švęsti 
bent jau dėl to, kad gaus kažką 
naudingo? Ir, deja, eina būriais 
moksleiviai kelti tos trispalvės, 
manau, net negalvodami apie 
pilietiškumą, tautiškumą... 

Neturiu jokios teisės kaltinti 
tų, aprašytųjų, pedagogų – jau 
pakankamai seniai (o gaila) 
mokytojo profesiją renkasi ne 
abiturientų elitas...

Rašydama šias pesimisti-
nes „rieves“ džiaugiuosi bent 
juo tuo, kad redaktorė neliepė 
dalyvauti jokiuose šventiniuose 
renginiuose... 

O kad man gyventi ir šalta, ir 
šiaip „kažko tai“ bloga, kaltas 
tik V. Vaičiulis ir K. Tubis... Ir 
dar šiek tiek mano katė...

Seminaro atidarymo posėdis 
vyko Lietuvos Respublikos Seime. 
Seminaro dalyvius sveikino Lietu-
vos Respublikos Seimo Pirmininko 
pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė 
ir Ukrainos ambasados Lietuvoje 
trečiasis sekretorius Dmytro Serov.

Seminare dalyvavo 65 Ukrainos 
apskričių, miestų, rajonų tarybų 
pirmininkai, migracijos tarnybų 
vadovai, miestų merai, Ukrainos 
administracinių paslaugų teikimo 
centrų vadovai, Lietuvos savivaldy-
bių asociacijos atstovai, Migracijos 

departamento prie Lietuvos Respu-
blikos vidaus reikalų ministerijos 
darbuotojai. 

Seminaras surengtas įgyvendi-
nant Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų klubo ir Ukrainos 
nevyriausybinės organizacijos 
„Atviras jaunimo pasaulis“ bendra-
darbiavimo programą. 

Seminaro koordinatorė – Lietu-
vos Nepriklausomybės Akto signa-
tarė Irena Andrukaitienė.

-ANYKŠTA

Kovo 11-osios Akto signatarė šventinį 
savaitgalį skyrė Ukrainai
Atkurtos Lietuvos šimtmečio išvakarėse, vasario 14 – 15 d., 

Vilniuje įvyko tarptautinis Lietuvos – Ukrainos seminaras tema 
„Komunikacinės sistemos tobulinimas kaip svarbus faktorius ge-
rinant administracinių paslaugų teikimo gyventojams kokybę“. 

Tarptautinio Lietuvos – Ukrainos seminaro atidarymo posėdis 
vyko Lietuvos Respublikos Seime (nuotraukoje – pirmoje eilėje 
iš kairės Seimo pirmininko pirmoji pavaduoja Rima Baškienė ir 
seminaro koordinatorė Irena Andrukaitienė). 

Ukrainiečiai savo senai draugei, Kovo 11-osios Akto signatarei 
Irenai Andrukaitienei atvežė savo tradicinį pyragą, kurį įteikė 
ant rankšluosčio, ant kurio išsiuvinėta duona ir druska. 

Versija. „Lietuvos ryto“ televi-
zijos laidoje „Patriotai“ iš Anykš-
čių krašto kilusi šių metų Laisvės 
premijos laureatė vienuolė Nijolė 
Sadūnaitė pasakojo, kaip jos kalba 
apie Garliavos mergaitę Seimo sa-
lėje Sausio 13-ąją buvo kruopščiai 
nutylėta visos nacionalinės žinias-
klaidos. N. Sadūnaitei baigus kalbą, 
kurioje ji keliskart „palaidojo“ Lai-
mutės Stankūnaitės dukrą, prezi-
dentė skubiai priėjo prie laureatės, 
ją apkabino ir pakuždėjo į ausį, kad 
ir ji – šalies vadovė, niekada neži-
nojo ir dabar nežino, kur yra vaikas, 
kadaise atsidūręs pedofilijos skan-
dalo epicentre. Antradienio vakarą 
vieninteliame interviu „Lietuvos 
ryto“ televizijos laidai „Patriotai“ 
N. Sadūnaitė papasakojo, kaip su ja 
buvo derinama, ką ir kaip ji kalbės 
Seime.

Įvertino. Utenos rajono meras 
Alvydas Katinas vasario 16-ąją, 
minint Lietuvos valstybės šimtme-
tį, sveikino ir atminimo ženklais 
bei padėkomis apdovanojo Utenos 
kraštui nusipelniusius politikus ir 
visuomenės atstovus. Tarp apdova-
notųjų ir Anykščių Šv. Mato para-
pijos klebonas Petras Baniulis. Jis 
Sąjūdžio metais kunigavo Utenos 
rajono parapijose ir buvo vienas iš 
Utenos Sąjūdžio iniciatyvinės gru-
pės narių.

Protai. Antradienį „Auksinių pro-
tų“ žaidimą Anykščių bibliotekoje 
laimėjo „Nikė“, surinkusi 75 taškus. 
Antra liko „Šį kartą“ komanda (67 
tšk.), trečia – „Varpas“ (52 tšk.). Po 
šešių žaidimų „Nikė“ turi 403 taškus, 
„Šį kartą“ - 352 taškus, „Varpas“ - 
351 tašką, „Dzajana“ - 255 taškus, 
„Durnių laivas skęsta lėtai“ - 236 
taškus. „Nikė“ ir „Varpas“ žaidė vi-
sus šešis žaidimus, kitos komandos 
- po penkis.   

Pasitiki. Antradienį metinės vei-
klos ataskaitą Utenos apskrities vy-
riausiajame policijos komisariate 
skaitė apskrities policijos viršininkas 
Vytautas Vaiškūnas. Jis pateikė atas-
kaitą apie nusikaltimus, pažeidimus, 
įvykius. V.Vaiškūnas paskelbė ir ap-
klausos duomenis, jog Utenos regio-
ne policija pasitiki 73 proc. apklaus-
tųjų, kai Lietuvoje - 71 proc. 

Avarija. Ketvirtadienį apie 13 val. 
Traupio seniūnijos Levaniškių kaime 
automobilis ,,Ford Galaxy“ nuvažia-
vo į griovį, trys žmonės negalėjo iš-
lipti iš automobilio dėl nuo smūgio 
užspaustų durelių. Ugniagesiams 
gelbėtojams panaudojus parankines 
priemones, automobilio durelės ati-
darytos ir žmonės išlaisvinti.

Vagystė. Antradienį į policiją krei-
pėsi moteris (g. 1973 m.), gyvenanti 
Anykščiuose, J. Biliūno g. ir pranešė, 
kad apie 17 val. atvykusi prie garažo, 
esančio garažų masyve Anykščiuo-
se, J. Biliūno g., pastebėjo nupjautą 
jai priklausančio garažo pakabinamą 
spyną. Iš vidaus pagrobti darbo įran-
kiai. Padaryta 640 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ilgapirščiai. Vasario 19 dieną 
pastebėta, nuo  traktoriaus-miškove-
žio MTZ-892 pavogtas hidraulinis 
skirstytuvas su valdymu, variklio 
dangčio šonai, apšvietimo žibintas, 
įvairūs veržlerakčiai. Turtas nedraus-
tas, signalizacija neįrengta. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Apie vagystę 
policijai pranešė 1962 metais gimęs 
Debeikių seniūnijos Katlėriškių kai-
mo gyventojas.



2018 m. vasario 24 d.

LAIKO MAŠINA

AKIRATIS

(Nukelta į 12 p.)

Giminė, išlikusi iki šių laikų

Pagal giminės tęstinumą Radvilos 
yra viena iš unikalių giminių, išliku-
sių iki šiol. Paprastai didikų giminės 
išgyvendavo apie 200–250 metų.

Dabar gyvena apie dvidešimt Nes-
vyžiaus-Olykos atšakos Radvilų pali-
kuonių.

Nekarūnuotais karaliais vadinami 
Radvilos nuo XVI amžiaus pradžios 
skiriami į tris Radvilų giminės atša-
kas: Medilo šaka, kuri išmirė XVI a. 
Šios giminės šakoje liko tik moterys, 
kurios ištekėjo į kitas gimines ir šaka 
tarsi nutrūko. Antroji šaka – Biržų-
Dubingių. Paskutinė šios šakos atsto-
vė Liudvika Karolina Radvilaitė mirė 
1695 metais. O pagal valdas baltaru-
siškoji Radvilų giminės šaka gyvena 
iki šių dienų. 

Vilniuje Radvilos turėjo net 9 
rezidencijas

Turtingi ir įtakingi kaip karaliai 
Radvilos, Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės didikai, užėmę svarbius 
postus mūsų valstybėje, vien tik Vil-
niaus mieste turėjo devynias reziden-
cijas. Šie rūmai, dabar pakankamai 
aptriušę, esantys Vilniaus gatvėje, 
buvo septintieji, priklausę Radvilų 
giminei.  

Rūmų istorija yra tokia: XVI a., 

Radvilų rūmų muziejuje - eksponatai 
nuo Dubingių iki ... Australijos

Nors ir kiek apleisti vieni iš devynių buvusių Vilniuje Radvilų 
rūmų gali didžiuotis didele sukauptų eksponatų kolekcija - mu-
ziejuje pristatomas vienos iš garsiausių, turtingiausių ir įtakin-
giausių Lietuvos didikų giminių – Radvilų – palikimas.

Radvilų rūmų muziejuje eksponuojamos net kelios, labai skir-
tingos parodos – viena, skirta rūmų statytojams, Radviloms, kita 
– Vakarų Europos dailei, dar viena – Australijos aborigenams, 
orientalistiniam menui. 

Šioje, pirmojoje, teksto dalyje - apie Radvilas.

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

dvila, sunkiai tvarkėsi su turimu tur-
tu, dėl to buvo nuspręsta šiuos rūmus 
padovanoti Labdarių draugijai. Drau-
gija šią, septintąją Radvilų rezidenciją 
Vilniuje, pritaikė savo reikmėms – čia 
įkūrė mokyklą ligoninę, našlaičių 
prieglaudą ir butus. Labdarių draugija 
viename korpusų pristatė ir papildo-
mą aukštą. Draugija Radvilų rūmuo-
se tvarkėsi iki 1940 – ųjų metų. Po 
Antrojo Pasaulinio karo rūmai tapo 
dar labiau apleisti.

Rūmuose filmuoti sprogdinimai

,,Senieji vilniečiai sakydavo, jog 
miesto centre stovi rūmai – tačiau 
be stogo, durų, langų. 1968 metais į 
Vilnių atvyko ,,Mosfilm“ kino studija 
filmuoti filmo apie karą. „Mosfilm“  
kreipėsi į tuometinę vietinę valdžią 
ir Kultūros ministeriją, kad jiems ati-
duotų pakankamai apleistą pastatą, 
kurio negaila sprogdinti, nes filmas 
būsiantis apie karą“ -pasakojo malo-
niai sutikusi mane palydėti po Radvi-
lų muziejaus sales ekskursijų vadovė 
Aušra Razbadauskienė. 

Taigi, po filmavimo liko tik 4 Ra-
dvilų rūmų korpusai. 

Giminėje buvo ir kardinolas, ir 
karalienė 

Atgimimo metais susidomėta gar-
siosios giminės palikimu ir istorine 
atmintimi. 1990 metais rūmai pradėti 
renovuoti, nuo 1991 metų čia atsidarė 
Lietuvos Dailės muziejus. Nuspręs-
ta, kad muziejuje bus eksponuojama 
Vakarų Europos dailė, nes Dailės mu-
ziejuje buvo labai daug to laikotarpio 
eksponatų. 

Nuspręsta naujame muziejuje dvi 
sales paskirti Radvilų giminės istori-
jai.

Tačiau Radvilų rūmuose nedaug 
autentiškų eksponatų, liudijančių ka-
daise turtingiausios ir galingiausios 
LDK giminės turtus. Juk Radvilos 
buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės didikai, užėmę svarbias par-
eigas valstybėje. Jie buvo Vilniaus, 
Trakų vaivados, etmonai, iždinin-
kai, kancleriai, mecenatai, mokslo ir 
meno globėjai. 

XVI a. pabaigoje Šv. Romos 
Bažnyčios kardinolu buvo paskelb-
tas Vilniaus vyskupas kunigaikštis 
Jurgis Radvila (1556-1600). Tai 
buvo pirmasis Lietuvos kardinolas 
pagerbtas tokiu aukštu Bažnyčios ti-
tulu. Kardinolas Jurgis Radvila buvo 
vienas pirmųjų visos Abiejų Tautų 
Respublikos (taip oficialiai vadino-
si Lietuvos ir Lenkijos valstybė po 
Liublino unijos) vyskupų, aktyviai 
ėmusių įgyvendinti Tridento susirin-
kimo (Italija, 1545-1563) nutarimus, 
skatinusius Katalikų Bažnyčios re-
formą. Būdamas Vilniaus vyskupu, 

prie Vilijos (Vilniaus) vartų, Didžio-
siose Lukiškėse, Mykolas Radvila 
Juodasis iš didikų Kiškų nusipirko 
žemės sklypą su mediniais pastatais. 
O XVII a. Jonušas Radvila pastatė 
čia nuostabius mūrinius rūmus, kurie 
buvo patys gražiausi mieste. Bet Vil-
nius buvo apjuostas gynybine siena 
ir patekti į miestą buvo galima pro 
gynybinius vartus. Reikia atsiminti ir 
tai, kad XVII – XVIII a. Vilniuje buvo 
mūriniai tik Didžiojo Kunigaikščio 
rūmai, Valdovų rūmai ir bažnyčios, 
vienuolynai bei cerkvės. O štai pats 
miestas – medinis. Dėl to karai, gais-
rai niokojo miestą, buvo apgadinti ir 
šie rūmai.

Paskutinis iš Radvilų, kuris XIX a. 
valdė šiuos rūmus, Dominykas Ra-

kunigaikštis Jurgis Radvila įsteigė 
ir aprūpino fundacija pirmąją Lie-
tuvoje diecezinę kunigų seminariją, 
į kurią buvo priimami tik lietuviš-
kai mokantys klierikai. Vyskupas J. 
Radvila Vilniuje įkūrė popiežiškąją 
seminariją arba Alumnatą, rūpinosi, 
kad Vilniaus jėzuitų kolegijai būtų 
suteiktos akademijos bei universite-
to teisės. „Tai didelė protestantizmo 
įtaka“, - apie J. Radvilą kalbėjo A. 
Razbadauskienė. 

Iš Radvilų giminės kilusi ir ka-
ralienė Barbora Radvilaitė. Už 
kunigaikščio Žygimanto Augusto 
Barbora Radvilaitė ištekėjo slapta. 
1550 m. gruodžio 8 d. Krokuvoje ji 
buvo karūnuota Lenkijos karaliene, 
tapo Lietuvos didžiąja kunigaikštie-
ne. Beje, šios vedybos tiek Barborai 

Radvilaitei, tiek Žygimantui Au-
gustui buvo antrosios. Abu jie buvę 
našliai. Pirmoji Žygimanto Augusto 
santuoka su Elžbieta Habsburgaite 
truko vos dvejus metus, dar dvejus 
metus našlavęs Žygimantas Augus-
tas vedė Barborą Radvilaitę. O ji 
prieš tai buvo ištekėjusi už Trakų 
vaivados Stanislovo Goštauto. 

Barbora Radvilaitė - viena įspū-
dingiausių Renesanso moterų, kurios 
asmenybė ir meilės istorija tebėra 
įkvėpimo šaltinis menininkams. 

Tačiau galingosios giminės turtų 
spindesio, juos supusios prabangos, 
meno vertybių grožio, deja, Radvilų 
rūmų muziejuje nepajusite ir neišvy-
site.

Ekskursijų gidė Aušra Razbadauskienė pasakojo, jog XVII amžiuje 
pastatytus Radvilų rūmus niokojo ne tik karai, bet ir filmų kūrėjai.

Nors šio pastato išorė nelabai primena rūmus, bet Radvilų mu-
ziejaus ekspozicija pasakoja apie 400 metų trunkančią galin-
giausios Lietuvos didikų giminės istoriją. 

Radvilų rūmų maketas, vaizduojantis, kaip XVII amžiuje atrodė tik pastatyti ir dar neapgriauti rūmai.
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šimtas istorijų

spektras

Domėjosi 
rinkimais ir 
mokė 
demokratijos

1990 – ųjų pradžioje vyko rinki-
minės kampanijos į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją tarybą bei Anykš-
čių rajono Tarybą. Atgimstančią 
Lietuvą, o ir Anykščių rajoną, 
lankė nemažai svečių iš užsienio, 
jie iš autoritarizmo žengiančius 
anykštėnus mokė politikos pra-
džiamokslio, pasakojo apie demo-
kratiškus rinkimus, kai kandida-
tuojantysis nebūtinai galėjo būti 
išrinktas. 

Vasario mėnesį anykštėnus savo 
vizitu pradžiugino Kanados Onta-
rijo provincijos parlamentaras Ri-
čardas Džonstonas, save įvardijęs 
profesionaliu politiku, per metus 
gaunančiu 65 tūkstančių dolerių 
atlyginimą, turinčiu keturis ap-
mokamus padėjėjus. Beje, svečio 
žmona – lietuvė, o kelionėje jį 
lydėjo Kanados lietuvaitė vertėja 
Daina Kalendraitė. Stebėti pir-
muosius demokratiškus rinkimus 
Lietuvoje jį pasiuntė Lietuvos li-
kimui neabejinga Kanados lietuvių 
bendruomenė. Svečias susitiko su 
Sąjūdžio Anykščių tarybos nariais, 
Anykščių visuomene ir džiaugėsi 
politiniu anykštėnų aktyvumu. 

Kitas anykštėnus aplankęs sve-
čias buvo „Amerikos balso“ radi-
jo stoties korespondentas, lietuvių 

jono jUNEVIČIAUS nuotr.  

redakcijos vedėjas, disidentas 
Romas Sakadolskis (nuotrauko-
je pirmas iš dešinės, kalbasi su 

Anykščių sąjūdžio lyderiu Au-
driumi Vingriu). Jis irgi bendravo 
su anykštėnais, susitiko su sąjū-

diečiais, domėjosi rinkimine kam-
panija. 

 - ANYKŠTA

Knygų mugėje pristatomos bent kelios 
anykštėnų knygos
Vasario 22-25 d. vykstančioje 19-oje Vilniaus knygų mugėje pri-

statomos ir kelios anykštėnų parašytos arba sudarytos knygos. 
Trečiąją savo knygą – „10 000 kilometrų per Rusiją“ mugės 

metu pristato ir „Anykštos“ žurnalistas Vidmantas Šmigelskas.

Praėjusių metų vasarą žurnalistas 
V. Šmigelskas kartu su dviem bičiu-
liais keliavo po Rusiją. Dalis patirtų 
įspūdžių buvo sudėta į ciklą „De-
šimt tūkstančių kilometrų su našle-
lėmis“, kuris spausdintas „Anykš-
tos“ laikraštyje. Į knygą tilpo 
gerokai daugiau nuotykių, pateikta 
įdomių detalių apie aplankytą šalį, 
tekstas iliustruotas nuotraukomis. 
Knygą išleido „Didaktos“ leidykla. 
Žurnalisto knyga mugėje pristatyta 
penktadienį, tad reportažas iš mu-
gės - antradienio “Anykštoje”.

Jau pačią pirmąją mugės dieną 
joje buvo galima sutikti anykštė-
nus. Ketvirtadienį, vasario 22 d., 
buvo pristatyta Rimanto Povilo 
Vanago parašyta knyga „Avižienio 
algoritmas ir kiti gyvenimo ritmai“. 
Renginyje dalyvavo ne tik pats au-
torius, bet į Lietuvą atvyko ir JAV 
gyvenantis profesorius Algirdas A. 
Avižienis.

Tą pačią dieną mugėje pristatyta 

ir Anykščių muziejininkų bei rašy-
tojo R. P. Vanago sudaryta knyga 
„Anykščių glėbyje: vieno krašto 
rašytojų kūrybos antologija“. Į kny-
gą sudėta iš Anykščių krašto kilusių 
ar apie Anykščius rašiusių rašytojo 
kūrybos „dalelės“. Pradedama K. 
Sirvydu ir baigiama Jurgita Žąsi-
naite ir Valdu Papieviu. Šią antolo-
giją Knygų mugėje pristatė Antanas 
Drilinga, R.P. Vanagas, Valdas Pa-
pievis, Gintarė Adomaitytė.  

Šeštadienį, vasario 24 d., naujau-
sią savo romaną „Brydė“ pristatė iš 
Anykščių kilęs, dabar Prancūzijoje 
gyvenantis, rašytojas Valdas Papie-
vis.

Prieš paskutinę mugės dieną pri-
statoma ir istoriko Tomo Baranaus-
ko knyga „Garuozos mūšis. Šalti-
niai ir interpretacijos“. 

Beje, penktadienį į Knygų mugę 
buvo išvykę ir Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis bei vicemeras 
Sigutis Obelevičius. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

„Anykštos“ žurnalistas Vidmantas Šmigelskas trečiąją savo kny-
gą „10 000 kilometrų per Rusiją“ Anykščiuose ketina pristatyti 
kovo mėnesį.  

Pirmą Vilniaus knygų mugės dieną buvo pristatyta Anykščių muziejininkų bei rašytojo Rimanto Povilo Vanago sudaryta knyga „Anykš-
čių glėbyje: vieno krašto rašytojų kūrybos antologija“. Nuotraukoje iš kairės: vienas iš antologijos sudarytojų – Rimantas Povilas 
Vanagas bei „jauniausi“ iš Anykščių kilę rašytojai – Valdas Papievis bei Jurgita Žąsinaitė. 

Gripas. Šis gripo sezonas šaly-
je jau pareikalavo dvigubai dau-
giau mirčių nei pernai viso gripo 
sezono metu. Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro (NVSc) 
duomenimis, 2016-2017 metais 
gripo sezono metu nuo gripo mirė 
3 asmenys, įpusėjus šių metų gripo 
sezonui nuo jo mirė jau 7 asmenys. 
NVSc Užkrečiamųjų ligų valdy-
mo skyriaus vyr. specialistė Brigi-
ta Rašimaitė atkreipia dėmesį, kad 
visi asmenys nebuvo pasiskiepiję 
nuo gripo. Šiemet į ligoninę dėl 
gripo jau paguldyta 11 nėščiųjų, 
kai pernai tiek pat nėščiųjų į ligo-
ninę buvo paguldyta per visą gripo 
sezoną, todėl specialistai atkreipia 
dėmesį, kad skiepai nuo gripo ir jo 
sukeliamų komplikacijų yra viena 
efektyviausių profilaktikos prie-
monių. 

Turistai. Praėjusiais metais ša-
lies apgyvendinimo įstaigos su-
laukė 2,9 mln. turistų - 6,6 proc. 
daugiau nei užpernai. Statistikų 
teigimu, užsieniečių turistų skai-
čius pernai išaugo 4,3 proc. iki 1,6 
mln. Ūkio ministerija skaičiuoja, 
kad turistai iš užsienio atnešė pa-
pildomų pajamų verslui.  „Turistų 
srautų iš prioritetinių rinkų augi-
mas sugeneravo apie 20 mln. eurų 
daugiau pajamų vietos verslui nei 
ankstesniais metais. Itin svarbu tai, 
kad greta tradicinių rinkų didėja 
turistų iš Izraelio. Vidutiniškai vie-
nas turistas iš šios šalies Lietuvoje 
praleidžia daugiausia nakvynių, 
todėl jo atnešama nauda valstybei 
yra didžiausia“, - pranešime ci-
tuojamas ūkio ministras Virginijus 
Sinkevičius. Iš viso 2017 metais 
turistai Lietuvos apgyvendinimo 
įstaigose (neskaitant kaimo tu-
rizmo sodybų) praleido 6,7 mln. 
nakvynių - 5,6 proc. daugiau nei 
2016 metais. Vidutinė vienos vieš-
nagės trukmė - 2,3 nakvynės. Anot 
ministerijos, šiame kontekste itin 
išsiskiria turistai iš Izraelio - jie 
mūsų šalyje vidutiniškai praleido 
net 4,7 nakvynės.

Avarijos. Per savaitę - vasario 
15-22 dienomis - mūsų šalies ke-
liuose įvyko 56 eismo įvykiai, ku-
riuose nukentėjo žmonės. Žuvo du 
eismo dalyviai: 70 m. lengvojo au-
tomobilio keleivis ir 64 m. pėsčio-
ji, praneša Lietuvos kelių policijos 
tarnyba. Sužeisti 64 žmonės, iš jų 
- 7 nepilnamečiai (1 vairuotojas, 5 
keleiviai ir 1 pėsčiasis). Įvykiuose 
daugiausia nukentėjo vairuotojų 
- 28 ir keleivių - 19. Sužeista 15 
pėsčiųjų (7 iš jų - pėsčiųjų perėjo-
se). Per savaitę policija užregistra-
vo 425 techninius eismo įvykius, 
kuriuose žmonės sužeisti nebuvo, 
22 eismo įvykius sukėlė neblaivūs 
vairuotojai, šešių tokių eismo įvy-
kių metu buvo sužeisti žmonės.

Genocidas. Nyderlandų par-
lamentarai ketvirtadienį didžiąja 
balsų dauguma pritarė rezoliu-
cijai, kuria armėnų žudynės Pir-
mojo pasaulinio karo metu pripa-
žįstamos genocidu. Šis žingsnis, 
tikėtina, dar labiau pablogins ir 
taip jau įtemptus Nyderlandų ir 
Turkijos santykius. Nyderlandų 
žemesnieji parlamento rūmai 142 
balsais prieš 3 pritarė rezoliucijai, 
teigiančiai, kad armėnų žudynės 
1915-1917 metais, kurias vykdė 
Osmanų imperijos pajėgos, yra 
genocidas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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pirmadienis 2018 02 26

sekmadienis 2018 02 25

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 Namibo dykumos karalystė 
12.45. Užburianti Indonezija 
13.40 Megrė N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai. 
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą
16.00 Auksinis protas. 
17.15 Klausimėlis.lt
17.30 Žinios (su vertimu į gestų k
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18.30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama
21.00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Dokumentinis vaidybinis 
filmas.
21.55. Siena. Tarp Rytų ir Vakarų
23.00 Svetima N-14
0.50 Žvėrių valdovas 3. Brakso 
N-7 (kart.).
2.20 Pasaulio dokumentika. 
Namibo dykumos (kart.).

6.30 „Madagaskaro pingvinai“ (k) 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k) 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
9.30 „Tinginių miestelis“ 
9.55 „Ogis ir tarakonai“
10.05 „Viščiukų maištas“ 

11.50 „Pričiupom!“ 
12.20 „Naujokė“ N-7. 
14.20 „Kaip atsikratyti vaikino per 
10 dienų“ 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. 
Slaptoji tauta“ N-7
0.35 „Sapnų demonai“ N-14

5.50 „Televitrina“. 
6.10 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Finalas“. 
9.00 „Kulinariniai triukai“. 
9.30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10.00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Slidinėjimas. Moterys. 
30 km lenktynės“. 
13.00 „Žiemos olimpinių žaidynių 
2018 uždarymas“. Tiesioginė 
transliacija. 
15.00 „Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Dailusis čiuožimas. 
Parodomoji programa“. 
17.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ („America’s 
Funniest Home Videos“). Juokingų 
situacijų šou.N-7 
18.00 „Raudonas kilimas“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Geriausi mūsų metai. 
100-mečio šou“. 
22.15 „Jūrų pėstininkas 2“ N-14
0.10 „Nepatikimi kaimynai“ N-14
1.50 „Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 2 dalis “ N-14 (kart.) 
4.10 „Naujokė“ N-7

6.30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas. Akmenė (k). 
7.30 „F. T. Budrioji akis“ (k) 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. Molėtai
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Pragaro katytė“ 
11.30 „Surikatos - Afrikos žvaigž-
dės“ 
12.40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“ 
13.40 Sveikinimai. 
16.00 „Policijos akademija“ N-7. 
16.55 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
17.25 „Moteris-Katė“ N-7.
19.30 „Dviese stotyje“ N-7.
22.25 „Juodasis sąrašas“ N-7.
23.25 „Gyvi numirėliai“ N-7.
0.25 „Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 
pavojus“ (k) N-14
1.50 „Moteris-Katė“ (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) 
12.00 Bus visko (k). 
13.00 Beatos virtuvė. 
13.55 „Pasisvėrę ir laimingi“ 
14.55 „Širdele mano“ N-7. 
16.55 „Akloji“ 
17.55 „Būrėja“ 
19.05 „Čia - ne aš, tai - jis“ N-7.
21.00 „Mergišiaus praeities vai-
duokliai“ N-14
23.00 „Laukinės atostogos“ N14. 
0.45 „Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?“ N-7.
1.35 „Tėvas Motiejus“ (k) 
3.25 „Bekas 2. Siuntėjas nežino-
mas“ (k) N-14

kultura

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė. (kart.).
8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
8.30 Krikščionio žodis. 
8.45 Kelias. 
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Susipažink su mano pa-
sauliu 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2018.
12.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.).
12.30 Durys atsidaro. 
13.00 Teatras. Aut. Margarita 
Alper.
13.45 ARTi. 
14.00 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2018. Metų knygos 
rinkimai. 
15.00 Linija, spalva, forma. 
15.30 Stop juosta. 
16.00 Legendos. 
16.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
17.15 Kultūros teismas. (kart.).
18.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2018.
19.00 Nes man tai rūpi. 
19.45 Kiotas. 
20.30 Žurnalas „Kelias į FIFA 
World Cup 2018“. (kart.).
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
21.50 Vakaras su Richardo 
Strausso muzika. 
22.45 Antroji karta nuo Sausio. 
(kart.).
23.40 Anapus čia ir dabar. (kart.).
0.25 Dabar pasaulyje. 
0.55 1944 (1944). N-14 (kart.).

2.35 Prisikėlimo ekspresas - šim-
tmečio veidai. (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). 
4.10 Autopilotas (k). 

5.45 „Televitrina“. 
6.30 „Ledo kelias“ N-7 (kart.) 
7.30 „Beveik neįmanoma misija“ 
N-7 (kart.) 
8.30 „Ekstremali žvejyba“ N-7.
9.00 „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Akmenslydis. Moterys. 
Finalas“. 
11.30 „Išlikimas“ („Survivor“). 
JAV, realybės šou, 2013. 27 sez. 
4 s. N-7 
12.30 „Beveik neįmanoma misija“ 
N-7 
13.30 „Didieji senovės statiniai“
14.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7 
15.00 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Akmenslydis. Moterys. 

Finalas“. 
17.30 „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Dienos apžvalga“. 
19.30 „Žiemos olimpinių žaidynių 
2018 uždarymas“. 
21.30 „TV3 žinios“. 
22.45 „Nakties TOP“. N-14 
23.15 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“ 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. 
Spąstai Pelenei“ 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 „Krikšto tėvas“ N-7
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Krikšto tėvas“ N-7
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva- 
Amerika. Atsakomosios kovos“ 
N-7
0.00 „Rasputinas“ N-7
2.00 „24/7“. 
2.40 „Juodosios katės“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 N-7. 
10.55 Akis už akį 2 . 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 Prezidentinis karo laivas. 
23.20 Kolekcija 
1.10 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. 
22.30 „Jokių stabdžių!“ . N-14
0.35 „Dalasas“ . N-7
1.25 „Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta“ (k) . N-7

6.10 “Televitrina”. 
6.25 “Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Dailusis čiuožimas. 
Parodomoji programa”. (kart.) 
8.55 “Meilės sūkuryje” . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
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“. 
22.30 „Linkėjimai iš Paryžiaus“ 
. N-14
0.20 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“ . N-7
1.15 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“ . N-7
2.10 „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 ga-
tvės“ N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7. 
20.00 Info diena. 
20.30 Visi už vieną. N-7. 
21.00 „Nepaprastas Žmogus-
Voras“ ). N-7
23.40 „Dviese stotyje“ (k) ). N-7
2.10 „Gyvi numirėliai“ (k) ). N-14 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Tabatos salonas” 
7.45 „Akloji“ (k) 
8.50 „Būrėja“ (k) 
9.30 Būk mano meile! N-7. 
10.30 „Policija ir Ko“ N-7. 
11.35 „Mentalistė“ N-7. 
12.40 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“  (k) 
N-7. 
14.35 „Antinas Gudruolis“ 
15.05 „Žvėrelių būrys“ 
15.35 „Rožinė pantera“ 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 

20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Sex turas ). N-14
23.10 „Gyvenimo šukės“ ). 
N-14
1.05 „Įtariamieji“ . N-14
2.25 „Policija ir Ko“  (k) ). N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Ieva Prudnikovaitė ir „4 
Tango“. (kart.).
7.00 Mano tėviškė. (kart.).
7.20 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis (kart.).
7.50 Stop juosta.   (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija.   (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas. (kart.).
12.35 ARTi. (kart.).
12.50 Raminta Šerkšnytė. 
Opera vaikams „Penki Merės 
stebuklai“. (kart.).
14.30 Lietuvos menininkų por-
tretai. Trys skrybėlės. (kart.).
15.15. Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Zoro kronikos 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
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-7
20.25 Prokurorai. 
21.15 Kalė. Sveiki atvykę į 
džiungles 

22.10 Grendelis ). N-7
23.35 Mokslo sriuba. 
23.50 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
1.25 Ataraxia (kart.).

6.00 Apie žūklę (k).
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 “Sandėlių karai” 
7.30 „Sandėlių karai“ N-7 (kart.) 
8.00 „Dainų dvikova“ (kart.) 
8.30 „Žiemos olimpinių žaidynių 
2018 uždarymas“. (kart.) 
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.
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“ N-7 
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-720.00 
„Rezidentai“ N-7 
20.30 „Naša Raša“ N-14 
21.00 Žinios.
21.30 „Baradač’ius“. N-14
22.00 „Farai“. N-7
22.45 „6 kadrai“ N-7
23.00 „Karklų žmogus“ S
1.10 „Kobra 11“ N-7 

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 „Albanas“ (1/1). 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 „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 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“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija . N-7
10.55 Akis už akį 2 N-7.
11.40 Beatos virtuvė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 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
0.25 „Mes nugalėjom“. (kart.).
1.00 Prezidentinis karo laivas. 
(kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro. 

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. 
22.30 „Baudžiamasis būrys“ . 
N-14
0.30 „Dalasas“ . N-7
1.20 „Jokių stabdžių!“ (k) . N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
. N-7
6.55 „Simpsonai“ (kart.) 
7.55 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ . N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“ 
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
15.00 „Maištingosios amazonės“ 
. N-7
16.00 TV3 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“. 
22.30 „16 kvartalų“ . N-14
0.35 „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) 
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 „Anakonda“ N-7. 
22.50 „Nepaprastas Žmogus-
Voras“ (k) ). N-7
1.25 „Taikinys“ N-7. 
2.10 „Surikatos - Afrikos žvaigž-
dės“ (k) 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Tabatos salonas“ 
7.45 „Akloji“ 
8.55 „Būrėja“ 
9.30 Būk mano meile! N-7. 
10.30 „Policija ir Ko“ N-7. 
11.35 „Mentalistė“ N-7. 
12.40 „Detektyvė Rizoli“ (k) N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7. 
14.35 „Antinas Gudruolis“ 
15.05 „Žvėrelių būrys“ 
15.35 „Rožinė pantera“ 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“ 
16.30 „Būk su manim“ 

18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Midsomerio žmogžudystės 
XI. Mirusiųjų balsai). N-7
23.15 „Gyvenimo šukės“ ). N-7
1.10 „Įtariamieji“ ). N-14
2.25 „Policija ir Ko“ (k) ). N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017“. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai 
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.   
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Euromaxx. Ved. Ugnė 
Galadauskaitė. (kart.).
12.45 Prokurorai. (kart.).
13.35 Nes man tai rūpi. (kart.).
14.20 Kalė. Sveiki atvykę į džiun-
gles (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Zoro kronikos 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
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. Juozas Tumas-
Vaižgantas. 
21.15 Fidelis Castras bendražy-
gių akimis. Žmogus kitapus mito 
22.10 Damos N-7. 

23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. 
1.40 Grendelis N-7
3.05 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (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).

6.40 „Televitrina“. 
6.55 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 (kart.) 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 
11.30 „Elementaru“ N-7 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-720.00 
„Rezidentai“ N-7 
20.30 „Naša Raša“ N-14 
21.00 Žinios.
21.30 „Parkeris“ N-14
23.55 „Amerikietiška siaubo 
istorija“ N-14
0.55 „Kobra 11“ N-7
1.45 „Daktaras Hausas“ N-14

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.15 „Muzikinės kovos“. 
9.15 „Likimo melodija“ N-7
10.20 „Albanas“ 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. Savivalė“ 
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 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
0.15 Nuoga tiesa. N-7
2.15 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį 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
0.25 Laisvės vėliavnešiai. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
2.00 LRT radijo žinios.

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 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 „Aklavietė“ . N-14
0.15 „Dalasas“ . N-7
1.05 „Baudžiamasis būrys“ (k) 
. N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
. N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Maištingosios amazonės“ 
. N-7
16.00 TV3 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“. 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 „Išeities kodas“ . N-14
0.15 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“ . N-7
1.15 „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“ . N-7
2.05 „Kerštas“ . 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 ga-
tvės“ N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7. 
20.00 Info diena. 
20.30 Visi už vieną. N-7. 
21.00 „Bėgliai“ N14. 
22.55 „Anakonda“ (k) ). N-7
0.40 „Taikinys“ ). N-7
1.25 „Reali mistika“ (k) ). N-7
2.15 „Pragaro katytė“ (k) 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Tabatos salonas“ 
7.45 „Akloji“ 
8.55 „Būrėja“ (k) 
9.25 Būk mano meile!. N-7. 
10.30 „Policija ir Ko“ N-7. 
11.35 „Mentalistė“ N-7. 
12.40 „Detektyvė Rizoli“ (k) N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7. 
14.35 „Antinas Gudruolis“ 
15.05 „Žvėrelių būrys“ 
15.35 „Rožinė pantera“ 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“ 
16.30 „Būk su manim“ 

18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Midsomerio žmogžudys-
tės XII. Žmogžudystės golfo lauke 
). N-7
23.05 „Gyvenimo šukės“ ). N-7
1.05 „Įtariamieji“ ). N-14
2.20 „Policija ir Ko“ (k) ). N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo festi-
valis. (kart.).
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas.   (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
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 Fidelis Castras bendražy-
gių akimis. Žmogus kitapus mito 
(kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Zoro kronikos 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
16.30 Laba diena, Lietuva. 
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.   (subtitruota).
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.   (subtitruota).
18.30 Septynios Kauno dienos.  
19.00 Maistas ir aistros. (kart.).
19.35 Konsteblė 1 N-7.
20.20 Dokumentinė istorinė 

laida „Lietuvos kolumbai“. 
21.15 Anapus Žemės. Kosmoso 
apgyvendinimas 
22.10 Vaikystė N-14
0.50 DW naujienos rusų kalba.
1.00 Dabar pasaulyje. 
1.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. 
2.30 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).

6.40 „Televitrina“. 
6.55 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 
11.30 „Elementaru“ N-7 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 

15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.30 „Rezidentai“ N-7 
20.30 „Naša Raša“ N-7
21.00 Žinios.
21.30 „Sučiupus nužudyti“ N-14
23.35 „Amerikietiška siaubo 
istorija“ N-14
0.35 „Kobra 11“ N-7
1.40 „Daktaras Hausas“ N-14

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „4 kampai“. 
7.15 Nuoga tiesa. N-7
9.15 „Likimo melodija“ N-7
10.20 „Albanas“ 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 die-
nos“ 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“. 
2.15 „Gurovo bylos. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

niame eteryje“ N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija . N-7
10.55 Akis už akį . 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 „Kas ir kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Reformacija . N-14
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.

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 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. 
22.30 „Trigubas X. Aukštesnis 
lygis“ . N-14
0.30 „Dalasas“ . N-7
1.20 „Aklavietė“ (k) . N-14
2.45 Alchemija VI. XYZ. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
. N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
15.00 „Maištingosios amazonės“ 
. N-7
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“. 
22.30 „Dvigubas žaidimas“ . N-14
0.20 „Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų“ . N-7
1.20 „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 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 „Juodojo angelo skrydis“ 
). N-7
23.10 „Bėgliai“ (k) ). N-14
1.00 „Taikinys“ ). N-7
1.45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(k) ). N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Tabatos salonas“ 
7.45 „Akloji“ 
8.55 „Būrėja“ (k) 
9.25 Būk mano meile!. N-7. 
10.30 „Policija ir Ko“ N-7. 
11.35 „Mentalistė“ N-7. 
12.40 „Detektyvė Rizoli“ (k) N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7. 
14.35 „Antinas Gudruolis“ 
15.05 „Žvėrelių būrys“ 
15.35 „Rožinė pantera“ 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 

20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Prancūziška žmogžudystė. 
Salos žaizdos ). N-14
22.55 „Gyvenimo šukės“ ). N-7
0.50 „Įtariamieji“ ). N-14
2.05 „Policija ir Ko“ (k) ). N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo festi-
valis. (kart.).
7.00 Grizis ir lemingai 
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Linija, spalva, forma. (kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Maistas ir aistros. (kart.).
12.40 Klauskite daktaro. (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (kart.).
14.20 Anapus Žemės. Kosmoso 
apgyvendinimas (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Zoro kronikos 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  
18.30 Nacionalinis turtas.  
19.00 Lietuva mūsų lūpose. 
19.35 Konsteblė 1 N-7
20.30 Anapus čia ir dabar. 
21.15 Mano tėviškė.
21.35 Keliaukime kartu. 
Bukovelis 
22.05 Žurnalas „Kelias į FIFA 
World Cup 2018“.
22.40 Tėvas. 

23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. 
1.30 Vaikystė N-14 (kart.).

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

6.40 „Televitrina“. 
6.55 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 (kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cento“ 
N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7

15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Naša Raša“ N-7 
21.00 Žinios.
21.30 „Naša Raša“ N-7 (kart.) 
22.00 „Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - Barselonos „FC 
Barcelona“ “. Vaizdo įrašas. 
0.00 „Amerikietiška siaubo isto-
rija“ N-14
1.00 „Kobra 11“ N-7

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 „Albanas“ 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 die-
nos“ 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. 
Spąstai Pelenei“ N-7
1.45 „Jaunikliai“. 
2.15 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.05 Senis  N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį . 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 „Ilsėkis ramybėje“ de-
partamentas . N-14
0.35 Klausimėlis.lt. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.

6.35 „Didysis žvejys 2“ 
7.00 „Muča Luča“ 
7.30 „Tomas ir Džeris“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“ 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 „Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas“ . N-7
23.20 „Trintukas“ . N-7
1.30 „Trigubas X. Aukštesnis 
lygis“ (k) . N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
15.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
16.00 TV3 žinios. 
17.00 „TV Pagalba“. 
Socialinės dokumentikos laida, 
vedėjai Egidijus Knispelis ir 
Renata Šakalytė-Jakovleva. 
N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Kung Fu Panda 3“. 
N-7
21.25 „Beždžionių planeta“ 
N-7
23.45 „Klastingi namai“ N-14
1.25 „Loftas“ N-14

6.40 „F. T. Budrioji akis“ 

7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k) N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7. 
11.35 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (k) N-7.
12.40 „Stoties policija“ (k) 
N-7.
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ 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 „Porininkai“ ). N-14
22.55 „Juodojo angelo skry-
dis“ (k) ). N-7
0.55 „Taikinys“ ). N-7
1.40 „Porininkai“ (k) ). N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Tabatos salonas“ 
7.45 „Akloji“ 
8.20 „Būrėja“ (k) 
9.30 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 nuoty-
kiai“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Komisaras Falkas. 
Operacija „Lakštingala“ ). N-14
22.55 Megės planas N14. 
0.55 „Policija ir Ko“ (k) ). N-7
1.45 „Mentalistė“ (k) ). N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. (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 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Stop juosta.   (kart.).
12.35 Teatras. (kart.).
13.25 Anapus čia ir dabar. 
(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 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba. (kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.35 Konsteblė 1 N-7

20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Slogus ruduo N-14
22.45 Šventinis koncertas. 
23.50 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.
9.30 Gyvūnų policija (k). N-7. 
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 Bus visko (k). 
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka. 
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 @rimvydasvalatka (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.40 „Televitrina“. 
6.55 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 

14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Verslo receptai“. 
20.00 „Farai“. N-7
20.30 „Naša Raša“ N-7
21.00 Žinios.
22.00 „Rokis 5“ N-7
0.10 „Sučiupus nužudyti“ 
2.00 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“ N-14

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 „Albanas“ (1/5). 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. 
18.47 Orai.
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
3.00 „Bitininkas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
7.20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
7.30 Detektyvė Miretė 
7.45 Stebuklingoji Boružėlė 
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.50 Paslaptingas mašalų 
gyvenimas 
12.45 Ypatingi gyvūnų jau-
nikliai 
13.40 Mis Marpl N-7. 
15.15 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom
15.45 Žinios. Orai (su verti-
mu 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 Su meile, Rouzi . N-14
0.30 Paslaptingas mašalų 
gyvenimas (kart.).
1.25 Ypatingi gyvūnų jauni-
kliai (kart.).
2.10 Prezidentinis karo lai-
vas. (kart.).

6.30 „Muča Luča“ (k) 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k) 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
9.30 „Tinginių miestelis“ 
10.00 „Ogis ir tarakonai“ 
10.10 „Tomas ir Džeris“ 
11.45 „Mara ir Ugnianešys“ 
13.35 „Dievo šarvai“ . N-7
15.25 „Robinas Hudas. Vyrai 
su triko“ . N-7
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Vakaro pasakojimai“ 
21.25 „Balsuok už mane“ . 
N-14
23.10 „Vaiduoklių namas 2“ 
. N-14
0.50 „Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas“ (k) . N-7
2.50 „Trintukas“ (k) . N-7

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 „Išsirink sau ateitį“. 
12.00 „Mažieji lakūnai“ N-7
14.05 „Popieriniai miestai“ 
N-7
16.10 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.00 „Misija. vestuvės“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Narnijos kronikos. 
liūtas, burtininkė ir drabužių 

spinta“ N-7
22.25 „Jei pasilikčiau“ N-14
0.35 „Žvaigždžių kelias“ N-7
2.50 „Nepaprastos Kalėdos 
Niujorke“ N-7

6.00 „F. T. Budrioji akis“ 
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Pragaro katytė“ 
11.30 Pingvinų pašto tarnyba 
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 LKL čempionatas. 
Vytautas - Lietuvos rytas. 
Tiesioginė transliacija
19.30 Dainuok mano dainą. 
21.30 „Saulės ašaros“ ). 
N-14
23.50 „Zombių karalius“ ). 
N-14
1.30 „Taikinys“ (k) ). N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Lemūrų gatvė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.45 „Surikatų namai“ 
9.15 Anapus nežinomybės. 
N-7. 
10.15 „Akloji“ 
11.25 „Būrėja“ (k) 
12.00 „Nekviesta meilė“ 
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“ 
15.10 „Širdele mano“ 
17.10 „Akloji“ 
18.20 „Būrėja“ 

18.50 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“ N-7. 
21.00 Bekas 2. Vyriškis pa-
gal skelbimą ). N-14
22.55 „Tėvas Motiejus“ ). N-7
1.05 Megės planas (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 VI menų festivalis 
„Šokio karalienė“. 
11.20 Nacionalinis turtas.   
(kart.).
11.45 Tezių opera „Liuterio 
durys“. 
13.20 Klauskite daktaro. 
14.10 Stilius. 
15.05 Giminės ir. 
16.00 Euromaxx. 
16.30 Lietuvos menininkų 
portretai. 
18.00 Prisikėlimo ekspresas 
- šimtmečio veidai. 
18.45 Žanas Polis 
Belmondo. Žvilgsnis į save 
20.30 Stambiu planu. 
21.15 Kugano melas N-14
22.50 „Led Zeppelin in Jazz“. 
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Slogus ruduo N-14
2.00 Prokurorai. (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).

14.30 KK2 (k). N-7. 
16.30 KK2 penktadienis (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 Gyvūnų policija (k). 
N-7. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų kalba.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 

6.00 „Televitrina“. 
6.20 „Beveik neįmanoma 
misija“ N-7
7.20 „Didieji senovės stati-
niai“ 
8.30 „Ekstremali žvejyba“ N-7
9.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
9.30 „Statybų gidas“. 
10.00 „Karys lenktynininkas“. 
N-7
10.30 „Lietuvos mokyklų 
žaidynės“ 
11.00 „Išlikimas“ N-7
12.00 „Beveik neįmanoma 
misija“ N-7
13.00 „Įspūdingiausios atos-
togų vietos“ 
14.00 „Didieji senovės sta-
tiniai“ 
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Elementaru“ N-7
19.00 „Amerikos talentai“ N-7
21.00 Žinios.
22.00 „Savas žmogus“ N-14

0.40 „Rokis 5“ N-7 (kart.) 
2.30 „Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai“ N-14 

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Sparnuočių gyvenimas. 
Partnerių paieška“. 
8.25 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybi-
ninkė Marcelė Kubiliūtė“. 
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.30 „Vantos lapas“. 
10.00 Ant bangos. 
11.00 „Vincentas“ 
12.30 „Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu“. 
13.00 „Vera“ N-7
15.00 „MMA „King of the 
Cage“ II tarptautinis tur-
nyras. Lietuva- Amerika. 
Atsakomosios kovos“ N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „4 kampai“. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. . Tamsioji sielos pusė“ 
N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vincentas“ 
0.30 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
2.20 „Vera“ N-7

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2018-03-31)

Kryžiažodis  „Gripas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias 

„Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu 
(8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vais-
tinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Sausio 27 dienos „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Kruopos“ teisingas at-
sakymas – ŠARKA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 74 skaitytojai. Tai anykštėnai 
A.Vildžiūnas, D.Kundrotienė, D.Šlamienė, V.Stasiūnienė, B.Augulienė, R.Šulnius, 
R.Šulnienė, J.Mieželienė, A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, 
I.Janienė, P.Miškinienė, A.Juknevičienė, V.Bieliūnienė, E.Jurėnaitė, O.Arienė, 
A.Patumsis, D.Patumsienė, V.Malinauskienė, D.Varnienė, R.Vilimas, E.Tamulėnienė, 
J.Tamulėnas, V.Vilčinskas, A.Kavolienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, Ž.Galvanauskaitė, 
L.Galvanauskienė, A.Skaržauskienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, R.Kavoliūnienė ir  
Z.Vanagienė; B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir V.Mogylienė iš 
Viešintų; D.Sudeikienė, V.Strazdienė, R.Puolis ir E.Kiškienė iš Kavarsko; T.Jakniūnienė, 
A.Mažvylienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; S.Krisiūnienė iš Surdegio, O.Petronienė 
iš Smėlynės, A.Juknonienė iš Rubikių, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, 

A.Kuolienė iš Kunigiškių, A.Grimža iš Traupio, J.Aukštakojienė iš Ukmergės, 
V.Milaševičienė iš Raguvėlės, R.Vaiginytė iš Aknystų, S.Steponavičienė iš Troškūnų, 
V.Urbutienė iš Naujikų, K.Rimkuvienė iš Antupių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, S.Želnienė 
iš Maželių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, L.Didienė iš Medžiočių, R.O.Deveikienė iš 
Mažionių, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, A.Juknonienė iš Rubikių, Algis Grebnickas iš Niū-
ronių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, R.Šilaikienė iš Andrio-
niškio bei M.Baltrūnienė iš Piktagalio.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Kurmis“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks V.STASIŪNIENEI iš Anykščių. Prašome 
skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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(Nukelta į 13 p.)

ŠIMTAS ISTORIJŲ         

(Atkelta iš 1 p.)
Kelias į politiką ir
pripažinimą

Šio rašinio tikslas – visuomenei at-
skleisti kai kuriuos mažai žinomus, o 
gal net ir visiškai nežinomus faktus, 
papasakoti apie tai, kodėl Petro Kli-
mo biografijoje kartais paminimi ir 
Kunigiškai.

Petras Klimas gimė 1891 metų 
vasario 23 d. Marijampolės apskri-
ties Kalvarijos valsčiaus Kušliškių 
kaime pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 
Ten prabėgo ir jo vaikystė. Mokėsi 
Liudvinavo, Kalvarijos pradinėse 
mokyklose, Mari-
jampolės gimna-
zijoje. Nuo 1910 
metų studijavo 
teisę Maskvos uni-
versitete. Dar stu-
dijuodamas tapo 
Lietuvių mokslo 
draugijos nariu, 
skaitė pranešimus 
draugijos suvažiavimuose, vadovavo 
prie draugijos veikusiai lietuviškoms 
mokykloms skirtų vadovėlių rengimo 
komisijai. 1915 metais jis parengė ir 
išleido vadovėlį „Lietuvių kalbos sin-
taksė“, sudarė chrestomatiją „Skaity-
mai lietuvių kalbos pamokoms“.1915 
metais apsigyvenęs Vilniuje, įsitraukė 
į visuomeninę veiklą, dalyvavo Lie-
tuvių draugijos nukentėjusių nuo 
karo šelpimo darbe, Vilniaus lietuvių 
susibūrimuose, kartu su kitais lietu-
vių veikėjais rengė memorandumus 
vokiečių okupacinei valdžiai, įsteigė 
lietuvių kalbos kursus, pradėjo savo 
istorinius tyrinėjimus, parašė Lietu-
vos istorijos I dalį. Dalyvavo rengiant 
1917 metų rugsėjo 18-22 dienomis 
Vilniuje vykusią Lietuvių konferen-
ciją, buvo išrinktas į Lietuvos Ta-
rybą, tapo jos sekretoriumi, vėliau 
generaliniu sekretoriumi, redagavo 
daugelį svarbių dokumentų. 1918 
metų vasario 16-ąją kartu su kitais 
Tarybos nariais pasirašė Nepriklau-
somos Lietuvos valstybės atkūrimo 
Aktą. Tuo metu P. Klimas buvo ir 
laikraščio „Lietuvos aidas“ faktiniu 
redaktoriumi. 1919 metų pabaigoje 
jis paskiriamas laikinuoju Užsienio 
reikalų ministerijos valdytoju, vėliau 
– Užsienio reikalų viceministru, ėjo ir 
ministro pareigas. 1920-1923 metais 
Aukštuosiuose kursuose dėstė Lietu-
vos istoriją. 1923 metų rugsėjo 15 d. 
Petras Klimas paskiriamas Lietuvos 
nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgalio-
tuoju ministru Italijoje, o nuo 1925 
metų gegužės 20-osios tokios pat at-

mas šeimos žmogus dėl apsikrovimo 
darbais. Bet ji priėmė visas sąlygas. 
Šliūbą davė jos dėdė kunigas Tu-
mas-Vaižgantas Palangoje. Jis buvo 
tiek liberalus, kad net neužsiminė 
apie išpažintį, žinodamas mano an-
tiritualinį nusistatymą. Nebuvo nė 
iškilmių. Aš net neturėjau puošnaus 
juodo kostiumo ir stovėjau prie alto-
riaus su pilkuoju darbiniu. Bet gal la-
bai retai būna toks darnus, sklandus, 
meile kupinas sugyvenimas kaip 
buvo mūsiškis. Po vestuvių (1921. 
VII.7) mes padarėm trumpą ekskur-
siją į Drezdeną, susipažinom su jo 
paveikslų galerija. Grįžę Kaunan, 
apsigyvenome bute Poškos gatvėje. 
Ir vėl prasidėjo darbas...“

Na, o Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto 1998 metais išleis-
toje knygoje „Vaižgantas. Laiškai 
Klimams“ randame Petro Klimo 
parašytus gražiausius  žodžius, ku-
riais apibūdinami  jo žmonos Bro-
nislavos charakterio bruožai, jų-
dviejų meilės, savitarpio supratimo 
jausmai.

„Ji pasiryžo paaukoti viską mūsų 
draugystei. Mus surišo ne padėtis, ne 
turtai, net ne intelektualiniai interesai, 
bet kažkas paslaptingesnio, ko dar 
niekas nesugebėjo apibrėžti. Žodžiais 
neapsakomas adoracijos jausmas mus 
jungė savo galinga misterija. Per visą 
gyvenimą jis nepasikeitė, nenubluko, 
neišsibaigė ir neišsigimė...Tik savyje 
mes šventėme tą mūsų šventę laisvė-
se ir nelaisvėse. Tik tos šventės malda 
aš ir šiandien gyvas...“ 

Pagarba žmonai ir ... 
Svėdasams

Rinkdamas medžiagą šiam rašiniui, 
bandžiau išsiaiškinti, ar  Petrui Kli-
mui kada nors teko lankytis uošvijoje 
–  žmonos gimtinėje. Tokių duome-
nų kol kas nepavyko niekur užtikti. 

Gali būti, kad 
nei Svėdasuo-
se, nei Kuni-
giškiuose jisai 
nesilankė. Kaip 
rašoma Petro 
Klimo atsimi-
nimuose, juos 
Bronis lavos 

Mėginaitės dėdė kun. Juozas Tu-
mas-Vaižgantas sutuokė Palangoje, 
ceremonija vyko kukliai, ten nebuvo 
jokių vestuvinių iškilmių ir t.t. Tikėti-
na, kad tokia proga į Palangą nesugū-
žėjo ir jaunavedžių artimieji, giminės. 
„Parodyti“ jaunikio gimtinėje Bronei 
taip pat nebuvo būtinybės. Jos tėvai 

jau buvo mirę: motina Severija Mė-
ginienė, gimusi 1863 metais, Amži-
nybėn iškeliavo 1910-aisiais, o tėvas 
Liudas Mėginis, gimęs 1841 metais, 
mirė dar anksčiau – apie 1900-uosius 
metus, kai, jį, važiuojantį į bažnyčią, 
palaido šuns pasibaidęs eiklus arklys, 
apvertęs vežimaitį, sunkiai sužalo-
jo... Bronės sesuo Barbora Mėginai-
tė, gimusi 1896 m. rugsėjo 22 d., iš 
Kunigiškių taip pat buvo išvažiavusi. 
Pirmojo pasaulinio karo metais atsi-
dūrusi Rusijoje, ji mokėsi Voronežo 
lietuvių gimnazijoje, grįžusi į Lietu-
vą – „Saulės“ mokytojų seminarijoje 
Kaune. Baigusi  seminariją, mokyto-
javo Nemunėlio 
Radviliškyje.  
Nuo 1925 metų 
dirbo Lietuvos 
pasiuntinybė-
je Romoje, ten 
1928 metais ište-
kėjo už karininko 
Prano Lesausko, 
vėliau  įsikūrė 
Kaune, kur ir 
gyveno iki pat 
mirties – 1975-
ųjų metų. Abi seserys, jeigu neturė-
davo progos susitikti, bendraudavo 
laiškais, kuriuose vis laikas nuo laiko 
buvo prisimenami gimtieji Kunigiš-
kai. Kunigiškiuose, Malaišiuose bei 
kitose Svėdasų valsčiaus vietovėse 
gyveno Mėginių giminės, su kuriais 
Bronislava Klimienė ryšius palaikė 
daugiausia laiškais. 

Tikėtina, kad Suvalkijos žemių 
sūnus Petras Klimas, nors pats 
asmeniškai ten nepabuvojo, apie 
žmonos gimtąjį kraštą domėjosi, 
gerai apie jį žinojo ir ...gerbė.

Antai, kai Bronislava su Petru 
bei savo vaikais sūnumi (taip pat 
Petru) bei dukra Egle apsigyveno 
Pietų Prancūzijos kurortiniame 
Grasse nusipirktas nuosavas namas 
buvo papuoštas didele iškaba „Vila 
de Svedasai“. Taip namą „Svėdasų 
vilos“ vardu pavadino Petras Kli-
mas savo žmonos Bronislavos gar-
bei. Tokia iškaba pastatą gausiai 
turistų lankomame mieste puošė 
ilgą laiką, kol ten gyveno Klimų 
palikuonys...

 
Karas ir okupacija sužeidė 
žmonių likimus

Diplomatas, visuomenės veikė-
jas, istorikas Petras Klimas, gy-
vendamas Prancūzijoje, įvairiau-
siais būdais kovojo už Lietuvos 
Nepriklausomybę, publikacijomis 

spaudoje, pareiškimais, memo-
randumais, atvirais pasisakymais 
smerkė Lietuvos okupaciją, kvietė 
palaikyti sovietų aneksuotos šalies 
laisvės siekius, neigiamai atsiliepė 
apie karo veiksmų bei kraujo pra-
liejimo trokštančias valstybes.  Sa-
vaime suprantama, tokie 1918 metų 
Vasario 16-osios Akto signataro 
veiksmai, jo lietuviška patriotiška 
veikla, lietuvybės siekiai negalėjo 
likti nepastebėti ir neįvertinti. Jis 
keturis kartus patyrė politines re-
presijas, gestapas kalino Prancūzi-
jos, Belgijos, Vokietijos, Lenkijos 
ir kitų – iš viso net 18 Europos ša-
lių kalėjimuose, kol galų gale 1944 
metų pavasarį buvo atvežtas į Kau-
ną ir paleistas. Čia Petras Klimas 
kuriam laikui prisiglaudė žmonos 
Bronislavos sesers Barboros Mėgi-
naitės -Lesauskienės šeimoje. Bet 
1945 rugsėjo mėnesį buvo suimtas 
NKVD ir nuteistas 10 metų Sibiro 
lagerių, iki 1954-ųjų kalėjo Čelia-
binsko krašte. 

Kamuojamas sunkių ligų, praei-
ties išgyvenimų, ilgėdamasis šei-
mos, Petras Klimas veržiasi į Pran-
cūziją. Tačiau sovietinė valdžia pas 
Prancūzijoje likusią šeimą jo neiš-
leidžia. Lietuvoje jis persekiojamas 
kagėbistų, neturi ramybės. Likęs be 
šeimos, vienišas, griežtai kontroliuo-
jamas saugumiečių, jis vėl pradeda 
rašyti, parengia spaudai keletą atsi-
minimų knygų, sutvarko 1915-1919 
metais rašytus dienoraščius. Taip 

ir nebesusitikęs 
su savo šeima, 
Petras Klimas 
mirė 1969 metų 
sausio 16-ąją. 
Amžinojo poil-
sio atgulė Kauno 
Petrašiūnų kapi-
nėse. Jo žmona 
Bronislava mirė 
1957 metų ge-
gužės 12 dieną 
toli nuo Lietuvos 

ir gimtųjų Kunigiškių – Prancūzijos 
Pietuose esančiame Grasse mieste-
lyje, tenai ir buvo palaidota. 

Petro Klimo sūnus tapo 
atkurtos Lietuvos diplomatu

Petro ir Bronislavos Klimų duk-
tė Eglė, gimusi 1922 m., augo ir 
mokėsi Paryžiuje. Ištekėjusi už 
prancūzų diplomato Renė Fourier 
Ruelle, su vyru daugelį metų pra-
leido diplomatinėse misijose Ro-
moje, Tunise, Niujorke, Tokijuje, 
Briuselyje ir kitur. Nuo 1970 metų, 
vyrui mirus, vėl gyvena Paryžiuje. 
Turi dukterį Daphne, dailininkę, 
gyvenančią Bogotoje (Kolumbija). 

Diplomatas Petras Klimas jau-
nesnysis (gimęs 1930 m.) studija-
vo matematiką ir fiziką Strasbūro 
bei Sorbonos universitetuose, be-
veik dvidešimt metų dirbo Sorbo-
nos universiteto Vertėjų mokyklos 
generaliniu sekretoriumi. Atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę, ėmė-
si diplomato darbo. 1992 metų 
pradžioje buvo paskirtas Lietuvos 
Respublikos ambasados Prancūzi-
joje antruoju sekretoriumi-konsulu, 
dar po poros metų tapo pirmuoju 
sekretoriumi-konsulu. Šias parei-
gas jis ėjo iki 1995 metų gegužės 
mėnesio. Gyvena Paryžiuje. 

Diplomatas Petras Klimas 
Paryžiuje 1930 metais. 

Kas sieja Vasario 16-osios signatarą 
Petrą Klimą ir Kunigiškius?

sakingas pareigas jis vykdė Prancūzi-
joje. Taip pat diplomatiniam darbui jis 
buvo akredituotas ir Ispanijoje, Belgi-
joje, Liuksemburge, Portugalijoje. 

Apie jo pasiaukojamą darbą Tė-
vynės labui byloja faktai, kad  už 
nuopelnus Lietuvos valstybei Petras 
Klimas buvo apdovanotas Vytauto 
Didžiojo 2 laipsnio (1934 m.), Gedi-
mino 2 ir 1 laipsnio (1928 m., 1938 
m.) ordinais.

Suvalkijos sūnus įsimylėjo 
aukštaitę...

Vilniuje apie 1918 metus Petras 
Klimas susipažino su publicistu, ra-
šytoju kunigu Juozu Tumu-Vaižgantu 
(1869-1933). Energingasis aukštaitis, 
vos įsikūręs Vilniuje ir susipažinęs su 
tenykščių lietuvių gyvenimu, iš karto 
ėmėsi laikraštininko darbo. Vaižgan-
tas tuoj pat pasisiūlė Klimui, tuo metu 
redagavusiam „Lietuvos aidą“, šiam 
laikraščiui feljetonus rašyti. Redakto-
rius iš pradžių net nenorėjo su tokiu 
pasiūlymu sutikti, nes baiminosi, kad 
gali nesutapti jų nuomonės, kadangi 
abiejų pažiūros kai kuriais klausimais 
gerokai skyrėsi. Tačiau po kurio lai-
ko, šiek tiek pasvarstęs, sutiko lai-
kraštyje Vaižganto feljetonus spaus-
dinti – lietuviai autoriai šiam leidiniui 
buvo reikalingi. Neilgai trukus, ku-
nigas Juozas Tumas-Vaižgantas pats 
tapo vienu iš „Lietuvos aido“ leidėjų 
ir redaktorių, o Petras Klimas ėmėsi 

kitos veiklos, 
tad kurį laiką jų 
keliai išsisky-
rė. Na, o 1921 
metais Tumą ir 
Klimą likimas 
vėl suvedė, kai 
pradėtas leisti 
Lietuvos is-
torijai skelbti 
skirtas žurna-

las „Mūsų senovė“. Juozas Tumas-
Vaižgantas tuomet tapo šio leidinio 
redaktoriumi, o Petras Klimas buvo 
redakcinės komisijos narys. 

Tačiau ne vien tiktai bendri darbai 
ir siekiai suvedė suvalkietį su aukštai-
čiu. Juos susiejo ir giminystės ryšiai. 
Petras Klimas vedė Vaižganto sesers 
Severijos (Ksaverijos, Kseverijos)  
Tumaitės – Mėginienės  dukterį Bro-
nislavą Mėginaitę (arba kai kuriuose 
šaltiniuose vadinama Mėginytė)..., 
gimusią 1892 metų lapkričio 17 d. 
Svėdasų valsčiaus Kunigiškių kaime. 
Pirmojo pasaulinio karo metais ši ku-
nigiškietė mokytojavo Voroneže (Ru-
sija), kur buvo susitelkusių nemažai 
lietuvių. 1918 metais grįžusi į Lietu-
vą, įsidarbino šifruotoja (stenografis-
te) Užsienio reikalų ministerijoje. 

Memuarinėje knygoje „Iš mano 
atsiminimų“, išleistoje 1979 metais 
Lietuvos enciklo-
pedijų leidyklos 
Bostone (JAV ), 
Petro Klimo buvo 
taip aprašytas 
tas jo gyvenimo 
tarpsnis: „...Savo 
atostogas tuo nera-
miu metu aš vainikavau savo vestu-
vėmis... Mano pažintis su būsimąja 
žmona, Brone Mėginaite, buvo jau 
sena. Karo metu jinai mokytojavo 
Voroneže, o 1918 metais per Skan-
dinaviją sugrįžo į Vilnių. Vėliau 
dirbo šifrante Užsienio reikalų mi-
nisterijoje. Kai atėjo apsisprendimo 
valanda, aš spyriausi nebūsiąs tinka-

...Šliūbą davė jos dėdė 
kunigas Tumas-Vaižgantas 
Palangoje. Jis buvo tiek li-
beralus, kad net neužsiminė 
apie išpažintį, žinodamas 
mano antiritualinį nusista-
tymą. Nebuvo nė iškilmių...

...Diplomatas Petras Kli-
mas jaunesnysis (gimęs 
1930 m.) studijavo matema-
tiką ir fiziką Strasbūro bei 
Sorbonos universitetuose, 
beveik dvidešimt metų dirbo 
Sorbonos universiteto Ver-
tėjų mokyklos generaliniu 
sekretoriumi...

...Pietų Prancūzijos ku-
rortiniame Grasse nusipirk-
tas nuosavas namas buvo 
papuoštas didele iškaba 
„Vila de Svedasai“...

Iš Svėdasų krašto, Kunigiškių, kilusi Vaižganto sesers Severijos 
Tumaitės-Mėginienės dukra Bronislava Mėginaitė - Klimienė 
Paryžiuje su savo vaikais Egle ir Petru.     

Nuotraukos iš Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus fondų.
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Radvilų rūmų muziejuje - eksponatai 
nuo Dubingių iki ... Australijos

„Radvilų turtai yra išsibarstę po 
visą pasaulį, dėl to turime mažai eks-
ponatų, kurie būtų konkrečiai susieti 
su Radvilomis, - sakė ekskursijų va-
dovė A. Razbadauskienė. - Lietuva 
po Antrojo Pasaulinio karo atsidūrė 
kryžkelėje tarp Rytų ir Vakarų. Daug 
meno vertybių atsidūrė viename ar 
kitame krašte, o jas susigrąžinti sun-
ku, dėl to dažnai lankytojai, atėję į 
muziejų, nustemba, todėl, kad Radvi-
los, buvę Lietuvos Didžiosios Kuni-

„Dubingiuose buvo ir Jurgio Ra-
dvilos žemės. Žinome, kad Barbora 
Radvilaitė po slaptos santuokos su 
Žygimantu Augustu buvo atvykusi 
į Dubingius. Įdomu tai, kad archeo-
loginių kasinėjimų metu rasti ir sta-
lo įrankiai, kuriuos į Lietuvą atvežė 
Bona Sforca, ištekėjusi už Žygimanto 
Senojo. Taip pat italė į Lietuvą atve-
žė ir Renesanso madas - mūsų šalyje 
pradėtos nešioti ir ypatingos apyka-
klės, kurios dažnai būdavo branges-

nės už patį kostiumą. Taigi Dubingiai 
ne koks kaimas – čia naudojami stalo 
įrankiai, iš atrastų audinio skiautelių 
galima spręsti, kokios buvo naudo-
tos medžiagos. Taip pat gausu stiklo, 
keramikos dirbinių. Daug žmonių 
klausia: „Na, ir ką jūs čia mums ro-
dote? Tokių lėkščių galima pamatyti 
Kaziuko mugėje“. Būtent tai ir verta 
dėmesio – ornamentai, koloristika, 
per daugelį šimtmečių liko panaši 
liaudies meistrų darbuose“ – apie 
archeologinius radinius pasakojo A. 
Razbadauskienė. 

Salę puošia daugiau nei 200 
portretų

Kitą Radvilų giminei skirtą salę 
puošia grafiniai Radvilų giminės por-
tretai – visos salės sienos nuo viršaus 
iki apačios nukabintos vienodu stiliu-
mi dailininkų atliktais šios giminės 
atstovų atvaizdais.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad didikai 
savo sūnus dažniausiai leisdavo mo-
kytis į universitetus Vakarų Europoje.

Vos trisdešimt metų gyvenusi 
Lenkijos karalienė ir LDK di-
džioji kunigaikštienė Barbora 
Radvilaitė mirė Lenkijoje, ta-
čiau jos kūnas buvo atvežtas į 
Lietuvą ir amžinojo poilsio at-
gulė Vilniaus katedroje.

Vilniaus vyskupas Jurgis 
Radvila buvo pirmasis lie-
tuvis Šv. Romos Bažnyčios 
įsakymu paskirtas eiti kardi-
nolo pareigas.

Kristupas Radvila Našlaitė-
lis - pirmasis žymus lietuvių 
keliautojas ir vienas didžiau-
sių LDK Renesanso kultūros 
mecenatų.

Mykolo Radvilos Žuvelės žmo-
na, lenkų didikė Uršulė Pran-
ciška Višniovecka daugiausiai 
gyveno Nesvyžiuje, įsteigė 
teatrą, kuriame, be kitų, buvo 
vaidinamos ir kunigaikštienės 
parašytos pjesės, statomos ope-
retės.

2015 m., minint Mikalojaus 
Radvilos Juodojo 500-ąsias 
gimimo metines, Lietuvos 
bankas į apyvartą išleido 20 
eurų kolekcinę sidarbro mo-
netą.  

gaikštystės didikai, užėmę svarbias 
pareigas valstybėje, iš jų kilusi net gi 
viena karalienė, o dabar muziejuje tai 
sunku pajausti. Dėl šios priežasties 
pirmąsias muziejaus sales daugiau-
siai sudaro stendai su informacija apie 
kažkada Lietuvą iš esmės valdžiusią 
giminę. Beje, muziejuje yra archeolo-
ginių radinių, rastų kasinėjimų metu 
Dubingiuose“.

Dubingiai – Radvilų 
giminės centras

„Dubingiuose prieš porą metų at-

rasti septynių Radvilų palaikai. Vie-
nas iš stendų muziejuje lankytojui 
rodo, kaip atrodė Dubingiai XV a. 
Dubingiai tada vaidino labai svarbų 
vaidmenį. Būtent čia XV a. Vytautas 
Didysis įsakė pastatyti bažnyčią. Iš 
Dubingių jis rašė ir laišką kryžiuočių 
ordino magistrui, taip pat savo pus-
broliui Jogailai, - pasakojo ekskursijų 
vadovė.- Šiandien nuvykę į Dubin-
gius nusiviltumėme – jie atrodo kaip 
bažnytkaimis. Archeologai ten prieš 
keletą metų atrado bažnyčios pama-
tus, kuriuose ir aptikti Radvilų palai-
kai“. (Nukelta į 13 p.)

Seniūnė Laima Repečkienė pirmoji pristatė praėjusių metų vei-
klos ataskaitą ir šių metų planus. 

Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

Siekiama gerinti rajono
gyventojų kasdienybę 

Daugiau ne tik apie Andrio-
niškio, bet ir kitose seniūnijose 
jau nuveiktus ir dar planuoja-
mus darbus pasakojo ir Anykš-
čių rajono savivaldybės meras 
Kęstutis Tubis. Pasak mero, 
dedamos visos pastangas sie-
kiant kuo efektyviau išnaudoti 
seniūnijose esančius pastatus, 
seniūnijos perkeliamos į mo-
kyklas, įrengiami daugiafunk-
ciniai centrai. Tai leis ženkliai 
sutaupyti biudžeto lėšas atei-
tyje bei gerinti infrastruktūrą. 
Apie bešeimininkių pastatų li-
kvidavimą kalbėdamas meras 

pastebėjo, kad jau praėjusiais 
metais likviduoti pastatai nebe-
darkys seniūnijos teritorijos, o 
čia dar esančius bešeimininkius 
pastatus bus siekiama parduoti 
viešojo aukciono būdu. 

Administracijos direktorius 
Audronius Gališanka gyven-
tojus informavo, kad drauge 
su UAB „Anykščių vandenys“ 
bus ieškoma priemonių, kurios 
leistų Andrioniškio seniūnijoje 
įrengti vandens tiekimo ir nuo-
tekų šalinimo sistemą. 

Administracijos direktoriaus 
pavaduotojo Ramūno Blazarėno 
teigimu, darbą pradėjus naujajam 
vežėjui ir atsižvelgus į Andrio-
niškio seniūnijos gyventojų pa-

Anykščių rajono seniūnijose prasidėjo ataskaitų 
ir veiklos planų pristatymai 
Vasario 21 dieną Andrioniškio bendruomenės centro salėje Andrio-

niškio seniūnė Laima Repečkienė pirmoji iš dešimties Anykščių rajo-
no seniūnų pristatė ataskaitą už 2017 metus ir 2018 m. veiklos planus. 
Vasario 21–kovo 28 d., kaip ir praėjusiais metais, visi Anykščių rajono 
seniūnai, ne tik seniūnaičiams, bet ir seniūnijų gyventojams pristatys, 
kokie darbai buvo nuveikti praėjusiais metais ir kokie pokyčiai šiais 
metais laukia seniūnijų gyventojų. Pristatymo metu vykusios seniū-
naičių sueigos metu buvo vienbalsiai pritarta Andrioniškio seniūnės 
ataskaitai už 2017 m. ir 2018 m. veiklos pristatymui. 

Susirinkusiuosius labiausiai domino bešeimininkių pastatų, 
esančių seniūnijos teritorijoje, likvidavimas, nuotekų šalinimo 
sistemų įrengimas, eismo saugumo stiprinimo priemonių įdiegi-
mas seniūnijos teritorijoje. 

geidavimus buvo sukurtas naujas 
autobusų maršrutas Andrioniškis–
Mikieriai, o maršrutas Anykščiai–
Viešintos buvo papildytas vienu 
nauju reisu. Pavaduotojas dau-
giau papasakojo ir apie šiai metais 
laukiančius darbus: Mikierių tilto 
remontą, kelių ir gatvių priežiūrą, 
asfalto dangos šalia Andrioniškio 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo baž-
nyčios atnaujinimo, pasirengimo 
Griežos gatvės rekonstravimui 
darbus. Atsižvelgiant į gyventojų 
išsakytas pastabas į Lietuvos au-
tomobilių kelių direkciją prie Su-

sisiekimo ministerijos jau kreipta-
si dėl eismo saugumo stiprinimo 
priemonių įdiegimo miestelyje.

Gyventojai kviečiami 
aktyviai dalyvauti 

Be jau įvykusio Andrioniškio 
seniūnės 2017 m. nuveiktų ir 
2018 m. laukiančių darbų prista-
tymo, dar vyks devynių Anykš-
čių rajono seniūnų ir seniūnijų 
veiklos pristatymai. Anykščių 
seniūno ir seniūnijos veiklos 
ataskaita bus pateikta vasario 

26 d., pirmadienį, Burbiškio 
bendruomenės salėje, Viešin-
tų – vasario 28 d., trečiadienį, 
Viešintų seniūnijos patalpose, 
Debeikių – kovo 12 d., pirma-
dienį, Debeikių seniūnijos pa-
talpose, Kavarsko – kovo 13 d., 
antradienį, Kavarsko seniūnijos 
patalpose, Svėdasų – kovo 14 d., 
trečiadienį, Anykščių kultūros 
centro Svėdasų skyriaus salėje, 
Traupio – kovo 21 d., trečiadie-
nį, Traupio seniūnijos patalpose, 
Skiemonių – kovo 22 d., ketvir-
tadienį, Skiemonių bendruome-
nės namuose, Troškūnų – kovo 
26 d., pirmadienį, Troškūnų 
seniūnijos patalpose ir Kurklių 
– kovo 28 d., trečiadienį, Kur-
klių seniūnijos patalpose. Visų 
planuojamų susitikimų pradžia 
– 17.00 val. Anykščių rajono se-
niūnijų gyventojai kviečiami ak-
tyviai dalyvauti susirinkimuose, 
jų metų išsakyti savo pasiūly-
mus ir pageidavimus. 

Dėl nenumatytų objektyvių 
priežasčių pristatymų laikai se-
niūnijose gali būti keičiami. Dau-
giau informacijos apie atnaujina-
mą susitikimų laiką ar vietą rasite 
Anykščių rajono seniūnijose ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
svetainėje www.anyksciai.lt.
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AKIRATIS

Radvilų rūmų muziejuje - eksponatai 
nuo Dubingių iki ... Australijos

Salė papuošta keliais šimtais Radvilų portretų, sunumeruotų pagal giminės atšakas ir chronologiją.

Muziejaus lankymo valandos 
ir kainos

Muziejų galima aplankyti an-
tradieniais – šeštadieniais 11.00–
18.00 val., sekmadieniais 12.00 
–17.00 val. 

Bilietai suaugusiesiems – 2 eu-
rai, moksleiviams (2018 m. vasa-
rio 1–liepos 1 d.), ikimokyklinio 
amžiaus vaikams, neįgaliesiems, 
Tarptautinės muziejų tarybos 
(IcOM) nariams – lankymas ne-
mokamas

 Jie, sugrįžę į Lietuvą, atveždavo 
tam tikrų naujovių – matyt, lanky-
damiesi Vakarų Europos didikų rū-
muose jie atkreipė dėmesį, kad didi-
kai turi portretų galerijas. Mykolas 
Kazimieras Radvila Žuvelė, vienas 
turtingiausių XVIII a. didikų, savo 
turtais nenusileidusių Lietuvos Di-
džiajam Kunigaikščiui, Nesvyžiuje, 
dvaro dailininkui Kirchei Leibovičiui 
liepė padaryti visos Radvilų giminės 
portretus. 

Leibovičius gavęs tokį užsakymą į 
pagalbą pasiėmė du savo sūnus, kurie 
taip pat neturėjo jokio meninio išsila-
vinimo. Jie pradėjo dirbti oforto tech-
nika. Ji pakankamai sudėtinga – ima-
ma vario plokštė, kuri padengiama 
laku, tada aštria adata išraižomas por-
tretas. Kai viskas išraižoma, plokštė 
ėsdinama rūgštimi. Norint, kad viena 
vieta būtų tamsesnė, ją ėsdinti reikia 
kelis kartus, o šviesesnę – užtenka tik 
porą kartų. Kai baigiamas darbas su 
rūgštimi, plokštė nuvaloma, tepama 
dažais ir dedama ant popieriaus pri-
spaudžiant presu. Tuo metu tai pa-
kankamai sudėtinga technika. Taigi, 

Mykolas Radvila Žuvelė liepė pada-
ryti visos giminės portretus.“ - apie 
giminės portretų galerijos atsiradimo 
istoriją pasakojo ekskursijų vadovė. 

Radvilų giminė galėjo didžiuotis
daugybe išskirtinių bruožų

„Mykolas – vienas iš dažniausių 
Radvilų giminės vardų. Tų Mykolų 
buvo tiek daug, jog galima ir susi-
painioti, dėl to dažnai didikai turėjo 
ir pravardes. Štai didikas, karinis 
veikėjas Mykolas Radvila Žuvelė 
(1702- 1762) savo pravardę gavo 
todėl, kad kai kreipdavosi į žmogų, 
savo prašymą pradėdavo malony-
biniu žodeliu pыбинка, kuris slavų 
kalbose reiškia žuvelę.“ – apie Ra-
dvilų giminės pravardes pasakojo 
ekskursijų vadovė. - Šalia Mykolo 
Radvilos Žuvelės portreto kaba ir 
jo žmonos, Lenkų didikės Uršulės 
Pranciškos Višnioveckos atvaizdas. 
Ši moteris save laikė rašytoja. XVI-
II a. moteris rašytoja buvo didelė 
naujiena. Kiti didikai ir didikės ją 
už tai smerkė, tačiau ši moteris į tai 
nekreipė dėmesio. Višniovecka die-

vino Moljero pjeses ir, kai į Vilnių 
atvažiuodavo teatro trupė, Radvilos 
atvykdavo į Vilnių (ir apsistodavo 
ten, kur dabar yra Lietuvos Teatro ir 
Muzikos muziejus), pasikviesdavo 
teatro trupę pas save. Legenda sako, 
jog po spektaklio Radvilienė greitai 
padalindavo aktoriams savo parašy-
tą pjesę ir dvariškiai kartu su trupe 
turėdavo suvaidinti jos parašytą siu-
žetą.“ 

Kaip Kristupas Radvila 
tapo Našlaitėliu

Turtingoje Radvilų giminėje buvo 
daug įvairių talentų turėjusių žmo-
nių – iš pažiūros nelabai dailūs por-
tretuose to meto maniera pavaizduoti 
Radvilos buvo geri politikai ir labai 
išsilavinę. Jie buvo LDK elitas, pa-
tys kūrė ir mecenavo menus, švietė 
žmones.

Vienas iš Radvilų – Kristupas Ra-
dvila Našlaitėlis (1549–1616), gimęs 
labai silpnos sveikatos, karo metu 
sužeistas ir negirdėjęs viena ausimi, 
aplankė Šventąją žemę. Eruditas, in-
telektualas didikas išgarsėjo Europoje 

kaip keliautojas, kuris aplankė toli-
mus ir pavojingus kraštus, o kelionės 
įspūdžius aprašė knygoje „Mikalo-
jaus Kristupo Radvilos, Šviesiausio-
jo pono, Olykos ir Nesvyžiaus kuni-
gaikščio, Šidloveco ir Myro grafo ir 
t. t. Kelionė į Jeruzalę“. Ši jo knyga 
skaitoma ir dabar.

„Iš Nesvyžiaus, per visą Italiją, 
Viduržemio jūrą, Egiptą, kur susiža-
vėjo mumijomis ir vieną net bandė 
parsivežti, Kristupas Radvila Naš-
laitėlis keliavo į Jeruzalę. - pasakojo 
muziejininkė. – O sakoma, kad pra-
vardę Kristupas Radvila gavo taip: 
Mykolas Radvila Juodasis su žmona 
atvyko į Lenkiją, į eilinį Žygimanto 
Augusto pobūvį. Tikriausiai puotos 
Žygimantui Augustui jau buvo nusi-
bodę ir jis ėmė vaikštinėti po rūmus. 
Vienoje iš salių jis išgirdo verkiantį 
kūdikėlį. Įžengęs į patalpą pamatė 
lopšyje gulintį vaikelį, Kristupą Ra-
dvilą. Paėmęs jį ant rankų Žygiman-
tas Augustas ištarė lemtingą frazę: 
„Ach, tu mano našlaitėli, čia vienas 
guli, o tavo tėvai tuo tarpu linksmi-
nasi“. Taip iki pat gyvenimo pabai-
gos Kristupas Radvila ir nešiojo pra-
vardę Našlaitėlis“.

Portretai, apie kuriuos galima
kalbėti labai ilgai

Viena ryškiausių savo epochos 
asmenybių Radvila Jonušas (1612 
-1655), eruditas, mokėjęs keturias 
kalbas, karvedys, politikas, reformatų 
globėjas, gimęs Papilėje prie Biržų, 
kunigaikščio Kristupo Radvilos ir 
Onos Kiškaitės šeimoje buvo rūmų, 
kuriuose ir įsikūręs šis muziejus, 
šeimininkas. Tačiau jo mylimiausia 
rezidencija – Kėdainiai. Jo gyvenimo 
metu vyko LDK karas su Švedija. 
Jonušas Radvila paprašė savo sūnėno 
Boguslavo, kad jis paglobotų vienin-
telę jo dukrą Oną Mariją. Jų portretai 
dabar kaba greta – lengva nuspėti, jog 
globa baigėsi vedybomis.“ – apie tai, 
kad Radvilos tuokėsi su pakankamai 

artimais giminaičiais, pasakojo eks-
kursijų vadovė.

Eksponuoja ir progines 
monetas

Portretų salėje eksponuojamos ir 
dvi proginės monetos, susijusios su 
Radvilų gimine. „2015 metais minė-
jome 500-ąjį Mykolo Radvilos Juo-
dojo jubiliejų. Ta proga nukalta jubi-
liejinė moneta. Pasakojama, kad kai 
Mykolo Radvilos Juodojo pirmasis 
sūnus – Kristupas Radvila Našlaitė-
lis – išvyko mokytis į Vakarų Europą, 
tėvas jam ant kaklo užkabino monetą 
sakydamas: ,,Atsimink, kas tu esi, iš 
kur esi“. Vienoje medaliono pusėje 
buvo pavaizduotas Vytis, o kitoje - 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
karalius Žygimantas Augustas. Daili-
ninkas, žinodamas šią istoriją, būtent 
taip ir kūrė šią proginę monetą. Kita 
proginė moneta – su Radvilų rūmais.“ 
– mažai žinomus faktus pasakojo A. 
Razbadauskienė.

Priminsime, kad pavojingu Romos 
katalikų bažnyčios priešu paskelbtas 
M. Radvila Juodasis Lietuvoje įkūrė 
nepriklausomą reformuotą Bažnyčią, 
pradėjo Lietuvos spaudos ir knygų 
istoriją. Jis savo valdose Brastoje 
(1553), lotyniškais rašmenimis iš-
leido pirmąją Lietuvos Bibliją, daug 
kitų leidinių. Barboros Radvilaitės 
pusbrolis Radvila Juodasis buvo au-
klėjamas Krokuvoje drauge su Žy-
gimantu Augustu ir laikomas vienu 
iš Radvilų giminės didybės scenarijų 
rašytojų. Jis siekė, kad Lietuva išliktų 
nepriklausoma nuo Lenkijos valstybe. 
Jis daug laiko gyveno Vilniuje, buvo 
Olykos - Nesvyžiaus šakos atstovas. 

(Bus daugiau)

Kas sieja Vasario 16-osios signatarą Petrą Klimą ir 
Kunigiškius?

(Atkelta iš 11 p.)
Vaižganto laiškai Klimams ir 
Lesauskams

Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas 1998 metais išleido gausiai 
iliustruotą istorinėmis nuotraukomis 
solidžios apimties (454 psl.) kny-
gą „Vaižgantas. Laiškai Klimams“, 
kurią parengė Petras Klimas jaunes-
nysis, o redagavo iš Svėdasų krašto 
kilęs, dabar jau šviesios atminties, 
redaktorius Vytautas Vanagas. (Beje, 
redagavęs ir beveik visus pastarai-
siais metais leidžiamus Juozo Tumo-
Vaižganto „Raštų“ tomus.)

Šioje knygoje paskelbti 399 
Vaižganto laiškai, rašyti 1918-1933 
metais dviejų artimos giminystės 
siejamų šeimų– Klimų ir Lesaus-
kų – nariams. Tačiau didžiuma tų 
laiškų, trys ketvirtadaliai, tenka 
Bronislavai ir Petrui Klimams. (Dėl 
tos priežasties knygos pavadinimas 
ir yra „Laiškai Klimams“). Šiuos 
laiškus surinko vienas iš adresatų 
– Vasario 16-osios Akto signataras 
Petras Klimas. Juos Paryžiuje išsau-

gojo ir maloniai leidėjams perdavė 
diplomato sūnus taip pat diploma-
tas ir taip pat Petras Klimas. 

Kaip prisimena Petras Klimas 
jaunesnysis, jų šeima su Vaižgantu 
pradėjo susirašinėti 1924 metais, 
kai tėvai išvyko į Italiją, kur Petras 
Klimas vyresnysis  buvo paskirtas 
Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuo-
ju ministru. Dėdė Juozas mielai rašė 
laiškus dukterėčiai Bronislavai (va-
dintai Brone) ir jos vyrui Petrui, su-
sirašinėta iki pat 1933-iųjų pavasa-
rio, iki Vaižganto mirties. Kita Tumo 
dukterėčia Barbora Mėginaitė, gy-
venusi Romoje, su dėde susirašinėjo 
iki 1931-ųjų metų, kai, ištekėjusi už 
karininko Prano Leskausko, grįžo į 
Kauną. Kaune gyveno ir Vaižgantas, 
tad su šiais giminaičiais galėjo ben-
drauti nebe laiškais, o „akis į akį“. 

Vaižganto laiškuose atveriami 
prieškario Lietuvos vaizdai taikliu 
rašytojo ir publicisto žvilgsniu, pas-
tebimos pikantiškos buities detalės, 
visuomenės nuotaikos, atskleidžia-
mi subtilūs žmonių santykiai. Kai 
kurie laiškai primena net trumpus 

grožinės literatūros kūrinėlius, me-
niškus vaizdelius, miniatiūras, esė, 
nes juose gausu meninių išsireiš-
kimų, įdomių pamąstymų, įtaigių 
išraiškos priemonių. Vieni laiškai 
ilgoki, ištęsti, smulkiai ką nors api-
būdinant, aprašinėjant, kiti – lako-
niški, trumpučiai, šmaikštūs. Kaip 
taisyklė, visi laiškai pradedami 
kreipiniais: „Mieliausieji!“, „Mano 
Brangieji!“, „ Mano Mielieji!“, 
asmeniškai siunčiami laiškai adre-
suojami žodžiais : „Mielas Petrai“, 
„“Mieloji Broniuk“, „Braniok“, 
„Mieloji Smilgele“, „Barboriute“, 
„Bronele“ ir pan. Vaižgantas nepa-
miršo ir Klimų vaikų, skyrė laiškų 
ir jiems, užrašydamas, pavyzdžiui, 
: „Petriuk – Išsižiojėli, Eglute Rim-
toji“... Laiškai pasirašyti: „ Jūsų 
kun. Juozas“, „Jūsų kanauninkas“, 
„Dėdė“, „Jūsų J. Tumas“, „Tavo 
kun. Juozas, dar tebepavargstąs“, 
„Jūsų kun. Juozas, jūsų senelis“, 
„Jūsų dėdė Juozas“ ir kt. Dažna-
me Vaižganto laiške galima surasti 
Svėdasų, Malaišių, Kunigiškių ir 
kitų rašytojui brangių vietovių pa-

vadinimus, kurie, be jokios abejo-
nės, buvo gerai žinomi, pažįstami, 
brangūs ir iki širdies gelmių su-
jaudinantys ir seseris Mėginaites: 
Bronislavą Klimienę bei Barborą 
Lisauskienę. 

Muziejuje vietos atsiras ir 
Kunigiškių „žentui“

Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejuje, veikiančiame daugiau kaip 
tris dešimtmečius Kunigiškių I kai-
me, netrukus atsiras ir ekspozicija, 
skirta 1918 metų Vasario 16-osios 
Akto signatarui, istorikui, publicis-
tui, diplomatui Petrui Klimui – Ku-
nigiškių „žentui“. Tokio fakto, kad 
jis buvo sukūręs šeimą su Kunigiš-
kiuose gyvenusios Vaižganto sesers 
Severijos Tumaitės– Mėginienės 
dukra Bronislava Mėginaite, nega-
lima nutylėti. Tai bus kol kas pirmas 
ir vienintelis muziejus Aukštaitijoje, 
įamžinęs Suvalkijos krašto sūnaus, 
1918 metų Vasario 16-osis Akto si-
gnataro Petro Klimo atminimą.     

Kolūkmečiu Kunigiškių kaimo 

pakraštyje, pakeliui link Gykių 
kaimo, ant aukštoko kalnelio, aukš-
taūgių eglių apsuptyje dar buvo 
galima   matyti įspūdingą „dviejų 
galų“medinę trobą su baltomis ko-
lonomis. Tai ir būta Vaižganto gimi-
naičių Mėginių namų. Senieji gy-
ventojai pasakodavo, kad tas egles, 
skirtas apsaugoti ant kalnelio esan-
čią sodybą nuo vėjų, Mėginių šei-
mai sodinti padėjo pats Vaižgantas. 
Jis iš Kauno sesers Severijos šeimai 
atvežė ir keliasdešimt obelaičių so-
dinukų,  kuriais įveisė nemažą sodą. 
Kolūkiniais metais, vykstant melio-
racijai, tie trobesiai su kolonomis be 
jokio gailesčio buvo nugriauti, ap-
linkui esanti žemė paversta galvijų 
ganykla. Gyvuliai per keletą metų 
sugebėjo dykviete paversti didžiulį, 
gerai derėjusį sodą, išlaužyti, sunio-
koti Vaižganto rankomis sodintas, 
gražiai nuaugusias obelis. 

Iš šio lietuvių literatūros klasiką, 
tautos švietėją, visuomenės veikėją, 
kanauninką Juozą Tumą-Vaižgantą 
menančio objekto kolūkmečiu teli-
ko tiktai liūdnas prisiminimas...       

šimtas istorijų
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įvairūs

UAB „Anykštos 
redakcija“ gali 

 paruošti ir atspausdinti
A3 ir A4 

dydžio plakatus. 

IŠ ARTI

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

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės 
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti 

giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!

Tel. (8-381) 5-43-00.

Grožio salonas - 
veido procedūros.

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

Kasame tvenkinius, valo-
me ežerų pakrantes, meli-
oracijos griovius ir atlieka-
me kitus žemės kasimo 
bei  lyginimo darbus.  
Tel. (8-698) 46745.

Pavojų keliančių medžių 
pjovimas, genėjimas, 

surišimas.
Tel. (8-692) 75903 .

BUTAI, NAMAI, SODYBOS, ŽEMĖ, 
MIŠKAI, SODAI 

- parduosime Jūsų nekilnojamąjį turtą 
be jokiu rūpesčių Jums! 

Atvykstame į vietą, profesionaliai 
įvertiname ir pasirūpiname pardavimu 

iki pat notarinio sandorio! 
Nekilnojamojo turto agentūra 

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

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šal-
dytuvus, skalbimo mašinas ir 
kitą buitinę techniką. Vyksta į 
iškvietimus, suteikia garantiją. 
Pildo mašinų kondicionierius.

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

Paslaugos

Buria Taro kortomis. Pasako 
praeitį, ateitį.

Tel. (8-645) 10884.

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai 
augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Meistras gamina laiptus ir visų 
tipų baldus su drožybos elemen-
tais iš kietmedžio. 

Tel. (8-615) 45845. 

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.

Iškala raides. Gamina pamin-
klus. Lieja pamatus.

Tel. (8-648) 81663.

Vidaus ir lauko apdailos darbai, 
gipsas, laminatas, dažymas, elek-
tros darbai, plytelių klijavimas, dai-
lylenčių kalimas.

Tel. (8-676) 48336.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Perka pašarinius kviečius, mie-
žius. Parduoda salyklinius miežius. 
Atsiskaito iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Pjauna pavojingai augančius me-
džius, geni šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-677) 20998.

Nenumaldoma laiko tėkmė skaičiuoja žmogaus metus,
Pasidabruoja plaukus, įrėžia veide raukšles,
Tačiau neužgesina širdies šilumos.
Daug šios šilumos per gyvenimo metus Tu išdalinai 
savo šeimai,
Artimiesiems, darbo draugams, daug jos dar Tavo širdyje.
Gyvenimo kelyje buvo visko:
Ir didelio džiaugsmo, ir nesėkmių, ir liūdesio valandėlių,
Tačiau viską pragyvenai ramiai, kantriai.
Tavo gyvenimo žingsnius visada puošė rūpestingas kuklumas.
Tokį mes prisimename ankščiau,
Tokį matome dabar sulaukus gražaus jubiliejaus.

Sveikiname Emiliją PETRAŠKIENĘ, 
gyvenančią Šerių kaime, 80-ojo jubiliejaus proga.

Linkime, kad šis jubiliejus būtų nepakartojama sėkmė, sveikata, gera nuotaika,
 gėlių žiedai, artimųjų ir draugų šypsenos.

E. Imbrasienė, O. ir V. Imbrasai, O. Dūdienė, J. ir V. Žiezdriai

(Atkelta iš 1 p.)
Šildymas bažnyčioje įrengtas 

Klimato kaitos specialiosios pro-
gramos lėšomis. Pasak klebono 
P.Baniulio, projektas gauti lėšoms 
jo iniciatyva pradėtas rengti prieš 
ketverius metus. Geoterminio šil-
dymo sistemos įrengimas kainavo 
maždaug 50 000 Eur. Dalį lėšų 
šiam projektui skyrė Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicijų fon-
das. Pusę lėšų šildymo sistemos 
įrengimui paaukojo parapijiečiai. 
Geoterminio šildymo sistema taip 
pat šildo ir zakristiją.

Klebonas P.Baniulis pasakojo, 
kad prieš įjungiant šildymą Anykš-
čių šv.Mato bažnyčios viduje buvo 
vienas laipsnis šalčio, dabar joje – 
trys laipsniai šilumos.

„Mūsų bažnyčia labai didelė.
Tokia erdvę sušildyti labai sun-
ku. Plius dvidešimt nepadarysim. 
Rankos nešąla ir viskas tvarkoj“, - 

džiaugėsi klebonas P.Baniulis.
Anykščių šv.Mato bažnyčios 

klebonas P.Baniulis prisipažino, 
kad bažnyčioje buvo planų įreng-
ti kitokį šildymą, tačiau paaiškėjo, 
kad tai yra per brangu.

„Norėjau padaryti šildomas baž-
nyčios grindis, tačiau pačiai baž-
nyčia reikėtų labai daug finansiškai 
prisidėti. Be viršutinei dangai skir-
tų lėšų dar reikėtų maždaug 100 
000 Eur“, - sakė P.Baniulis.

Ūkiškai Anykščių bažnyčioje 
besitvarkantis klebonas P.Baniulis 
kalbėjo, kad Anykščių šv.Mato 
bažnyčioje reikalinga atlikti ir 
daug kitų darbų.

„Reikia tvarkyti ir bažnyčios lan-
gus. Ir duris, apie kurias visi šaukė, 
kad bus auksinės. Auksinių gal ir 
nereikia, bet visur plyšiai, kiaura. 
Paveikslus reikia restauruoti kai 
kuriuos“, - būsimus darbus vardijo 
klebonas P.Baniulis.

Anykščių šv.Mato bažnyčioje 
įrengtas šildymas
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UAB „Anykštos redakcija“
 priima skelbimus 
į šiuos  laikraščius: 

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

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

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

Perka gerą savivartį automobilį 

GAZ – SAZ 
(su dokumentais).

Tel. (8-650) 86856.
el.p: a.grazvydas@yahoo.com

Burbiškio agroserviso koope-
ratyvui reikalingi darbuotojai:
-Mechanizatoriai,
-Vairuotojas (darbuotojų vežimas į 
darbą),
-Fermų įrangos operatorius,
-Naktinis sargas – gyvulių varinė-
tojas,
-Melžėja.
Kontaktinis tel. (8-682) 97420.

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

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. 

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. Atlieka medienos 
transportavimo  darbus. 

Tel. (8-650) 16017. 

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

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-687) 71663.

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

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

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

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

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

 

Traktorininkui gyvulininkystės 
ūkyje. Atlyginimas 800 Eur ir dau-
giau. 

Tel. (8-650) 16017. 

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

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

Reikalingas žmogus nukirsti ir 
išvežti 20 kietmetrių medienos 
Medinų kvartale. 

Tel. (8-671) 66634. 

parduoda

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas ). Dabar šiltnamį 
įsigykite pigiau! 

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

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r., Drobčiūnų k. - medi-
nę sodybą su 30 a. sklypu. Kartu 
parduodami 0,81 a ž.ū. ir 0,36 a 
miškų ūkio paskirties sklypai. 

Tel. (8-640) 32442.

Kuras

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

Tel. (8-619) 67120.

Nebrangiai alksnines malkas ka-
ladėmis, skaldytas, rąsteliais. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828. 

Kita

Automobilį vilkiką ZIL-130 su 
savivarte puspriekabe, „Moskvič 
412“, įvairias ZIL detales. 

Tel. (8-699) 16197. 

Andrioniškio lentpjūvė - statybi-
nę medieną, dailylentes, grindlen-
tes. Atlieka pjovimo, džiovinimo, 
obliavimo, transporto paslaugas. 
Restauruoja, galanda diskinius 
pjūklus. 

Tel. (8-687) 38239.  
Adresas: Andrioniškis, Anykščių g. 1.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

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

Tel. (8-605) 49513.

Elektroninės „Anykštos“ kaina 
(PDF formatu)
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mėnulis
vasario 24-26 d. priešpilnis.

Viktoras, Margiris, Rasa, 
Regimantas

Demetrija, Gedmantas, Goda, 
Motiejus, Matas.

šiandien

vasario 25 d.

vasario 26 d.

Aleksandras, Jogintas, Auri-
mė, Izabelė, Sandra, Alius

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Paparacio šūvis

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė studijuoja jaunikių anketas

Piešė Aušra BREDELYTĖ
rašė Antonas FELjETONAS

4. ...arba baisiais žvėrimis užpjudysime.  

1. Mes, anykštėnai, priešų nebijome. Mes ruošiamės karui. Jei 
tik kas drįs užpulti, mes juos peiliais...

2. ...dalgiais...

3. ...strėlių spiečiumi užpilsime...

Amiliutė iš pat ryto
Prie kompiuterio prilipo.
Pasitelkusi kaimynę,
Rausias vyrų sąvartyne.

Vienas -  šleivas ir kuprotas,
Kitas -  storas ir barzdotas!
Na, o šitas, žvelk, kaimyne,
Piknaudžiauja gal degtine?

Pažiūrėk – išvirtę akys...
Tokį bėgsi vos pamatęs.
Miesto, matos, chuliganas-
Ieško kaime doros panos.

Dieve gink, nuo jo, kaimyne,
Toks papjaus kur nors Pušyne...
Nesuras ir kinologas.
Ale šitas va – neblogas.

Aukštas stotas, nosis tiesi,
Akys žvelgia blaiviai, šviesiai. 
Rašo, kad seniai bernauja,
Taip pat turi „mersą“ naują.

Odesietiškas anekdotas: „Žiūri 
du žydai į vaivorykštę. Vienas sako 
- na, va, šitam tai pinigų turi“.

Atšalus orams nuo Šventosios 
upės kyla garai, upė šiltesnė nei 
oras. Nežinia, UAB „Anykščių 
šiluma“ ir rajono vadovai jau su-

laukė skundų dėl garuojančios 
upės, bet sulaukti gali. Juk dėl 
visos šilumos einančios veltui, tu-
rėtų būti kalti šilumos gamintojai. 
Tegu Virgilijus Vaičiulis įrodo, 
kad Šventosios garai – ne jo pro-
blema. 

Kas švaisto Šventosios 
šilumą?


