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Šimtadienis. Iki paskutinio skambučio liko tik šimtas dienų. Vakar
Anykščių J.Biliūno gimnazijos abiturientai šventė šimtadienį.

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

Aborigenai
artimųjų kaulus
laikė
tuščiaviduriuose
medžių
kamienuose
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Vėl galima laikyti kiaules

Dėl Afrikinio kiaulių maro
savo kiaules išskersti priversti
smulkieji Anykščių ūkininkai
galės vėl užsiimti kiaulininkyste. Šią žinią ,,Anykštos“ skaitytojams pranešė Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos viršininkas Dainius
Žiogelis.
Norintys vėl auginti kiaules
turėtų kreiptis į jo vadovaujamą įstaigą.

Ataskaita. Vakar Anykščių rajono
policijos komisariate buvo pateikta
2017 metų rajono policijos veiklos
ataskaita. Plačiau apie ataskaitą - antardienio ,,Anykštoje“.
Kostiumai.. Vakar Seimo narys
Antanas Baura pradėjo Anykščių
vaikų darželiams bei mokykloms, turinčioms ikimokyklinio ugdymo grupes, dalyti tautinius kostiumus. Juo
vaikams dovanoja Ramūno Karbauskio ir Andraius Mamontovo fondas
,,Švieskime vaikus“.

Nušlavė mažuosius

Turistai.2017 metais Anykščių
rajono apgyvendinimo įstaigose apgyvendinta 22 800 turistų.Lyginant
su 2016 metais, apsistojusių rajono
viešbučiuose turistų skaičius sumažėjo 5,9 proc.Viešbučių kambarių
užimtumas praėjusiais metais siekė
56,1 proc.
Specialistai.Anykščių turizmo ir
verslo informacijos centre jau dirba
du verslo specialistai. Įstaigos kontaktuose nurodyta, kad verslo specialiste
dirba Julija Pilkauskaitė, o vyr. verslo
specialiste – Aistė Čepukė.
Turgus.Anykščiuose planuojama
atidaryti mainų turgų, arba vadinamąjį „blusturgį“. Idėją, kad mainų turgus
reikalingas Anykščuose, pirmieji yra
iškėlę naują kultūrinę erdvę - „Senamiesčio skverą“ - įkūrę verslo atstovai. Jų manymu, toks turgus galėtų
veikti Anykščių senamiestyje.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ūkininkų tvartuose vėl kriuksės kiaulės

Jono junevičiaus nuotr.

Apie giminystės ryšius rajono Tarybą
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
informavo tik po metų

Avarija. Pirmadienį, apie vidurdienį, Anykščių seniūnijos Naujųjų
Elmininkų kaime,Šilelio gatvėje,
susidūrė automobiliai „Audi A4“ ir
„Opel Meriva“. Po avarijos buvo
reikalinga ugniagesių pagalba sutvarkyti kelio dangą. Panaudojus 10 kg
sorbento, surinktas išsiliejęs ant kelio
aušinimo skystis, nušluotos nuo kelio
dangos smulkios automobilio nuolaužos.
Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina –
20 eurų.

Audronius Gališanka Anykščių rajono Tarybai savo giminystės
ryšius su savivaldybės vyriausiąja specialiste kultūrai ir turizmui
Audrone Pajarskiene atskleidė tik po metų, kuomet buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriumi.

Siekiant išvengti viešųjų interesų konflikto, tik praėjus
metams po to, kai tapo savivaldybės administracijos direktoriumi, vasarį vykusiame
posėdyje, Anykščių rajono Tarybos sprendimu, Audronius
Gališanka nušalintas nuo tarnybinių pareigų jam rengiant,
svarstant, priimant ar dalyvaujant priimant sprendimus,
susijusius su savivaldybės vyriausiosios specialistės kultūrai ir turizmui Audronės Pajarskienės tarnybinės veiklos
vertinimu.
Toks sprendimas priimtas dėl
to, kad tiesioginį A.Pajarskienės
vadovą A.Gališanką su pavaldine sieja giminystės ryšiai – jie
yra pusbrolis ir
pusseserė.
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Iki dabar kiaules galėjo laikyti
tik Kavarsko ir Kurklių seniūnijų
smulkieji ūkininkai, kitose rajono
seniūnijose kiaulės buvo išskerstos.
,,Nors afrikinis kiaulių maras dar
visiškai nepasitraukė, kiaules jau
galima auginti“, - dėstė D.Žiogelis.
Pasak jo, žmonės, iš naujo kuriantys kiaulių ūkius, turės pasirūpinti
biosauga. D.Žiogelio teigimu, norint įgyvendinti biosaugos reikalavimus, didelių
investicijų nereikia.

4 psl.

asmenukė

Laiškai ant
sniego

Ant sidabrinio sniego - paukščių laiškai.
Kaip norėtųsi, kad tai būtų
laiškai nuo Dievo, parašyti sparnuotų tarpininkų tarp dangaus
ir žemės kojomis. Žinia, kad tu,
mažas žmogau, Jam dar rūpi.
Kad ateis Dievo karalystė ir tau
kada nors šioje žemėje, kaip jau
atėjo valdininkams.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Merą Kęstutį Tubį internautai gerai vertina
Portalo alfa.lt skelbtame Metų mero balsavime Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis surinko daugiau teigiamų nei neigiamų
vertinimų. Pagal teigiamus vertinimus, jis tarp 60-ies Lietuvos
merų užėmė 21-ąją vietą.
Teigiami Anykščių mero vertinimai pasipylė paskutinėmis balsavimo dienomis. Jis gavo 1731
teigiamą ir 1631 neigiamą įvertinimą (51,49 proc. ir 48,51 proc.).
Daugiau teigiamų nei neigiamų
balsų surinko gerokai mažiau nei
pusė šalies merų.  
Geriausiai alfa.lt skaitytojai
įvertino Kauno miesto merą Visvaldą Matijošaitį (77,79 proc.
teigiamų vertinimų), Palangos

savivaldybės merą Šarūną Vaitkų (67,12 proc.) bei Šakių rajono merą Edgarą Pylipaitį (63,7
proc.).
Vykstant Metų mero rinkimams
meras K.Tubis ,,Facebook“-e
kvietė aktyviai dalyvauti šiuose
rinkimuose, o jiems pasibaigus
dėkojo palaikiusiems.
,,Nuoširdžiai dėkoju palaikiusiems mane portalo Alfa.lt inicijuotame konkurse „Metų meras“.

Jūsų išsakyti gražūs žodžiai skatina drauge su komanda dar uoliau
siekti užsibrėžtų tikslų, dar daugiau dirbti anykštėnams ir Anykščiams,“ - pasibaigus Metų mero
rinkimams ,,Facebook“-e parašė
K.Tubis.
Puikūs K.Tubio rezulatai Metų
mero rinkimuose, regis, ypač
džiugino pagal Darbo partijos
sąrašą į Anykščių rajono tarybą
išrinktą Alfrydą Savicką.
,,Išsakyti gražūs žodžiai ne visiems
patinka, komanda tvirta ir toliau
siekit savo užsibrėžtų tikslų,“ mero ,,post“-ą komentavo ir juo
pasidalijo A.Savickas.

Per senųjų metų palydų vakarą pasirodys
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
tik profesionalai
Anykščių kultūros centras atsisakė vietos meno mėgėjų pasirodymų per senųjų metų palydos vakarus ir nuo šiol į juos kvies tik
profesionalus. Rajono Tarybos sprendimu, bilietai į šiuos pasirodymus brangs.
„Siekiant renginių profesionalumo ir įvairovės, įvertinus praėjusių metų patirtį ir atsižvelgiant
į žiūrovų pageidavimus, priimtas
sprendimas senųjų metų palydų
vakarus organizuoti tik su profesionaliais atlikėjais ar kolektyvais“,
- rašoma Anykščių rajono Tarybai
pateiktame sprendimo projekte.
Kadangi šventiniu periodu atlikėjų

honorarai didesni, padidintos gruodžio 31 d. vakarą Anykščių kultūros
centre vykstančio naujametinio koncerto bilietų kainos. Bilietai nuo šiol
kainuos 15 Eur.
„Labai svarbu, kas tie profesionalai? Kas nustatys Anykščių kultūros centro profesionalumo lygį? Ar
miestelio gyventojų tarpe yra daug
muzikos gurmanų? Ir kaip įtikti įvai-

„Anykšta“ TV

Sukūrė alternatyvą taksi
paslaugoms

Šios savaitės „ANYKŠTA“
TV pašnekovu buvo anykštėnas Lukas Vasiliauskas.
Anykštėnas L. Vasiliauskas
Anykščiuose įkūrė kažką panašaus į „Uber“.,,Uber“ – iš JAV kilusi tarptautinė transporto įmonė.
Kompanija tiekia taksi tarpininkavimo paslaugas per išmaniųjų telefonų programėlę.L.Vasiliausko
socialiniame tinkle „Facebook“
puslapyje sukurta grupė vadinasi
„Anykščiai veža“.Pasak šio projekto sumanytojo, tai yra draugų
pavėžėjimo paslauga, veikianti
kaip alternatyva Anykščiuose
esančiam taksi. Kaip veikia ši
sistema, sužinosite pasižiūrėję
interviu portale anyksta.lt
L.Vasiliauską kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.

Anykštėnas Lukas Vasiliauskas dirba transporto
vadybininku, taip pat tarnauja savanorių pajėgose.

Visus interviu galite pamatyti
portale www.anyksta.lt

Temidės svarstyklės

Sukčiai.Vasario27 dieną gautas
moters (g. 1933 m.) pareiškimas,
kad apie 12 val. į namusAnykščiuose, J. Biliūno gatvėje,atėjo
prisistačiusi socialine darbuotoja
moteris, po kurios apsilankymo
namuose pasigedo piniginės, kurioje buvo apie 400 Eur. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Smurtas.Vasario

27

dieną

apie 19 val. ir vasario 28 dieną
apie 18.30 val., Anykščiuose,
Gegužės gatvėje, gyvenamojo
namo viduje, matant mažamečiam vaikui, sugyventinis (g.
1984 m.), būdamas neblaivus
(nustatytas 2,44 prom. girtumas),
tyčia sudavė smūgius ranka sugyventinei (g. 1990 m.) į veidą,
taip sukeldamas fizinį skausmą.
Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

riems skoniams? Mintis,tikrai verta
pirmiausia diskusijos viešoje erdvėje ,taip pat apklausos (ką deklaruoja
rajono Meras) ir turint rezultatus galima būtų teikti sprendimo projektą
rajono tarybai.Šiuo atveju-vežimas
statomas prieš arklį“, - reaguodamas
į rajono Tarybos sprendimą sakė buvęs savivaldybės Kultūros tarybos
narys, muzikos pedagogas Romaldas Gižinskas.
Prie diskusijos šia tema portale
anyksta.lt prisijungęs anykštėnas
Juozas Ratautas parašė tokį komentarą: „Visų pirma reikia nuspręsti, ko

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Portalo alfa.lt skelbtuose Metų mero rinkimuose
Anykščių rajono vadovas
Kęstutis Tubis užėmė 21-ąją
vietą.

mes siekiame rengdami naujametinį
vakarą. Ar norime Anykščių žiūrovus pralinksminti, pakelti šventinę
nuotaiką profesionalių kolektyvų
pasirodymais, ar Kultūros centras
pateiks susirinkusiems ir šventiškai
nusiteikusiems anykštėnams savo
galimybes ir mūsų meno žmonių programą. Gerai tai ir anas. Tik anykštėnams, manau, net svarbiau pamatyti
dainuojantį ar šokantį bendradarbį,
pažįstamą ar artimą žmogų, tegul ir
neturintį profesionalaus balso ar kitų
ypatingų meninių sugebėjimų. Tad
visų pirma aptarkime šio metinio
renginio koncepciją.“
Pernai per Naujųjų metų palydų
vakarą Anykščių kultūros centre
koncertavo atlikėja Neda Malūnavičiūtė ir grupė „4 Tango“.

Minėjo žmonių Prezidento
inauguracijos metines

Rima LESNIKAUSKIENĖ

Vasario 23 dieną LSDP Anykščių rajono partiečiai ir bičiuliai vyko
į Vilnių, į 25 - ųjų pirmojo atkurtos Lietuvos respublikos Prezidento
Algirdo Mykolo Brazausko inauguracijos metinių minėjimą.
Minėjimas vyko Nacionaliniame muziejuje, Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės Valdovų rūmuose,
kurių Didžioji menė sunkiai talpino
atvykusius. Pro akis skriejo kadrai iš
inauguracijos, sceną puošė užrašas,
kad prieš 25 metus išrinktas Lietuvos
prezidentas A. M. Brazauskas prisiekė tautai ir valstybei.
Renginyje įžanginį žodį tarė Socialdemokratų partijos pirmininkas
Gintautas Paluckas, o renginio moderatorius Česlovas Juršėnas ir A.
M. Brazausko bendražygiai pasisakymuose priminė svarbiausią Prezidento indėlį į mūsų valstybės raidą,
dalijosi savo prisiminimais.
Į minėjimo dalyvius laišku kreipėsi
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Sveikinu visus susirinkusius
paminėti Prezidento institucijos atkūrimą ir asmenis, buvusius įvykių centre įvairiais Lietuvos istorijos etapais.
Būti pirmuoju - visada iššūkis...“
Buvo perskaitytas ir buvusio
Lenkijos prezidento Aleksandro
Kvašnevskio sveikinimas, kuriame
Konfliktas.Kovo 1 dieną apie
13 val.Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime, Antano
Valmuso gatvėje, išgertuvių metu
tarp neblaivaus tėvo (nustatytas
2,29 prom. girtumas) (g. 1956 m.)
ir jo neblaivaus sūnaus (nustatytas 2,86 prom. girtumas) (g. 1983
m.) įvyko žodinis konfliktas, kurio
metu sūnus vieną kartą kumščiu
trenkė savo tėvui, taip sukeldamas
jam fizinį skausmą. Vyras sulaiky-

buvęs kaimyninės šalies Prezidentas
pabrėžė, kad A. M. Brazauskas buvo
itin energinga ir stipraus charakterio
asmenybė, iškilus politikas Europos
lygmeniu.
Minėjime akcentuota mintis, kad
1993 metais Lietuvos prezidentu išrinktas A. M. Brazauskas buvo pirmasis ir vienintelis Prezidentas, už
kurį balsavo milijonas 200 tūkstančių šalies žmonių. Tai buvo žmonių
Prezidentas, tuo Lietuvos istorijos
tarpsniu dirbęs visuose svarbiausiuose valstybės postuose: Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku, Lietuvos
Respublikos Prezidentu ir Lietuvos
Respublikos Ministru pirmininku.
Lig šiol gyventojai A. M. Brazausko
veiklą vertina geriausiai iš visų prezidentų.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga atliktoje gyventojų apklausoje A. M. Brazauskas išrinktas
vienu iš penkių žymiausių šimtmečio
žmonių.
Renginyje dalyvavo abi Prezidento
dukros ir brolis.
tas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Savižudybė. Kovo 1 dieną 12.30
val. į Anykščiuose, Statybininkų
gatvės 10-ajame name, trečiajame
aukšte eančiame bute, rastas pasikoręs 1941 metais gimęs vyras.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas skelbia, kad ugniagesiams teko pagelbėti policijos pareigūnams, nes šie negalėjo įeiti į
butą. Į jį patekta pro langą.

spektras
Sveikino. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasveikino išrinktąjį Armėnijos Respublikos Prezidentą Armeną Sargisianą.Šalies
vadovė pareiškė viltį, kad išrinktajam Prezidentui einant pareigas
abi šalys išlaikys aktyvų dialogą
tiek dvišalių santykių, tiek Armėnijos ryšių su Europos Sąjunga
lygiu. Prezidentė pažymėjo, kad
plėtojant atvirus, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįstus santykius bus atverta daugiau galimybių valstybėms drauge siekti
bendrų tikslų, o piliečiams - plėtoti naudingą verslo, kultūrinį ir
visuomeninį bendradarbiavimą
bei dar geriau pažinti abi šalis ir
jų žmones.
Įjungė. Dėl šalčių elektros
biržoje „Nord Pool“ laikantis
aukštai kainai, „Lietuvos energijos gamybos“ valdoma elektrinė
pradėjo gaminti elektrą. „Elektros kaina biržoje išlieka neįprastai aukšta, tad elektros energiją
Elektrėnuose jau antrą parą gamina „Lietuvos energijos gamybos“ valdomas kombinuoto ciklo
blokas. Bloko gamybai tinkamos
sąlygos susidarė, kai visą Skandinaviją ir Baltijos šalis sukaustė
šalti orai ir dėl to padidėjo elektros energijos suvartojimas, be
to, gerokai sumažėjo vėjo jėgainių gamyba“, - pranešė „Lietuvos
energijos gamyba“.
Auga. Didžiausia Vidurio ir
Rytų Europos tekstilės įmonių
grupė AB „Utenos trikotažas“
pernai sparčiai augo - palyginti su 2016-aisiais, pardavimai
didėjo 13,4 proc. (iki 25,8 mln.
eurų). Grupės 2017 m. pelnas iki
mokesčių siekė 382 tūkst. eurų.
Ikimokestiniam pelnui pernai
neigiamos įtakos turėjo stiprus
žaliavų brangimas, kuris nebuvo
iki galo įtrauktas į produkcijos
kainą klientams. Reikšmingai
didėjo ir darbo užmokesčio sąnaudos. Bendrovės produkcijos
ir paslaugų pardavimas pernai
didėjo 15,0 proc. - iki 22,6 mln.
eurų, eksporto pardavimai siekė
82,2 proc. Įmonės pelnas prieš
mokesčius siekė 2,25 mln. eurų,
kai tuo tarpu 2016 m. bendrovės
pelnas prieš mokesčius sudarė
674 tūkst. eurų. Bendrovės pelno
prieš mokesčius augimą lėmė pajamos iš antrinių įmonių dividendų ir kapitalo mažinimo.
Skatins. Šiuo metu valstybės
subsidijomis būstams daugiausia naudojasi jaunos šeimos iš
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.
Tam, kad jaunos šeimos kurtųsi
ne didmiesčiuose ir taip gerintų
regionų ekonomiką bei demografinę padėtį, Vyriausybėje siūloma
pakreipti paramos pirmajam būstui srautus. Tai siūlantį įstatymo
projektą užregistravo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
(SADM). Įstatymu siekiama paskatinti jaunas šeimas kurtis regionuose, kad taip prisidėtų prie jų
atsigavimo, stiprinimo, socialinių
ir ekonominių skirtumų tarp regionų mažinimo, teigiama įstatymo
projekto aiškinamajame rašte. Dėl
to parama būtų suteikiama tiems,
kurie pirmąjį būstą nori įsigyti
ten, kur nekilnojamojo turto ploto
vieneto normatyvinė vertė yra ne
mažiau kaip 60 proc. mažesnė nei
didžiausia būsto daugiabučiuose
pastatuose 1 kvadratinio metro
normatyvinė vertė.

situacija

???

Ką manote apie
ketinimus
vaistais prekiauti
degalinėse ir
prekybos
centruose?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Asta GELAŽIŪTĖ, Anykščių
miesto gyventoja:
- Man tokie ketinimai keistoki,
nesitiki, kad tai tikslinga. Vaistų pirkėjai negautų jokios informacijos
apie vaistą, manau, kad tokia prekyba
skatintų šešėlinę ekonomiką. Beje,
Anykščiuose visos vaistinės dirba
vienu metu, vakarais vaistų nenusipirksi. Reikėtų bent vienos vaistinės
dirbančios ilgiau, galbūt budinčios,
kaip kituose miestuose. Tuomet nereikėtų galvoti apie vaistų pardavimą
degalinėse ir prekybos centruose.

Jorūnė RAGAIŠIENĖ, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro darbuotoja:
- Vaistų ir dabar galima nusipirkti
vos ne ant kiekvieno kampo. Vaistų pirkėjai degalinėse ir prekybos
centruose apie juos negautų jokios
informacijos. Manau, prekybos vietų vaistais užtenka, tačiau jos beveik
visos duris užveria vienu metu. reikėtų, kad bent viena kita vaistinė dirbtų
ilgiau, pavyzdžiui, iki 22 valandos.
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Susirūpinę Vilniaus gatvės
robertas.a@anyksta.lt
eismo saugumu
Robertas Aleksiejūnas

Šią žiemą išrinkti kai kurie Anykščių miesto seniūnaitijų seniūnaičiai jau imasi konkrečių darbų. Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaitė Irena Vaitkienė Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui
ir savivaldybės administracijos direktoriui Audroniui Gališankai
prieš 2018 metų rajono biudžeto svarstymą pateikė raštišką prašymą pasirūpinti Vilniaus miesto gatvės eismu ir šiam reikalui
lėšų numatyti biudžete.
Tačiau prieš biudžeto svarstymą savivaldybė išplatino pranešimą, kad dėl 2018 metų rajono biudžeto pasiūlymų bei pastabų iš
gyventojų nesulaukta.

Vietos gyventojai teigia, kad Anykščių miesto Vilniaus gatvė
ypač nesaugi dėl greitį viršijančių automobilių vairuotojų.
Vilniaus gatvė - nesaugi
Anykščių rajono savivaldybės
merui ir savivaldybės administracijos direktoriui raštišką prašymą
„Dėl Vilniaus gatvės eismo priežiūros įtraukimo į biudžetą“ Jurzdiko
seniūnaitijos seniūnaitė, taip pat
Jurzdiko bendruomenės pirmininkė
I.Vaitkienė surašė sausio 28 dieną,
iki Anykščių rajono 2018 metų biudžeto svarstyno rajono Tarybos posėdyje likus daugiau nei pusantros
savaitės.
„Aš, Irena Vaitkienė, kreipiuosi
Jurzdiko gyventojų prašymu, kaip
jų atstovė.Jurzdiko gyventojai yra
susirūpinę eismo saugumu Vilniaus
gatvėje.Gyventojai į mane kreipėsi
dėl suvažinėtų naminių gyvūnėlių,
dėl nesaugaus dviračių eismo, dėl
padaugėjusių autoįvykių, dėl gatvėje
vykstančių automobilių lenktynių,
greitį viršijančių vairuotojų ir jų
keliamo triukšmo bei oro taršos.Vilniaus gatvė yra viena iš Anykščių reprezentacinių gatvių gyvenamajame
rajone, tačiau šioje gatvėje žmonės
jaučiasi nesaugiai.
Gyventojų vardu prašau, kad kol
nepatvirtintas 2018 metų biudžetas,
įtraukti šios problemos konkretų
praktinį sprendimą ir jo įgyvendi-

nimą į biudžetą ir imtis priemonių.
Tarp galimų sprendimų siūlome apsvartyti greičio viršijimo kameros,
gulinčio policininko ir dviračių juostos galimybes.
Tikimės, kad artimoje ateityje bus
įrengtas miesto aplinkelis ir taip bus
išspręsta suintensyvėjusio eismo
šia gatve problema, o mūsų mieste
bus skatinamos aplinkai draugiškos
alternatyvos automobilių eismui“,
- prašyme Anykščių rajono savivaldybės vadovams problemos esmę
išdėstė Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaitė I.Vaitkienė.
Aiškina, kad eismo saugumas
su rajono biudžetu nesusijęs
Paklaustas, kodėl prieš 2018
metų rajono biudžeto svarstymą
teigta, kad dėl biudžeto iš gyventojų nesulaukta prašymų bei pastabų,
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka
aiškino:„Klausimas dėl eismo saugumo Vilniaus gatvėje nėra susijęs
su 2018 metų Anykščių rajono savivaldybės biudžetu.“
Pasak A.Gališankos, „Vilniaus
gatvė yra valstybinės reikšmės kelio
Anykščiai-Kurkliai-Balninkai-Želva
dalis. Eismo saugumo klausimus

valstybinės reikšmės keliuose sprendžia Lietuvos automobilių kelių direkcija“.
Problemą spręsti perdavė
kitiems
Savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka taip pat pranešė, kad Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaitės I.Vaitkienės prašymas buvo
perduotas savivaldybės Saugaus
eismo komisijai, kuriai vadovauja jo
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas.
„Savivaldybės biudžeto lėšomis
kelių remontas ar rekonstravimas,
papildomas eismo saugumo priemonių įdiegimas valstybinės reikšmės
keliuose nėra finansuojamas, tačiau
komisija svarstė pateiktą prašymą ir
priėmė sprendimą kreiptis į direkciją
bei VĮ „Kelių priežiūra“ dėl eismo
saugumo stiprinimo šioje gatvėje“, informavo A.Gališanka.
Tai, kad savivaldybė dėl eismo
saugumo užtikrinimo Vilniaus gatvėje kreipėsi į minėtas institucijas, vasario 27 dieną Jurzdiko seniūnaitijos
seniūnaitę raštu informavo ir savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, Saugaus eismo komisijos pirmininkas R.Blazarėnas.
Rajono vadovai padarė klaidą
Buvęs savivaldybės Saugaus eismo komisijos pirmininkas, Anykščių
rajono Tarybos narys, liberalas Saulius Rasalo manymu, savivaldybės
administracija pasielgė neteisingai,
prieš 2018 metų Anykščių rajono
biudžeto svarstymą išplatinusi pranešimą, kad dėl biudžeto iš gyventojų pastabų bei pasiūlymų negauta.
„Manau, kad savivaldybės administracija padarė klaidą prieš 2018
metų rajono biudžeto svarstymą
nuslėpdama, kad yra Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaitės prašymas. Aš
pats asmeniškai tokiu atveju būčiau
susitikęs su bendruomenės atstovais
ir apie problemos esmę informavęs
rajono Tarybą. Tokiu būdu būtų
išlaikytos procedūros ir bendri savivaldos demokratizmo principai“,
- sakė S.Rasalas.
Nors savivaldybės administracija
aiškina, kad Vilniaus gatvės eismo
saugumu turėtų rūpintis Lietuvos automobilių kelių direkcija, S.Rasalas
pastebėjo, kad šioje gatvėje būtų ką
nuveikti ir savivaldybei. Gatvių šaligatviais rūpinasi savivaldybė, todėl
reaguojant į gyventojų prašymą, būtų
galima įrengti dviračių eismo juostą.

užjaučia

Genovaitei
DULKSNIENEI
Nuoširdžiai užjaučiame
mirus mylimai mamytei ir
liūdime kartu.

savaitės citatos
Na, Jūs mūsų fantazijos
mastelių neįvertinate...
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, žurnalisto paklaustas, ar nebus jungiamos Viešintų ir Andrioniškio seniūnijos:
,,Kol kas nėra sprendimai padaryti. O kol nėra sprendimų, tai tik jūsų
fantazijos.“
O ūkininkai viską perpasakos
kiaulėms?
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos viršininkas, apie ūkininkus, norinčius laikyti kiaules:
,,Susidomėjimas didžiulis. Rengsime susitikimus seniūnijose, į kuriuos
kviesime ūkininkus, anksčiau laikiusius kiaules, aiškinsime, ką jie turi
padaryti, kad ūkis atitiktų biosaugos
reikalavimus.“
Geri, normalūs giminės...
Sigita MAČYTĖ-ŠULSKIENĖ,
Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
apie administracijos direktoriaus
Audroniaus Gališankos ir kultūros
specialistės Audronės Pajarskienės
giminystę:
„Tikrai nenoriu įvardinti, kokie yra
A.Gališanka ir A.Pajarskienė giminės.“
Jaučiatės ištyrinėtas kaip
Voruta?
Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys, liberalas, apie tai, jog A.Gališankos ir
A.Pajarskienės giminystės klausimas, kaip galimas interesų konfliktas, iškeltas tik po metų jų bendro
darbo:
,,Ir klausimas – ar čia buvo pagudravimas, ar žmogiška klaida. Nors
šiaip sau nieko nebūna. Mane dar ne
dėl tokių dalykų tyrė.“
Užtvankas tik dėl upių
šienavimo ir statė!

Arūnas LIOGĖ, nepartinis
Anykščių rajono tarybos narys,
apie Šventosios upės vagos šienavimą:
,,60 metų prie tos upės gyvenu ir
galiu pasakyti, kad prasidėjo šienavimai, kai tarybiniais laikais pastatė
užtvanką.“
Bet nei pastato sumažinsi,
nei Debeikių padidinsi...
Dijana PETROKAITĖ, Anykščių kultūros centro direktorė, apie
Debeikių kultūros centro iškraustymą iš jų pastato:
,,Ten nerealaus dydžio pastatas tokiems Debeikiams.“
Yra taisyklė - laikytis taisyklių

Jonas KARIŪNAS, Vikonių kaimo (Anykščių sen.) gyventojas.
- Yra teigiamų ir neigiamų aspektų. Manau, kad bus prekiaujama tik
nereceptiniais vaistais, kam nereikia,
jų nepirks. Gal tokia prekyba šiek tiek
sumažintų vaistų kainas?

Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaitė Irena Vaitkienė teigia,
kad Vilniaus gatvėje žmonės
jaučiasi nesaugiai.

Anykščių rajono Tarybos narys,
liberalas Saulius Rasalas teigia,
kad apie Jurzdiko seniūnaitijos
seniūnaitės prašymą dėl Vilniaus gatvės privalėjo būti informuota ir rajono Taryba.

ŽŪB „AUGA Nausodė“
kolektyvas

Saulius SLAVINSKAS, Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, apie tai, kaip
išvengti gaisrų:
,,Nėra vienos taisyklės, bet tiesiog
žmogus pats turi rūpintis savo saugumu.“

iš arti
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Šurmuliavo išskirtinė Kaziuko mugė
Vakar Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje
dviejuose aukštuose vyko tradicinė Kaziuko mugė. Pasak jos organizatorės mokytojos Elenos Bražiūnienės, ji šiemet išskirtinė,
skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui. Mugėje vyravo kultūrinio
paveldo akcentai, stengtasi, kad dalyviai būtų apsirengę tautiškai
ar bent pasidabinę tautiškomis detalėmis.

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
„X kaime nušurmuliavo
Vasario 16-ajai skirta šventė. Į
šiltai „stačiamalkiu“ prišildytą
kultūros namų salę susirinko
dešimt kaimo gyventojų. Jų širdis
ir sielas dar labiau šildė scenoje
pasirodę vietos meno mėgėjai.
Dar ilgai tą vakarą kaimo žmonės nesiskirstė iš kultūros namų
– net ir pasibaigus šventiniam
renginiui apkalbinėjo kaimynus,
valgė sumuštinius ir tarė pačius
gražiausius žodžius Anykščių
rajono merui, kad „jis dar neužgesino paskutinio kaimo židinio,
kuriame rusena kultūra“,- čia
tokia pusiau citata anot vieno
leidinio pranešimo).
Tačiau čia kaip perkūnas iš
dangaus trenkė žinia – „ANYKŠTA“ TV pranešė, kad kai kuriuose Anykščių rajono kaimuose
kultūros namus reikia uždaryti.
Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų kaime baiminamasi, kad avariniuose kultūros namuose ant meno
mėgėjo pakaušio gali nukristi
betono gabalas. Renovuoti kultūros namų pastato net neketinama
– dabar statybininkams kur kas
pelningiau atnaujinti miestiečių
daugiabučius. O iš Debeikių

Hobis.Anykščių rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas
ėmėsi naujos veklos – kiekvieną dieną stebi orus Anykščiuose, Liudiškiuose, ir termometro
parodymus skelbia socialiniuose
tinkluose.
Plytelė. Kovo 1 dieną Anykščiuose, Vyskupo skvere, esančią
Kalbų alėją papildė dar vienas
pasisveikinimas. Anykščiuose
atidengta plytelė, sveikinsianti
anykštėnus ir miesto svečius hebrajų kalba –  ( םֹולָׁשShalom).
Tokiu būdu įamžinta pernai pavasarį užsimezgusi Izraelio ambasados Lietuvoje ir Anykščių
draugystė.

Kaziuko mugę, kaip šventę sau, padėjo organizuoti visa mokyklos bendruomenė.
buvo kazimierinių širdučių paroda, arbatinė, ypač didelio susidomėjimo sulaukė taip vadinamas
„Blusturgis“, kuriame buvo galima
įsigyti knygų, įvairių niekučių“.
Smagia Kaziuko muge moksleiviai ir mokytojai šaukė pavasarį.
-ANYKŠTA

Švietimas. Kovo 27 dieną
Anykščiuose lankysis Panevėžio
specialiųjų tyrimų tarnybos specialistai.Anykščių ligoninėje jie
vykdys antikorupcinio švietimo
mokymus.
Protai. Antrąjį ,,Auksinių
protų“ žaidimą iš eilės Anykščiuose laimėjo komanda „Nikė“,
surinkusi 84 taškus. ,,Šį kartą“
ir ,,Varpas“ dalijosi antrąja-trečiąja vietomis (po 78 taškus).
Po septynių žaidimų ,,Nikė“ turi
487, ,,Šį kartą“ - 430, ,,Varpas“
- 429, ,,Dzajana“ -325, ,,Durnių
laivas skęsta lėtai“ - 270 taškų.

Vaikai prekiavo savo rankdarbiais, saldumynais.

„Mokyklos bendruomenė - mokytojai, mokiniai, tėvai, seneliai ir
močiutės - šventei ruošėsi jau seniai ir jos labai laukė, - pastebėjo
E. Bražiūnienė. – Šventėje vaikai
siūlė ne tik tradicinius pačių su
tėvų ar močiučių pagalba keptus
skanėstus, papuošaliukus, tačiau

šiupinys

Kaziuko mugės organizatorė mokytoja Elena Bražiūnienė negalėjo atsistebėti vaikų išmone.
Jono junevičiaus nuotr.

miestelio kultūros namus plascenarijus, koks begalėtų nutikti
nuojama iškeldinti. Še tau, kad
kaimo kultūrai, tačiau sunku
nori. Niekaip nepavykstant ant
patikėti, kad čia, „rajone“, deja,
Šeimyniškėlių piliakalnio suręsti
nėra kam pakovoti už tą kultūros
medinės pilies, dar ir tuščiuoišlikimą kaime. Vienas svarbiause Debeikių „rūmuose“ vėjai
sių ir slapčiausių savivaldybės
švilpaus...
organų – Kultūros taryba – nePenki ar dešimt kilometrų iki
mato jokio reikalo dėl kaimo kulartimiausių kultūros namų šiais
tūros įstaigų tinklo net diskutuoti.
laikais – lengvai pasiekiamas
Kultūros tarybos pirmininkas
kelias. Čia taip sakys tie, kurie
Tautvydas Kontrimavičius pavažinėja valdiškais automobireiškė, kad visiškai šiuo klausimu
liais ir net neįsivaizduoja, kaip
pasitikintis Anykščių kultūros
sudėtinga iš kaimo net ir tą patį
centro direktorės Dijanos Petro„rajoną“ pasiekt (girdėjau,
kaitės kompetencija ir tik jos esą
taip senesni žmonės Anykščius
reikalas spręsti, kur tie kaimo
vadina). Štai kad ir artimiausias
kultūros namai reikalingi, o kur
minėjimas, skirtas Kovo 11-ajai,
juos nedelsiant reikia sunaikinAnykščiuose vyks sekmadienį. Sati. Nepatiko T.Kontrimavičiaus
vaitgaliais „Transporto centro“
pozicija? Jo patarimas kaimievietinio susisiekimo maršrutiniai
čiams: jei jums reikia tų kultūros
autobusai nevanamų, tai bent
...Debeikiečiai bent jau parodykit,
žinėja, tad net ir
kryžium guldaturi bažnyčią, tai su Dievu kad jie jums
mas už Lietuvą,
ir be kultūros namų nepra- reikalingi. Ne,
mero kalbos
šiuo atveju
puls...
prie Laisvės
komentarai
paminklo nepainternetiniuosiklausysi. Debeikiečiai bent jau
se portaluose nepadės. Deja, bet
turi bažnyčią, tai su Dievu ir be
praktika rodo, kad net ir mero
kultūros namų neprapuls...
pažadai gali ir likti tik pažaŽinoma, jau girdėjote apie
dais...
Lietuvos valstybės atkūrimo šimO komentatoriai jau netyli (jie
tmečiui Anykščiuose organizuotą
bent jau portale anyksta.lt visada
„Suneštinį“. Tai – pavyzdys,
tokie). Štai kažkas kaimui piešia
kad kultūra gali spinduliuoti ir
visiškai liūdną ateitį: „Šitokius
neprisirišant prie vieno pastato.
gražius rūmus Debeikiuose TSRS
Jeigu Anykščiuose „Suneštiniui“
laikais pastatė kolūkio pirmininpuikiai tiko 15 metų stovinčio
kas A.Balaišis! Ir seniūnija, ir
nenaudojamo buvusio „PuntuKultūros namai, ir biblioteka ko“ restorano patalpos, rajono
viskas tilpo ir geromis sąlygomis
kaimuose dėl to problemų turėtų
dirbo. Laisva Lietuva išstumia
kilti mažiausiai. Kiek tuščių možmones, praranda vaikus, tėvai
kyklų, buvusių kolūkių kontorų,
neturi darbo, uždaromos ir
valgyklų, kitų ūkio paskirties
sugriūti paliekamos mokyklos,
pastatų... Kai kurie jų šiandien
kultūros namai, gamybiniai pasdar geriau atrodo ir už Vaitkūnų
tatai. Tuoj ir bažnyčių griuvėsius
kultūros namus...
turėsime...“ O štai čia patarimas
Taip, tai pats baisiausias
valdantiesiems: „Reikia ir Ka-

varsko, ir Troškūnų kultūrnamius
uždaryti. Ir kitų miestelių. Kam
kaimo žmogui kultūra, pakanka
karvės uodegos ir tepaluoto
traktoriaus. Dar aludes galima
palikti. Visą dėmesį ir pinigus pilies statybai.“ Šį komentarą
greičiausiai parašė kultūros darbuotojas iš kaimo: „Visi taip nori
renginių, šaukia, kad kultūros namai blogai dirba, bet į renginius
(ypač kaime) niekas nebenori
ateiti, o apie prisidėjimą prie
renginių parengimo jau ir kalbėti
neverta. Taigi visur tie patys veidai ir matomi, ir reikia jiems dar
padėkoti, kad visur dalyvauja. O
tie, kuriems viskas negerai – sėdėkit ir toliau ant savo minkšto
fotelio ir rašinėkite, nes daugiau
nieko nemokate“. Savo nuomonę
turi ir kaimo kultūros vartotojas:
„Nuomonė tokia – ar nereikėtų
visų pirma reikalauti, kad kaimo
kultūros darbuotojai dirbtų su
polėkiu, naujai, kūrybiškai,
organizuotų kokybiškus renginius
kaimo žmonėms, o ne paimti ir
uždaryti kultūros namus,- kas čia
per sprendimai? Neslėpsiu, mano
kaime visi renginiai daromi pagal vieną liniją, vis tas pats ir tas
pats, kapela, folkloras, folkloras,
kapela, ansamblis, jaučiamės,
kaip tarybiniais laikais. Bet vis
tiek uždaryti nereikia, manau,
ieškoti būdų, kaip dar kažkiek
šviesti kaimo žmogų, gerbiama
direktore.“
Duodama interviu „ANYKŠTA“ TV Anykščių kultūros centro
direktorė D.Petrokaitė užsiminė,
kad kaimuose, uždarius kultūros
namus, kaimiečiams būtų galima
teikti mobiliąsias kultūros paslaugas. Mobiliuosius laiškininkus
jau turime. Kažkas jau antrą
mėnesį pensijos į namus nebesulaukia. O čia, mat, kultūra...

Svečias. Vasario 27 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje
svečiavosi Algirdas Kaušpėdas
– architektas, grupės „Antis“ lyderis ir dainininkas, vienas Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių. Svečias motyvavo gimnazistus kurti
pergalingą Lietuvą.
Skaitymai. Paskutinį vasario
penktadienį Anykščių literatų klubas „Marčiupys“ L. ir S.
Didžiulių viešojoje bibliotekoje
surengė tradicinius naktinius poezijos skaitymus „Šimtas poetiškų žodžių Lietuvos šimtmečiui“.
Į renginį atvyko Ukmergės, Kėdainių, Jonavos, Kupiškio, Panevėžio, Biržų, Pasvalio rajonų
literatų klubų atstovai. Skaitymuose dalyvavo ir Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis. Jis
įvykdė savo pažadą, duotą pernai, ir susirinkusiems perskaitė
Maironio eilėraštį.
Šokiai. Šį šeštadienį Svėdasuose neįvyks šokių vakaras
„Kam virš keturiasdešimt“. Organizatoriai praneša, kad dėl to
kaltos „užpuolusios ligos“.
Praktika. Siekdama glaudaus bendradarbiavimo su vaikų
tėvais, Svėdasų Juozo TumoVaižganto gimnazijos logopedė
Raimonda Kirvėlienė vasario
mėnesį organizavo praktinį užsiėmimą ,,Pirštų , lūpų ir liežuvio
mankštos pratimai, spartinantys
kalbos vystymąsi“. Susirinkę
ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų tėvai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie vaiko kalbos ugdymą ankstyvajame
amžiuje.
Skelbimas. Jei skelbime ne
daugiau kaip 17 žodžių, toks
skelbimas antradienio numeryje
kainuos 6 eurai, šeštadienio – 7
eurai, jei skelbimą kartosite daugiau kaip 3 kartus, kiekvienas
antradienio numeryje kainuos 4
eurai, šeštadienio – 5 eurai.

akiratis
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Aborigenai artimųjų kaulus laikė
tuščiaviduriuose medžių kamienuose

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Radvilų rūmų muziejus, esantis Vilniuje, Vilniaus gatvėje,
priklauso Lietuvos Dailės muziejui – čia, be Radviloms skirtos
ekspozicijos, galima pamatyti ir Vakarų dailę bei emigrantės,
odontologės Genovaitės Budreikaitės – Kazokienės muziejui
padovanotą aborigeniškojo Australijos meno kolekciją – stabų
skulptūras, ritualines kaukes bei ryškiaspalviais taškeliais nutapytus paveikslus, kuriuos renkant menotyrininkei teko susidurti
ir su kanibalais, ir su salomis, kuriose nėra kelių.

Tipinis renesansinės gražuolės pavyzdys – panašiai atrodė ir garsioji
Barbora Radvilaitė.
specializuodavosi – vieni tapydavo
peizažus, kiti – natiurmortus, treti
– animalistinius paveikslus, ketvirti – marinistinius.
„Dažniausiai paveikslai būdavo
nedidelio formato, nes dailininkai
tikėdavosi juos parduoti. Valstybėse, kur valdovas buvo monarchas,
dailininkui buvo svarbu patekti į
didikų aplinką, tapti rūmų dailininku, na, o Olandijoje dailininkai
sudarė jau visai atskirą, niekam
nepavaldžią klasę. Vieni įdomiausių pirmosios salės darbų – Kornelijaus van Harlemo „Senojo ir
Naujojo testamento alegorija“. Tai
gana drąsus paveikslas, kuris tarsi
padalytas į dvi dalis – vienoje pusėje – scenos iš Senojo Testamento,
kur jo atstovu vaizduojamas Mozė,
o kitoje pusėje – Jonas Krikštytojas. Tarp jų stovi dar viena figūra
– kiekvienas iš mūsų – nes turime
pasirinkti, kuriuo keliu eiti,“ – pasakojo gidė A. Razbadauskienė.
Peizažams pagyvinti
naudojo žmonių figūras

Australijoje ilgai gyvenusios menotyrininkės Genovaitės Kazokienės Lietuvai padovanotų Australijos aborigenų meno kolekcijos eksponatai.
Olandų tapytojai negalėjo
tapyti didelio formato darbų
Seniausi Radvilų rūmų muziejuje esantys Vakarų dailės ekspozicijos paveikslai datuojami XV a.,
kiti – XV – XIX a.
„Šventieji ankstyvaisiais viduramžiais paprastai vaizduoti
pagal tam tikras taisykles, o pra-

dedant XIV a., dailininkai, vaizduodami biblinius siužetus, imėsi
savotiškos interpretacijos, piešė
kitaip nei Rytuose“ , – pasakojo
Radvilų rūmų muziejaus ekskursijų gidė Aušra Razbadauskienė.
Pirmajame rūmų galerijos aukšte eksponuojama Olandijos ir Flandrijos dailininkų tapyba. Skandinavijos šalyse dailininkai labai

Radvilų rūmuose daug Nyderlandų dailės darbų. „Įdomus dailininkas, į kurį verta atkreipti dėmesį
– Meindertas Hobema, vienas žymiausių XVII a. Nyderlandų dailės
„aukso amžiaus“ tapytojų − peizažistų, visą gyvenimą tapęs vien
tik malūnus. Kiek galima nutapyti
malūnų? Juos reikia ir realizuoti
– parduoti. Taigi dailininkai, kad
paveikslas būtų įdomus, dažnai nutapydavo ir siužetą. Radvilų rūmų
muziejaus ekspozicijoje esančiame
M. Hobemos paveiksle matomas
malūnas, tvenkinys, laukas, o šalia
malūno – nedidukai medžiotojai,
aplink kuriuos laksto šunys. Tokie
paveikslai labai įdomūs – juose
galima analizuoti kiekvieną detalę.
Tiesa, čia dailininkai dar nemoka
išlaikyti perspektyvos – pirmame
plane esantys medžiotojai visai
maži“, - apie M. Hobemo vadybinę
išmonę kalbėjo gidė.
Renesanso gražuolių
gražuolėmis nepavadinsi

Radvilų rūmų muziejuje galima pamatyti daug padovanotų rytietiško meno pavyzdžių.

Ne paslaptis, jog paprastai
ankstesniais laikais gražuolėmis,
aristokratėmis laikytos moterys,
turėjusios labai baltą odą, šiek tiek
anemiškos, iš pažiūros ligotos ir
silpnos.
Apie grožio supratimą viduramžiais pasakojo ir ekskursijų vado-

Populiari barokinio meno tema – animalistiniai medžioklinių šunų paveikslai, kuriuos šeimininkai užsakinėdavo.

Anibalės Karačio paveikslas „Kristus kape“, kuriame italų dailininkas itin tiksliai vaizduoja žmogaus kūną.
vė A. Razbadauskienė: „Kadangi
esame Radvilų rūmuose, verta paminėti, jog dažnai idealizuojame
Barborą Radvilaitę, visada apibūdinamą kaip „vieną iš gražiausių
Europos moterų“, tačiau, jei būtų
galimybė, kad šių laikų gražuolė,
kuri puikuojasi ant žurnalo viršelio, nusikeltų į Barboros Radvilaitės laikmetį, patikėkite manimi – ji

nebūtų laikoma gražia. Čia, Vakarų
dailei skirtoje ekspozicijos salėje,
turime ir kelis vieno gražuolių portretisto tapytus darbus. Be galo balta oda, ryškūs skaistalai, praktiškai
nematomos blakstienos ir antakiai.
Taip atrodė to laiko gražuolės.“
(Nukelta į 13 p.)

iš pirmų lūpų
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Vėl galima laikyti kiaules

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius
Žiogelis tvirtina, jog ūkininkai smarkiai
domisi galimybėmis vėl laikyti kiaules.
(Atkelta iš 1 p.)
,,Tai daugiau suvokimo dalykai. Kiaulių maras iš rajono nepasitraukė, svarbu, kad ūkininkai
sugebėtų elgtis taip, jog iš miško
neatneštų užkrato į tvartą,“ - dėstė Anykščių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas.
2014 metų gruodžio 31 dieną
Anykščių rajone buvo 647 kiaulių augintojai, kurie laikė kiek
daugiau nei 22 tūkst. kiaulių.
Dabar liko tik 40 kiaulių augintojų, o kiaulių skaičius - identiškas tam, kuris buvo prieš kiaulių marą. Mat dauguma kiaulių
auginama didžiuosiuose kompleksuose. ,,Vikona“ šiais metais prie Janušavos atidarė naują
kiaulidę, kurioje 1500 kiaulių.
Dabar rajone penki dideli kompleksai,“ - aiškino D.Žiogelis.
Didžiulis susidomėjimas
Anykščių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas, paklaustas, ar yra tikimybė,
jog smulkieji ūkininkai vėl ims

Ūkininkas Povilas Patumsis teigia, kad pagal dabartinius reikalavimus kaiulininkyste
galės užsiimti tik labai smulkūs augintojai
arba didieji kompleksai.

auginti kiaules, dėstė, kad po to,
kai ketvirtadienį portale anyksta.
lt išspausdinome žinutę, jog vėl
galima laikyti kiaules, jis iš karto
sulaukė keturių ūkininkų skambučių. ,,Susidomėjimas didžiulis.
Rengsime susitikimus seniūnijose, į kuriuos kviesime ūkininkus, anksčiau laikiusius kiaules,
aiškinsime, ką jie turi padaryti,
kad ūkis atitiktų biosaugos reikalavimus,“ - sakė D.Žiogelis. Jis
priskaičiuoja, kad skirtingu metu
kiaules yra laikę per 800 Anykščių rajono ūkininkų.
D.Žiogelis sakė manąs, kad
dalis žmonių į kiaulininkystę nebegrįš, tačiau jo tarnyba stengsis
agituoti ūkininkus ir jiems įrodyti, kad nėra sudėtinga įgyvendinti
kiaulių biosaugos reikalavimus.
Afrikinis kiaulių maras mūsų
rajone aprimo, tačiau visai iš jo
nepasitraukė. Per du šių metų
mėnesius 25 vietose rasti 59 nuo
afrikinio kiaulių maro kritę šernai. Medžiotojai sumedžiojo tik
29 šernus, iš kurių 10 buvo užsikrėtę kiaulių maru.

Anykščių rajono savivaldybės administarcijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas
Velikonis mano, jog dalis ūkininkų atprato
nuo kiaulininkystės.

Lietuviui - kiaulės svarbu
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis ,,Anykštai“ sakė,
jog galimybės auginti kiaules
suteikimas yra gerai, tačiau ir
jis svarstė, jog kas ilgesnį laiką
nelaikė kiaulių, į kiaulininkystę
gali ir negrįžti.
,,Lietuvos kaimo žmogui, tas
,,pasodybinis“ ūkis buvo ir yra
reikalingas. Kai buvo nurodyta
išskersti kiaules, nors mokėtos
ir išmokos, - žmonės nebuvo patenkinti. Tiesa, kas ilgesnį laiką
pabuvo be kiaulių, į kiaulininkystę gali ir nebenorėti grįžti,“
- kalbėjo Žemės ūkio skyriaus
vedėjas V.Velikonis.
Vidutiniams vietos nėra
Prieš gerus metus savo kiaules išskerdęs Kavarsko seniūnijos ūkininkas Povilas Patumsis
,,Anykštai“ sakė į kiaulininkystę
nebegrįšiąs. Pasak P.Patumsio,

nesudėtingi biosaugos reikalavimai yra tik smulkiems ūkininkams, o jei norėsi laikyti daugiau
nei dvi paršavedes ir daugiau nei
dešimt penimų kiaulių - reikia
didelių investicijų.
P. Patumsis laikė Lietuvos vietinės veislės kiaules - turėjo 60
paršavedžių bandą. ,,Mano situacija iš esmės nepasikeitė. Aš ir
prieš metus, kai pjoviau kiaules,
galėjau investuoti į biosaugą ir
išsaugoti bandą,“ - aiškino ūkininkas.
,,Kiaules auginti galės arba
labai dideli arba labai smulkūs.
Dideliu būti negaliu, o turėti
tik kelias kiaules neapsimoka,“
- dėstė P. Patumsis. Jis kalbėjo,
kad apskritai nebūtų prasidėjęs
su kiaulininkyste, jei būtų žinojęs, kokia ateitis jos laukia.
P.Patumsio augintos Lietuvos
vietinės kiaulės gali būti laikomos ne tvarte, jos mielai ėda
žolę. O saugantis kiaulių maro,
riestanosių laikyti lauke nebus
galima, nebus galima jų šerti termiškai neapdorotu ėdalu.

šimtas istorijų

Buvusioje Šaulių ramovėje
– Lenino šmėkla
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Tarpukariu dabartinės Anykščių muzikos mokyklos bei Kūrybos ir dailės mokyklos pastato
vietoje buvusi Šaulių ramovė.
Seni anykštėnai mena pokariu
pastate buvus kino salę, o pagyvenę – TSKP Anykščių rajono
komitetą, kurio kabinetuose buvo
„prausiami“ kolūkių pirmininkai, įmonių vadovai ir, savaime
suprantama, buvę „Anykštos“
pirmtako „Kolektyvinio darbo“
redaktoriai, nes šiame tarybinės
architektūros pastate viešpatavo
Anykščių rajono „protas, garbė
ir sąžinė“. Pirmaisiais atgimimo

metais drąsesni anykštėnai iš karto siūlė pastatą atiduoti vaikams,
tačiau 1990- aisiais šešiuose jo
kabinetuose dar viešpatavo atsiskyrusios nuo TSKP Lietuvos
komunistai ir komjaunuoliai, pavasarį spėję pasikeisti partinius
dokumentus į lietuviškus.
Kitus kabinetus jau nuomojosi
„Žalgirio“ sporto draugija, Valstybinio draudimo inspekcija,
žemdirbių profsąjunga...
Pravėrus fasadines pastato duris, 1990 – aisiais pasitikdavo
bene paskutinis Anykščių rajone išlikęs didžiulis proletariato
vado Lenino paveikslas (nuotraukoje).
Apie 1993 – iuosius į pastatą
įsikėlė Anykščių vaikų muzikos
mokykla, išugdžiusi ne vieną
tarptautinių konkursų laureatą. Joje šiuo metu mokosi 210
anykštėnų vaikų. Prieš gerą dešimtmetį dalies pastato šeimininkais tapo ir Anykščių kūrybos ir
dailės mokykla, kurioje mokosi
120 kūrybingų Anykščių krašto
vaikų.

spektras
Avarija. Ketvirtadienio pavakarę Alytaus rajone, Miroslavo
seniūnijoje, per eismo įvykį,
autobusui nuvažiavus nuo kelio, paskutiniais duomenimis,
sužeista 16 asmenų, iš jų 5 nepilnamečiai, kurie sunkių sužalojimų nepatyrė. Vienas keleivis
dėl stuburo slankstelių lūžimo
paguldytas į Alytaus ligoninę.
Anot Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimo, autobusu iš Liublino
(Lenkija) į Kaziuko mugę Vilnių
vykę 46 asmenys pateko į avariją, kai, nesuvaldžius transporto
priemonės, autobusas nuvažiavo
į griovį ir atsitrenkė į medį. Policijos pareigūnai, Priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos gelbėtojai ir
medikai rūpinosi visais autobusu keliavusiais asmenimis, kol
atvyko antrasis autobusas, juo
žmonės buvo nugabenti į Alytaus ligoninę, kurioje visi buvo
patikrinti profilaktiškai.
Arsenalas. Australai pernai per tris mėnesius trukusią
nacionalinę ginklų amnestiją
atidavė daugiau kaip 57 tūkst.
neteisėtai įsigytų šaunamųjų
ginklų, informuoja BBC.Australijoje augant terorizmo grėsmei ir nelegalių ginklų šalyje
antplūdžiui, pernai šalyje buvo
paskelbta pirmoji nuo 1996-ųjų
metų nacionalinė ginklų amnestija. Ja buvo siekiama sumažinti
nelegalių ginklų skaičių šalyje,
leidžiant žmonėms atiduoti neregistruotus ginklus nesibaimint
dėl baudžiamojo persekiojimo.
Australijoje neteisėta laikyti
neregistruotus
šaunamuosius
ginklus. Pažeidėjams gresia pinginės baudos iki 280 tūkst. Australijos dolerių ir iki 14 metų
kalėjimo.
Gimdymas.Didžiojoje
Britanijoje siaučiant pūgai, nespėjus nuvykti į ligoninę judriame Anglijos kelyje A66
moteris pagimdė kūdikį, informuoja transliuotojas BBC.
Vyraujant nepalankioms oro
sąlygoms, vykdamas A66 keliu netoli Darlingtono miesto
Šiaurės rytų Anglijoje Andrew
Waringas vežė savo žmoną Daniellą gimdyti į ligoninę, tačiau
pora suvokė, kad nespės laiku
nuvykti. Sutuoktinis teigė sustojęs kelkraštyje ir padėjęs žmonai
pagimdyti. Anot vyro, jis atkartojo veiksmus, kuriuos matė
dalyvaudamas dviejų kitų savo
vaikų gimdymuose.
Laiškas. Jungtinėse Valstijose parduodamas Indijos tautinio
išsivadavimo judėjimo lyderio
Mahatmos Gandhi’o laiškas
apie Jėzų Kristų, informuoja
BBC.1926 metų balandžio 6
dieną M. Gandhi’o parašytas ir
pasirašytas laiškas buvo skirtas
Miltonui Newberry’ui Frantzui.
Dešimtmečius laiškas priklausė privačiai kolekcijai, tačiau
laišką šiuo metu už 50 tūkst.
dolerių parduoda „The Raab
Collection“. M. Gandhis itin
gerbiamas Indijoje ir laikomas
Tautos tėvu. „The Raab Collection“ pranešime teigiama, neva jų
„tyrimas parodė, kad joks kitas
M. Gandhi’o laiškas, kuriame
minimas Jėzus Kristus, nebuvo
pasiekęs viešos rinkos“.

Autoriaus nuotr.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai. (
kart.).
7.00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50 Indo slėnio lobiai
12.45 Nematomas Havajų
pasaulis
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.
21.55 Šerkšnas. . N-14
23.55 „Ilsėkis ramybėje“ departamentas . N-14 (kart.).
1.30 Indo slėnio lobiai (kart.).
2.15 Nematomas Havajų pasaulis (kart.).
6.30 „Muča Luča“
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k)
7.20 „Nickelodeon“ valanda.

9.30 „Tinginių miestelis“
9.55 „Ogis ir tarakonai“
10.05 „Pelenės istorija. Jei
batelis tiks“
11.55 „Pričiupom!“
12.25 „Fantomas“ . N-7
14.25 „Pamišę dėl šokių“ . 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 „Žmogžudystė“ N14.
23.55 „Velnio apsėstieji“ . N-14
1.35 „Balsuok už mane“ (k) .
N-14
3.05 „Vaiduoklių namas 2“ (k)
. N-14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Keršytojų komanda“ N-7
8.00 „Aladinas“
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Keturkojis Kupidonas“
N-7
13.20 „Paveldėtojai“ N-7
15.45 „Simpsonai“ N-7
16.10 „Ekstrasensų mūšis“
18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.45 „Geriausi mūsų metai.
100-mečio šou“.
22.00 „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“ N-14
23.50 „Žiauriai baisi naktis 2“ S
1.45 „Kaltinamoji Keisė
Antony“ N-7

6.30 Baltijos galiūnų čempionatas. (k).
7.30 „F. T. Budrioji akis“ (k)
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Baltijos galiūnų čempionatas.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Pragaro katytė“
11.25 Baltasis lokys. Seklys
ledynuose
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“
N-7.
17.00 LKL čempionatas.
Žalgiris - Dzūkija. Tiesioginė
transliacija
19.30 „Kaukazo belaisvė“ ).
N-7
21.35 „Juodasis sąrašas“ ).
N-7
22.35 „Gyvi numirėliai“ ). N-14
23.35 „Saulės ašaros“ (k) ).
N-14
1.30 „Zombių karalius“ (k) ).
N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Lemūrų gatvė“
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“
8.45 „Surikatų namai“
9.15 „Žiniuonis“ N-7.
10.15 „Akloji“ (k)
11.25 „Būrėja“
12.00 Bus visko (k).
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“
15.00 „Širdele mano“ N-7.
17.00 „Akloji“
18.05 „Būrėja“
18.40 Šarada
21.00 Užkandinė ant ratų ).

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 2 N-7.
10.55 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 Nenugalimas.
23.20 Svetimšalė 1 N-14
0.20 Dviračio žinios. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.35 “Didysis žvejys”
7.05 „Muča Luča“ (7) (Mucha
Lucha). 2002 m. Animacinis
serialas. JAV.
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 Invazija N-14
0.30 „Dalasas“
1.20 Žmogžudystė (k) N14.
5.45 “Televitrina”.
6.00 “Išsirink sau ateitį”.(kart.)
6.25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7.
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Svajonių sodai“. Laida
apie sodininkystę, vedėja Aušra
Tubienė. (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“.
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 „Katastrofiškai nesėkmingas filmas“ N-7.
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 „Stoties policija“ (k) N-7.
12.40 „Stoties policija“ (k) N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7.
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7.
17.50 „Sudužusių žibintų gatvės“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena.
20.30 Visi už vieną. N-7.
21.00 Supermenas.
Sugrįžimas N-7.
0.00 Kaukazo belaisvė (k) N-7.
1.50 „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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“
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N-7
23.15 Senoji mokykla S
1.00 „Su kuo, po galais, aš
susituokiau?“ ). N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė. (kart.).
8.30 Krikščionio žodis. (kart.).
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Susipažink su mano
pasauliu
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos. (kart.).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Linija, spalva, forma.
12.30 Stop juosta.
13.00 Lietuvos moterų
krepšinio lygos „Žvaigždžių
diena“. Tiesioginė transliacija iš
Druskininkų.
15.45 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“.
17.15 Legendos.
Dokumentinių apybraižų ciklas.
18.00 Nes man tai rūpi.
18.45 Bravo!
19.45 Bethovenas 2
21.15 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
22.10 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis
22.55 Naujų idėjų kamerinio
orkestro NIKO koncertas.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Kugano melas N-14
(kart.).

2.00 Mano tėviškė. (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 Gyvūnų policija (k). N-7.
20.00 Nuo.. Iki.. (k).
21.00 Savaitės panorama.
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.
Žinios rusų kalba.
0.30 Visi už vieną (k). N-7.
2.00 KK2 penktadienis (k).
N-7.
6.05 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.20 „Didieji senovės statiniai“
(kart.)
8.30 „Ekstremali žvejyba“ N-7
9.00 „Gyvūnų manija“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7
10.30 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu„“.
11.00 „Išlikimas“ N-7
12.00 „Beveik neįmanoma
misija“ N-7
13.00 „Pavojingiausios Pietų
Afrikos gyvatės“ N-7
14.00 „Didieji senovės statiniai“
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7

17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Elementaru“ N-7
19.00 „Amerikos talentai“ N-7
21.00 Žinios.
22.00 „Nakties TOP“. N-14
22.30 „Be stabdžių“ N-14
23.30 „Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai“ N-14
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Pasaulis iš viršaus“.
8:00 „4 kampai“.
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 „Vaiduoklis kreivame
veidrodyje“ N-7
2.00 „24/7“.
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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 Turi mylėti šunis N-7.
23.05 „Gyvenimo šukės“ .
N-14
1.00 „Įtariamieji“ . N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 „Led Zeppelin in Jazz“.
(kart.).
7.20 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis (kart.).
7.50 Stop juosta. (kart.).
8.20 Atspindžiai. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Durys atsidaro. (kart.).
12.35 Bethovenas 2 (kart.).
14.00 Mano tėviškė. (kart.).
14.15 Tėvas. (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Zoro kronikos
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.35 Konsteblė 1 N-7.
20.25 Prokurorai.
21.15 Spąstai. Prancūzija
terorizmo akivaizdoje
22.10 Broliai Grimai.
Snieguolė. Baisi pasaka N-14
23.50 DW naujienos rusų
kalba.

24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis.
6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 @rimvydasvalatka (k)
8.00 Žinios (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 “Pavojingiausios Pietų
Afrikos gyvatės” N-7 (kart.)
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.)
9.00 „Karys lenktynininkas“.
N-7 (kart.)
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 „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
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Naša Raša“ N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Baradač’ius“ N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Lemtingas posūkis 5“ S
0.50 „Kobra 11“ N-7
1.45 „Daktaras Hausas“ N-14
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“ N-7
11.25 „Bitininkas“ 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 „Baltoji vergė“ 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.

2018 m. kovo 3 d.

antradienis

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 Beatos virtuvė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio teisuoliai.
22.35 Istorijos detektyvai.
23.20 Svetimšalė 1 N-14
0.20 Keliai. Mašinos. Žmonės.
(kart.).
1.00 Nenugalimas. (kart.).
6.40 „Didysis žvejys“
7.05 „Muča Luča“
7.30 „Tomas ir Džeris“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.

9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Visi už vieną (k). N-7.
12.30 Nuo... Iki... (k).
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Paveldėtoja“ (8). N-7.
20.30 Ekranai. N-7.
21.30 Žinios.
22.30 Mirtinos žaizdos N14.
0.35 „Dalasas“ N-7.
1.25 Invazija (k) N14.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
N-7.
6.55 „Simpsonai“ N-7.
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.)
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 „Šalta dienos šviesa“ N-7.
0.15 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ N-7.
1.15 „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 Paskutinis skautas N14.
23.10 Supermenas. Sugrįžimas
(k) N-7.
1.55 „Taikinys“ N-7.
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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
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.

trečiadienis
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 Svetimšalė 1 N-14
0.20 „Mes nugalėjom“. (kart.).
1.00 Pasaulio teisuoliai. (kart.).
6.35 „Didysis žvejys“
7.05 „Muča Luča“
7.30 „Tomas ir Džeris“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Visi už vieną (k). N-7.

12.30 Kitu kampu (k).
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Paveldėtoja“ N-7.
22.30 Rekrūtas N14.
0.45 „Judantis objektas“ N-7.
1.35 Mirtinos žaizdos (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 „Nokautas“ N-7.
0.20 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ N-7
1.20 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“ N-7.
2.10 „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 gatvės“
N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena.
20.30 Visi už vieną. N-7.
21.00 Nesutramdomas N-14
22.45 Paskutinis skautas (k) N14.
0.55 „Taikinys“ 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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
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
XII. Paslaptys ir šnipai N-7.
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7.
1.00 „Įtariamieji“ N-14
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21.00 Midsomerio žmogžudystės
XII. Juodoji knyga N-7.
23.05 „Gyvenimo šukės“. N-7
1.00 „Įtariamieji“ . N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXII Klaipėdos pilies džiazo festivalis. (kart.).
7.40 Grizis ir lemingai
7.45 Peliukas Lukas
7.55 Kelias į namus. (kart.).
8.25 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Euromaxx. (kart.).
12.40 Prokurorai. TV detektyvinis
serialas. (kart.).
13.35 Nes man tai rūpi. (kart.).
14.20 Spąstai. Prancūzija terorizmo akivaizdoje (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Zoro kronikos
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 Konsteblė 1 N-7.
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Saliamonas Banaitis.
21.15 Fidelis Kastras. Kino kronikose įamžinti kadrai
22.10 Antradienio detektyvas.
Premjera. Damos
23.55 DW naujienos rusų kalba.
0.10 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
0.45 Džiazo muzikos vakaras.

1.25 Broliai Grimai. Snieguolė.
Baisi pasaka N-14
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Bus visko (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Nuo.. Iki.. (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
7.30 „Dainų dvikova“
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.)
9.00 „Gyvūnų manija“. (kart.)
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“.
21.25 „Orai“.
21.35 „UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „Liverpool FC“ - „FC
Porto“.
23.40 „Amerikietiška siaubo
istorija“ N-14
0.50 „Kobra 11“ N-7
1.45 „Daktaras Hausas“ N-14
2.35 „2 Barai. Gyvenimas greitkelyje“. 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 „Bitininkas“ 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 „Baltoji vergė“ 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 „Raudonoji karalienė“
11.25 „Bitininkas“ N-7
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mano Europos
Parlamentas.
0.15 Nuoga tiesa. N-7
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kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
6.45 Grizis ir lemingai
6.55 Peliukas Lukas
7.05 Zoro kronikos
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(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 Kastras. Kino kronikose įamžinti kadrai (kart.).
15.15. Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Zoro kronikos
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7
16.30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Aštuntfinalis. Klaipėdos
„Neptūnas“ - Strasbūro SIG.
21.00 Mokslo sriuba.
21.15 Atominės bombos virš
Nevados (subtitruota).
22.10 Didybės kapinės N-14.
0.10 DW naujienos rusų kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
0.50 Džiazo muzikos vakaras.
XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. „Carlos Johnson Blues
Band“ (JAV).
1.55 Damos (Les Dames /
Jeu de Dames / The Queen
Murders). Detektyvinių filmų ciklas.
Prancūzija. 5 s. Kraujo dama

(Dame de Sang/The Queen of
Blood). 2012 m. N-7. Rež. Alexis
Lecaye, Camille Bordes-Resnais.
(kart.).
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
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 Ekranai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliaiN-7
7.30 „Dainų dvikova“
8.00 „Kaulai N-7 (kart.)
9.00 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu„“. (kart.)
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“.
21.25 „Orai“.
21.35 „UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „Tottenham Hotspur
FC„- „Juventus Football Club“.
23.40 „Amerikietiška siaubo
istorija“ N-14
0.50 „Kobra 11“ N-7
1.40 „Daktaras Hausas“ N-14
2.30 „2 Barai. Išlikimo kovos“.
N-7
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 „Bitininkas“ 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 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
11.25 „Bitininkas“ 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“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2018 m. kovo 3 d.

ketvirtadienis 2018 03 08
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 . N-7
11.40 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius.
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 Laisvės vėliavnešiai.
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.40 „Didysis žvejys“
7.05 „Muča Luča“
7.30 „Tomas ir Džeris“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.

12.00 Visi už vieną (k). N-7.
12.30 Moterys prieš vyrus (k).
N-7.
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 Smurto istorija N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7.
1.15 Rekrūtas (k) N14.
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 „8 jūrų laivyno būrys. Už
priešo linijos“ N-14
0.25 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“ N-7
1.25 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“ N-7.
2.15 „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 gatvės“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Baubas N14.
22.40 Nesutramdomas (k) N-14
0.25 „Taikinys“ 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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
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.

penktadienis
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 Drakula. Pradžia N-14
0.35 Klausimėlis.lt (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.40 „Didysis žvejys 2“
7.05 „Muča Luča“
7.30 „Tomas ir Džeris“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 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. Kerštas N-7.
23.10 Raudonkepuraitė N-14
1.05 Smurto istorija (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.
17.00 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Riešutėlių filmas“
21.10 „Beždžionių planetos
sukilimas“ N-7.
23.15 „Lemtingas posūkis 5“ S
1.05 „Batsiuvys“ N-7.
6.40 „F. T. Budrioji akis“
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“
(k) N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k) N-7.
12.40 „Stoties policija“ (k) N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“

N-7.
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7.
17.50 „Sudužusių žibintų gatvės“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena.
21.00 Palikti po pamokų N14.
23.00 Baubas (k) N14.
0.30 „Taikinys“ N-7.
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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Neklausk meilės vardo“
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 Komisaras Falkas. Už
įstatymo ribų N-14
23.05 Nerūpestingas keliautojas N14.
1.00 „Policija ir Ko“ (k) N-7.
1.55 „Mentalistė“ (k) N-7.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.

Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 Prancūziška žmogžudystė. Mirtis Eg Morte N-14
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
1.05 Foilo karas. Prancūziškas
triukas 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 Linija, spalva, forma.
(kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Maistas ir aistros. (kart.).
12.40 Klauskite daktaro. (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).
14.20 Atominės bombos virš
Nevados (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Zoro kronikos
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7
16.30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18.00 „Metų Kaunietės 2017“
apdovanojimų koncertas.
19.30 Nacionalinis turtas.
20.00 Lietuva mūsų lūpose.
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.35 Keliaukime kartu.
Bukovelis
22.00 Žurnalas „Kelias į FIFA

World Cup 2018“.
22.30 Idiotas. Anželikos
Cholinos šokio teatro spektaklis
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Ekranai (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 Gyvūnų policija (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
7.30 „Dainų dvikova“
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.)
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
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“
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Tai reiškia karą“ N-14
23.20 „Amerikietiška siaubo
istorija“ N-14
0.30 „Kobra 11“ N-7
1.30 „Daktaras Hausas“ N-14
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
7.15 „Šiandien kimba“.
8.15 Patriotai. N-7
9.15 „Likimo melodija“ N-7
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ 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 „Baltoji vergė“ 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 „Raudonoji karalienė“
N-7
21.30 Gyvenimo būdas. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Tamsioji sielos pusė“ N-7
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XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Stop juosta. (kart.).
12.40 Istorijos detektyvai.
13.25 Stambiu planu. (kart.).
14.10 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. (kart.).
15.00 Mano tėviškė. (kart.).
15.15 Mažieji sekliai ir
Baltosios Damos paslaptis
15.40 Zoro kronikos
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7
16.30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba. (kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.35 Konsteblė 2 N-7.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Fantomų gniaužtuose
N-14
22.50 Kamerinės muzikos
koncertas „Robertas Beinaris ir
draugai“.
23.50 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.35 Idiotas. Anželikos
Cholinos šokio teatro spektaklis
(kart.).
2.35 Džiazo muzikos vakaras.
XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. „Funky Miracle“

(Bulgarija).
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).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
7.30 „Dainų dvikova“
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.)
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7
(kart.)
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 „Verslo receptai“.
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.50 „Orai“.
22.00 „Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Stambulo
„Fenerbahce“. Vaizdo įrašas.
0.00 „Tai reiškia karą“ N-14
(kart.)
1.45 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“ 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 „Bitininkas“ 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 „Baltoji vergė“ 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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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
7.20 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
7.30 Detektyvė Miretė
7.45 Stebuklingoji Boružėlė
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.45 Pandų jaunikliai
12.45 Ypatingi gyvūnų jaunikliai
13.40 Mis Marpl 1 N-7.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą
16.00 Sveikinimų konertas.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.20 Su kirpėju Zohanu
geriau nejuokauk N-14
1.10 Pasaulio dokumentika.
Pandų jaunikliai (kart.).
2.05 Pasaulio dokumentika.
Ypatingi gyvūnų jaunikliai
(kart.).
2.50 Klausimėlis.lt (kart.).
6.30 „Muča Luča“ (k)
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k)
7.20 „Nickelodeon“ valanda.

7.45 „Neramūs ir triukšmingi“
8.10 „Keista šeimynėlė“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Ogis ir tarakonai“
9.30 „Tinginių miestelis“
10.00 Kas išgelbės Gulą
11.35 Svečiai palėpėje
13.20 Dievo šarvai.
Operacija „Kondoras“ N-7.
15.30 Adamsų šeimynėlė
N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Alvinas ir burundukai
21.20 Marlis ir aš N-7.
23.40 Vyras už pinigus 2.
Žigolo Europoje N-14
1.15 Eilinis Džo. Kerštas (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 „Armijoje“ N-7.
13.55 „Orestas iš burtininkų
giminės“ N-7.
15.55 „Ponia Dautfajė“ N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“.
Loterija.
19.30 „Narnijos kronikos.
Princas Kaspijanas “ N-7.
22.30 „Įstatymus gerbiantis
pilietis“ N-14

0.45 „Aiškiaregė“ N-14
2.45 „Transo būsena“ N-14
6.00 „F. T. Budrioji akis“
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Pragaro katytė“
11.30 Sniegynų valdovai
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.
Šiauliai - Pieno žvaigždės.
19.30 Dainuok mano dainą.
21.30 Tuk tuk N14.
23.30 Penktadienis, 13-oji
N14.
1.15 „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“
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“
15.05 „Širdele mano“
17.05 „Akloji“
18.15 „Būrėja“
18.50 „Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem“ N-7.
21.00 Bekas 2. Berniukas
stiklo rutuly N-14
22.50 „Tėvas Motiejus“ N-7.

2018 03 10
0.55 Nerūpestingas keliautojas (k) N14.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė.
(kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją
kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
9.55 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“. (kart.).
11.25 Rokas Radzevičius.
Roko opera „Jūratė ir
Kastytis“.
12.45 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2018.
13.30 Klauskite daktaro.
14.20 Stilius.
15.10 Atžalos.
16.00 Euromaxx.
16.30 Lietuvos menininkų
portretai. Česlovo Milošo
amžius.
18.00 Prisikėlimo ekspresas
- šimtmečio veidai.
18.45 Florencija ir Uficių
galerija
20.15 Stambiu planu.
21.00 Koncertas „Lietuvių
muzikos magija“.
22.25 Du mulai seseriai
Sarai N-14
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Fantomų gniaužtuose
2.20 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 Broliai iš Alsėdžių
valsčiaus.
20.05 Ekranai (k). N-7.
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.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.25 „Didieji senovės statiniai“ (kart.)
8.30 „Ekstremali žvejyba“
N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
9.30 „Statybų gidas“.
10.00 „Karys lenktynininkas“. N-7
10.30 „Lietuvos mokyklų žaidynės“. Lietuva, 2017. Sporto
laida.
11.00 „Išlikimas“ N-7
12.00 „Beveik neįmanoma
misija“ N-7
13.00 „Pavojingiausios Pietų
Afrikos gyvatės“ N-7
14.00 „Didieji senovės statiniai“
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Elementaru“ N-7
19.00 „Amerikos talentai“
N-7
21.00 „Žinios“.

21.45 „Sportas“.
21.55 „Orai“.
22.00 „Marsietis“ N-7
0.55 „Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai“ N-14
7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
8.25 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybininkė Marcelė Kubiliūtė“.
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 Ant bangos.
11.00 „Vincentas“
12.30 „Vera“ N-7
14.20 „Pasaulio turgūs.
Atėnai“. N-7
15.00 „MMA „King of the
Cage“ II tarptautinis turnyras.
Lietuva- Amerika.“ 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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Sluoksniuota
mišrainė
1 stikl. konservuotų salierų
1 ind. kukurūzų “Bonduelle”
1 ind. konservuotų ananasų
2 obuoliai
300 gr. virto kumpelio
5 kietai virti kiaušiniai
1 poras
1 stikl. majonezo Kėdainių “Be
konservantų”
Reikia didesnio indo, labai
tiktų stiklinis, nes viskas dedasi
sluoksniais, graziau atrodo . Tokia tvarka kaip surašyta ir pradedam sluoksniuoti nusunkiam

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

salierus, dedam į indą, tada dedam sluoksnį kukurūzų, ananasą,
obuolį, kumpelį, kiaušinius pasmulkinam kubeliais, viską dedam
atskirais sluoksniais, porą supjaustome griežinėliais ir prieš dėdami
išsklaidom žiedelius, paskutinis
sluoksnis majonezo, visą indelį
paskirstome ant viršaus. Palaikyti
šaldytuve keletą valandų! Sumaišyti tik prieš valgant.
Tikrai labai skani, gaivi, egzotiška mišrainė. Pabandykit būtinai patys pasidaryt, nenusivilsit, skanaus!

situacija
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Apie giminystės ryšius rajono Tarybą
informavo tik po metų
ne tik valstybės institucijos, bet ir
visuomenė. Manau, kad paprasčiausiai Antikorupcijos komisija
neatliko savo darbo“, - kalbėjo
R.Gižinskas.
Meras nesiskaito su rajono
Taryba

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjos Sigitos Mačytės –
Šulskienės manymu, pusbrolis ir pusseserė – tolimi
giminaičiai.

(Atkelta iš 1 p.)
Giminaitės veiklą kažkas
vertino...
Pasak Anykščių rajono savivaldybės Teisės, personalo ir
civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjos Sigitos Mačytės – Šulskienės, kuri Anykščių rajono Tarybai pristatė sprendimo projektą dėl A.Gališankos nušalinimo
nuo tarnybinių pareigų vertinant
giminaitės A.Pajarskienės tarnybinę veiklą, tik pradėjęs eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, A.Gališanka nuo
galimo viešųjų interesų konflikto
esą iš anksto apsidraudė.
„A.Gališanka apie giminystės ryšius su A.Pajarskiene raštu
buvo informavęs merą ir raštu
nusišalinęs nuo sprendimų, susijusių su šia specialiste, priėmimo. Jeigu būdavo reikalas priimti
kažkokius sprendimus, su ja susijusius, tai buvo pavedama kitam administracijos darbuotojui.
Kam, aš nepasakysiu, čia reikia
žiūrėti eigoje, kas ir dėl ko vyko“,
- sakė S.Mačytė – Šulskienė.
Paprašė etikos sargų
konsultacijos
Anykščių rajono Tarybai sprendimo projektas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus
A.Gališankos nušalinimo nuo
tarnybinių pareigų, jam rengiant,
svarstant, priimant ar dalyvaujant
priimant sprendimus, susijusius
su savivaldybės vyriausiosios
specialistės kultūrai ir turizmui
Audronės Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimu, anot
S.Mačytės – Šulskienės, parengtas pasikonsultavus su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.
„Komisija nurodė, kad tokį nusišalinimą reikėtų įforminti Tarybos sprendimu“, - sakė S.Mačytė
– Šulskienė.
Nei tai giminės, nei ne giminės
Kalbai pakrypus apie Valstybės
tarnybos įstatymą, kuris yra apibrėžęs, kad valstybės tarnyboje

Vyriausybės atstovė Panevėžio ir Utenos apskrityse
Kristina Nakutytė teigia, kad
viešųjų ir privačių interesų
deklaravimas – individualus
procesas, o kiti iš jo išplaukiantys dalykai jau yra etikos sargų rūpestis.

Buvęs savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas
Romaldas Gižinskas teigia,
kad dėl savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos viešųjų ir
privačių interesų įvertinimo
savo darbo neatliko dabartinė
Antikorupcijos komisija.

negali dirbti asmenys susaistyti
artimais giminystės ryšiais, jei
vienas jų yra pavaldus kitam arba
turi teisę kontroliuoti, pranešimą šiuo klausimu rajono Tarybai
pristačiusi S.Mačytė – Šulskienė
į konkrečias detales leistis nenorėjo.
„Tikrai nenoriu įvardyti, kokie
yra A.Gališanka ir A.Pajarskienė
giminės“, - iš pradžių konkrečių
jų giminystės ryšių nepanoro atskleisti S.Mačytė – Šulskienė.
Paaiškinus, kad „Anykštai“ tai
jau nėra kažkokia paslaptis, kad
A.Gališanka su A.Pajarskiene
yra pusbrolis ir pusseserė, Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja S.Mačytė –
Šulskienė sakė: „Tai nėra artimi
giminaičiai pusbrolis su pussesere.“

privačių interesų konfliktas. Dar
pastiprinome tą nusišalinimą.“

Nušalinimą nusprendė
„pastiprinti“
Pats savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka,
kuris ir buvo sprendimo projekto
save nušalinti nuo A.Pajarskienės
tarnybinės veiklos vertinimo iniciatorius, apie tai, kodėl tik po
metų darbo savivaldybės administracijos direktoriumi suskubo
rengti tokį sprendimo projektą rajono Tarybai, „Anykštai“ aiškino
taip: „Viską padariau taip, kaip
reikia, kaip aiškino tuometiniame
Valstybės tarnybos departamente. Merui pateikiau prašymą, kad
turiu interesų konfliktą galimą ir
paprašiau nusišalinti nuo veiksmų su savivaldybės vyriausiąja
specialiste A.Pajarskiene. Meras priėmė sprendimą, pavedė
pareigą vertinti A.Pajarskienę
savivaldybės administracijos direktoriui Ramūnui Blazarėnui,
bet, kai iškilo vertinimas veiklos,
tai raštu kreipėmės į Vyriausiąją
tarnybinės etikos komisiją ir gavome tokį išaiškinimą, kad gali
ir meras nušalinti, bet geriau Taryba. Tai tokiu atveju apsidraudėm ir kreipėmės į Tarybą. O aš
viską buvau padaręs. Ir deklaravęs viešų ir privačių interesų deklaracijoje, kad galimas viešų ir

Yra apie ką pasidomėti
Etikos komisijai
Paklausta, kaip vertina, kad
sprendimo projektas dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. Gališankos nušalinimas nuo tarnybinių
pareigų jam rengiant, svarstant,
priimant ar dalyvaujant priimant
sprendimus, susijusius su savivaldybės vyriausiosios specialistės kultūrai ir turizmui Audronės
Pajarskienės tarnybinės veiklos
vertinimu, rajono Tarybai teikiamas tik praėjus metams po to,
kai A.Gališanka tapo administracijos direktoriumi, Vyriausybės atstovė Panevėžio ir Utenos
apskrityse Kristina Nakutytė
kalbėjo: „Tai galbūt meras buvo
suteikęs nusišalinimą? Vieši ir
privatūs interesai yra individualus sprendimas. O kodėl ir
kokios aplinkybės, tai mes anksčiau tikrai nenagrinėjome. Kiek
suprantu, viešųjų ir privačių interesų deklaracijos yra, o po to
kaip kiti procesai seka, čia Etikos komisijos klausimas pagal
kompetenciją būtų, jei nagrinėti
kažkokias detales.“
Užkliuvo tik žodžių žaismas
Anykščių rajono Taryba savivaldybės administracijos direktoriaus A.Gališankos nušalinimui
nuo tarnybinių pareigų jam rengiant, svarstant, priimant ar dalyvaujant priimant sprendimus,
susijusius su savivaldybės vyriausiosios specialistės kultūrai ir
turizmui A.Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimu pritarė be
diskusijų ir beveik vienbalsiai.
Vienintelis rajono Tarybos narys,
Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Razmislavičius balsuodamas susilaikė.
„Nebenorėjau į diskusijas veltis, bet šiaip, jeigu direktorius
teikia sprendimą nušalinti, tai galėjo pats nusišalinti. Lyg ir nieko
kito nepadarėme, tik nušalinome

Rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis sako, kad savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka turėtų būti apskųstas
Valstybinei tarnybinės etikos
komisijai.

jį. Bet tų sprendimų gali būti
daugiau. Ir visą laiką jį nušalinti.
Valstybės tarnautojas turi nusišalinti. Sprendimo projektas turėjo
skambėti „Dėl administracijos direktoriaus nusišalinimo“, - sprendimą dėl A.Gališankos nušalinimo įvertino R.Razmislavičius.
Antikorupcijos komisija
neatliko savo darbo?
Buvusio Anykščių rajono
Tarybos nario ir savivaldybės
Antikorupcijos komisijos pirmininko Romaldo Gižinsko vertinimu tai, kad sprendimo projektas Anykščių rajono Tarybą
dėl A.Gališankos nušalinimo nuo
giminaitės A.Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimo pateiktas
tik po metų, kai A.Gališanka tapo
administracijos direktoriumi, yra
„grubus pažeidimas“.
„Į tai dėmesį pirmiausia turėtų
atkreipti Antikorupcijos komisija. Ji tai žinojo ir galėjo imtis
sprendimų. O tai, kad yra painiojami viešieji ir privatūs interesai,
akivaizdu. Į tai jau griežčiau žiūri

Tai, kad savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka
raštą dėl nusišalinimo vertinant
giminaitės tarnybinę veiklą, buvo
parašęs tik Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui, o šis apie tai
metus laiko neinformavo rajono
Tarybos, anot R.Gižinsko, rodo
mero K.Tubio požiūrį į rajono
Tarybos narius.
„Jis jaučiasi nenugalimas ir nenuverčiamas, su Taryba nesiskaito. Merai tapo daugelyje rajonų
„karaliukais“ ir tai – ryškiausias
pavyzdys. Rajono Taryba šiuo
metu prieš merą yra bejėgė. Iš
kitos pusės, tai ir moraliniai dalykai. Raštą dėl nusišalinimo
vertinant A.Pajarskienės tarnybinę veiklą dar prieš metus
A.Gališanka galėjo rašyti ir merui, ir rajono Tarybai“, - atkreipė
dėmesį buvęs savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas
R.Gižinskas.
Siūlo savivaldybės
administracijos elgesį į
vertinti
Rajono Tarybos nario, liberalo
Luko Pakelčio įsitikinimu, faktas, kad tik po metų Anykščių
rajono Tarybą pasiekęs sprendimo projektas dėl A.Gališankos
nušalinimo vertinant giminaitės
A.Pajarsienės tarnybinius veiksmus, turėtų būti įvertintas atitinkamų institucijų.
„Tokį A.Gališankos elgesį galėtų įvertinti Valstybinė tarnybinės etikos komisija. Aišku, kad
tai gali būti klaida, bet labai abejoju, kad toks patyręs specialistas
taip paprastai galėtų suklysti. Ir
klausimas – ar čia buvo pagudravimas, ar žmogiška klaida. Nors
šiaip sau nieko nebūna. Mane dar
ne dėl tokių dalykų tyrė“, - sakė
L.Pakeltis.

balsai internete (anyksta.lt):
Juozas: „Tai ne tik viešų ir privačių interesų konfliktas, o Valstybės tarnybos įstatymo pažeidimas. Valstybės tarnyboje negali
dirbti asmenys, susaistyti artimais giminystės ryšiais, jei vienas
jų yra pavaldus kitam arba turi teisę kontroliuoti.“
Id: „Galite Tamsta komentuoti Valstybės tarnybos ir kt. viešo
administravimo įstatymus į valias. Savivaldybės tai toks darinys, kuriam suteiktos valdžios teisės dėl vietinės žmonių valdymo
sistemos, kuri nebesukontroliuojama ir įstatymų leidėjų. Viskas
priklauso nuo vietos politikų (tarybos) abejingumo ir nekompetentingos veiklos.”
NU JO GIMINES: „TEN VISI GIMINĖS, ARTIMIEJI IR
LOJALŪS,TAI DAR KARTĄ JIEMS SAVOS PROBLEMOS, O
ŽMONIŲ DZIN“.
Pilietis: „Nesuprantama, kodėl negalima vertinti? Juk kas geriau pažįsta giminę, jei ne giminė.”
Jūratė: „Kiek žinau, tai buvęs meras Obelevičius neįdarbino nė
vieno švogerio ar giminaičio, ar pažįstamo biologo, ar traupiečio
savivaldybėje, bet vis tiek buvo blogas, reikėjo permainų. Tai permainos ir vyksta.“

iš arti
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Eksponuojamos komisaro
vidmantas.s@anyksta.lt
fotodrobės
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato aktų salėje
praėjusią savaitę atidaryta Anykščių rajono policijos komisariato
viršininko Rimanto Čepulio fotodrobių paroda. R.Čepulio fotodrobės bus eksponuojamos keletą mėnesių.
Parodai atrinkta penkiolika R.
Čepulio gamtos nuotraukų, visos
darytos tuo pačiu metų laiku - rudenį.
„Pasak darbų autoriaus, jau būdamas 13-os metų pradėjo domėtis
fotografijos paslaptimi ir po metų
tėvai nupirko pirmąjį fotoaparatą
„Smena 8M“. Pirmi fotografijos
žingsniai, pirmos išryškintos juostos, pirmos nuotraukos Rimantą
įsuko į fotografijos pasaulį. Daug
fotografavimo paslapčių išmokęs
iš draugo, mokytojo, fotografo - menininko, daugelio parodų
ir knygų autoriaus Algio Jakšto.
Gamta, peizažas yra arčiausiai širdies, tai matome ir parodoje „Ru-

dens spalvos“. Įamžintas rudens
grožis – šventė akims ir sielai.
Tai 2-oji mini paroda, surengta
Utenos apskrities vyriausiajame
policijos komisariate“, - rašoma
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato internetinėje
svetainėje.
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato komunikacijos specialistė Violeta Ginaitienė „Anykštai“ sakė, kad
aktų salės sienos niekuomet
nebūna tuščios - vienų pareigūnų parodas keičia kitos. Iki tol
buvo eksponuojami zarasiškės
pareigūnės siuviniai kryželiu.
Pasak V.Ginaitienės, ant drobės

Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate
atidaryta Anykščių rajono
policijos viršininko Rimanto
Čepulio fotodrobių paroda
veiks keletą mėnesių.
Algio JAKŠTO nuotr.
atspaustas R.Čepulio nuotraukas
gali apžiūrėti ir iš gatvės į komisariatą atvykę žmonės. Paklausta,
ar daug apskrityje yra meniškos

sielos pareigūnų, V.Ginaitienė
dėstė, kad nemažai žmonių turi
net ir unikalių pomėgių, tačiau
juos reikia atskleisti.

Parodai pasirinkta rudens
tema.
Rimanto Čepulio nutr.

akiratis
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Aborigenai artimųjų kaulus laikė
tuščiaviduriuose medžių kamienuose

Apeiginės Australijos aborigenų kaukės ir skulptūros, kurias po
apeigų gentys tiesiog palikdavo.
(Atkelta iš 5 p.)
Paveikslus už dailininkus
užbaigdavo jų mokiniai
„Lengva atkreipti dėmesį, jog
paveikslai dažnai tapyti ant lentų.
Pavyzdžiui, Jėzaus paaukojimo
šventykloje scena, nutapyta nežinomo XVII a. flamandų dailininko.
Tačiau, tik labai prityrusiai akiai
matoma, jog centrinė Simono figūra
nutapyta kiek kitaip nei kitos, šalia
esančios figūros. Centrinė figūra –
labai drąsi, o kitos – švelniai (galbūt
pameistrys bijojo užgožti dailininko
autoritetą),“ – apie darbo „pasilengvinimus“ kalbėjo ekskursijų gidė
– „Taip pat turime ir daug grafikos
darbų, atsiradus spausdinimo technikai, pradėti spausdinti ir įvairių
dailininkų darbai, taip gimsta pirmosios reprodukcijos.“
Mokslo raida atsispindi
ir mene
„Kitas - italų dailininkas Anibalė
Karačis. Jis Bolonijoje XVI a. atidarė meno mokyklą. Šios mokyklos
mokiniai turėjo labai gerai išmanyti
žmogaus anatomiją. Jo paveikslas
„Kristus kape“ – neįprastas. Dvi
apšviestos figūros – Kristaus ir angelo, o trečioji, velnio, matoma tik
iš tam tikro kampo.
Katakombos, tamsa ir tik žvakių
šviesos apšviestos figūros. Kristaus

kūnas pavaizduotas labai nepatogioje pozoje, tačiau, žiūrint į jį, galima drąsiai sakyti, jog dailininkas
puikiai išmanė žmogaus kūno anatomiją,“ – apie garsaus italų baroko
tapytojo ir grafiko, kilusio iš Bolonijos, darbus pasakojo ekskursijų
vadovė.
Medžioklinis šuo kainavo
kaip kaimas
Vienas žymiausių XVII a. flamandų animalistų Janas Feitas turtingų
užsakovų dėka ir pats tapo turtingu
žmogumi. J. Feitas žinomas kaip
medžioklės trofėjų natiurmortų pradininkas: „Buvo ir dailininkų, kurie
susikūrė didelius turtus. Didikų, karalių, monarchų viena iš didžiausių
pramogų buvo medžioklė. Įsigyti
gerą medžioklinį šunį kainavo gerokai daugiau nei ištisas kaimas.
Žinome, jog augintinių amžius gerokai trumpesnis nei žmonių, taigi
dažnai kilmingieji juos norėdavo
įamžinti. Janas Feitas, dailininkas,
kuris garsėjo augintinių, medžioklės trofėjų tapyba, iš savo paveikslų susikrovė didelį kapitalą, iš kurio
galėjo išlaikyti savo šeimą ir oriai
nugyventi amžių.“.
Eksponuojamas ir
Mikelandželo mokinio darbas
Antrajame Radvilų rūmų mu-

ziejaus aukšte eksponuojama italų,
prancūzų ir ispanų dailininkų barokinė, rokoko ir klasicizmo tapyba:
„Vienas iš seniausių čia esančių
darbų - Marčelo Venusti „Pieta“.
„Pietą“ dažniausiai įsivaizduojame
trimis variantais – Mariją ir Kristų; Mariją, Kristų ir angelus arba
Mariją, Kristų ir visus apaštalus.
Marčelas Venustis – vienas iš Mikelandželo, kurio „Pietą“ turbūt
geriausiai žinome, mokinių. Kito,
nežinomo italų dailininko paveiksle taip pat vaizduojamas biblinis
siužetas, tik laisvai interpretuojamas – vienplaukė Marija laiko rankose kūdikį ir skaito jam knygą.
Itin žaismingai pavaizduotas kūdikėlis yra iškėlęs du pirštus - mus
laimina,“ – apie retesnius šventųjų
vaizdavimo motyvus paveiksluose
pasakojo A. Razbadauskienė.
Odontologė, gyvenimą
paskyrusi menui
Trečiajame Radvilų rūmų muziejaus aukšte eksponuojama
Australijos aborigenų ir Okeanijos tautų meno kolekcija. Ją surinko ir Lietuvai padovanojo Genovaitė Budreikaitė – Kazokienė
(1924 – 2015). Mecenatė gimė ir
užaugo Kaune, buvo tarp 1941 m.
birželio 23 – iosios sukilėlių, o
1944 m. vienintelė iš savo šeimos
pasitraukė į Vakarus. Pasibaigus
karui pradėjo studijuoti odontologiją Tiubingeno universitete,
kurį baigė 1949 metais. Tais pačiais metais su savo vyru, poetu,
publicistu, vertėju Vincu Kazoku
emigravo į Australiją. Dirbdama
odontologe Australijoje, ji pradėjo studijuoti vaizduojamąjį meną
Sidnėjaus universitete. 1975 m.
ten įgijo bakalauro, o 1982 m. už
studiją „M. K. Čiurlionio gyvenimas ir kūryba“ jai suteiktas magistro laipsnis. Po vyro mirties
1984 m. atsisakė odontologės
darbo, kurį dirbo 25 metus, įstojo
į Tasmanijos universitetą, per šešerius metus parengė ir 1994 m.

apgynė daktaro disertaciją, kurioje pristatė 140 Australijos lietuvių dailininkų, tautodailininkų ir
fotomenininkų kūrybą. Grįžusi iš
Tasmanijos, pardavė namus ir už
gautus pinigus leidosi į pavojingas keliones po Okeaniją kaupti
kolekcijų Lietuvai.
Dar Vokietijoje įsitraukusi į
lietuvių organizacijų veiklą, G.
Kazokienė tapo viena veikliausių Australijos lietuvių kultūros
darbuotojų. Per savo gyvenimą
ji surinko dvi dideles kolekcijas
– Australijos lietuvių dailės (277
kūriniai) ir Australijos aborigenų
bei Okeanijos tautų meno (840
eksponatų), kurias 1994 – 2003
m. ji padovanojo Lietuvai. Jos
surinkto Australijos aborigenų
meno kolekcija - unikali galimybė neišvažiavus iš Lietuvos susipažinti su tolimų tautų paveldu.
Taškeliais perduodavo
informaciją
„Aborigenai Australijoje, dar
iki XX a. vidurio, keliavo po visą
Australiją. Skirtingai kalbančios
tautelės, savo ritualų ir papročių lengvai neatskleidžiančios
baltiesiems, labai daug keliaudavo. Savo apeigas vaizduodavo
ant smėlio, vėliau savo apeiginį
meną aborigenai pradėjo vaizduoti ant žievės, medžio. Šios
tautelės savo mene nevaizdavo
žmonių tikroviškų, jų menas primena rentgeną.
Pavyzdžiui, iš spalvotų taškelių pavaizduoti ropliai, kurių
pilve matomi kiaušiniai. Pati G.
Kazokienė, apsilankiusi Vilniuje,
aiškino, jog aborigenai per meną
perteikia tam tikrą informaciją –
vyrai eidavo medžioti, o moterys
rinkdavo uogas, žoleles – dėl to
moterį vaizduoja vienoks simbolis, o vyrą jau kitoks. Taigi
paveikslu, pavyzdžiui, gali būti
perteikta tokia informacija – vyras medžiojo, o moteris su vaikais išėjo ieškoti gėrybių ir rado
labai daug vikšrų. Tai – iš dalies
iš lūpų į lūpas perduodamas informacijos aiškinimas,“ – sakė A.
Razbadauskienė.

Budos skulptūrėlė – orientalistinio meno pavyzdys.

Aborigenams – panaudoti
įrankiai, mums – menas

G. Kazokienės padovanotoje
aborigenų meno kolekcijoje yra
ne tik taškelinės tapybos, ritualinių kaukių pavyzdžių, bet ir muzikos instrumentų, apeiginių lazdų,
bumerangų. Na o Naujosios Gvinėjos aborigenai dažnai drožinėjo skulptūras – dievukus. Daug
ritualinių lazdų, kaukių, dievukų
buvo rasta prie genčių jau apleistų vietų – praėjus apeigoms, joms
reikalingus įrankius aborigenai
tiesiog numesdavo prie buvusios
gyvenamosios vietos. Apeigos
buvo atliekamos pagal tam tikrą
sistemą – tinkamą dieną, esant reikiamai Saulės pozicijai. Šių reikalavimų būtina paisyti, jei nenori
supykdyti dievų. Kaukės taip pat
naudotos ritualuose – pavyzdžiui,
įšventinant berniuką į vyrus. Ritualo metu aborigenai savo kūną
puošdavo dažais, šokdavo ritualinius šokius. Naujojoje Gvinėjoje, kur beveik nėra kelių, surinkti
tiesiog išmėtytus aborigenų meno
pavyzdžius buvo nelengva. Be to,
tuo metu klestėjo kanibalizmas,“
– apie aborigenų ritualus pasakojo
A. Razbadauskienė.

Artimųjų kūnus laikydavo
medžio kamienuose

Vakarų Dailei skirtoje ekspozicijoje gausu biblinius siužetus vaizduojančių skulptūrų, paveikslų.

Aborigenų karstų pavyzdžiai – klajoklių gentys
artimųjų kaulus laikydavo tuščiuose medžių
kamienuose.
Autorės nuotr.

Gidė sakė, kad turbūt pati įdomiausia Australijos aborigenų ir
Okeanijos tautų meno ekspozicijos dalis – karstai.
„Kadangi aborigenai daug keliaudavo, laidoti mirusiuosius
tam tikroje vietoje nebūdavo
prasmės. Numirus artimajam, jo
kaulai būdavo sudedami į vabzdžių išgraužtus tuščiavidurius
medžių kamienus ir paliekami.
Šie kamienai taip pat nutapyti –
taškeliais ir spalvomis užkoduojama informacija apie mirusįjį.
Mums ji nieko nesako, tačiau tos
genties atstovas iš tokios tapybos
galėtų daug pasakyti apie mirusį
asmenį. Vėliau pradėti statyti
paminklai, kuriais vaizduojami
tam tikri gyvūnai. Laikoma, kad
gentis yra kilusi iš ant paminkle
vaizduojamo gyvūno, kuris yra
tarsi giminės globėjas,“ – sakė
ekskursijų vadovė.

Radvilų rūmų muziejus, kuriame galima pamatyti ne tik
kelis šimtus Radvilų paveikslų, bet ir aborigenų meną.
Muziejaus lankymo valandos
ir kainos
Muziejų galima aplankyti antradieniais–šeštadieniais 11.00–18.00
val., sekmadieniais 12.00–17.00
val. Bilietai suaugusiesiems – 2
eurai, moksleiviams (2018 m. vasario 1–liepos 1 d.), ikimokyklinio
amžiaus vaikams, neįgaliesiems,
Tarptautinės muziejų tarybos
(ICOM) nariams – lankymas nemokamas.

skelbimai

įvairūs

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis),
tel.: 5-15-61, (8-699)
65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius, jungia
hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
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Indėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Stogų dengimas. Padeda pasirūpinti medžiagomis.
Tel. (8-652) 77157.
Iškala raides. Gamina paminklus. Lieja pamatus.
Tel. (8-648) 81663.
Nemokamai iškerta ir išveža
iš laukų krūmus. Perka malkinę medieną, kirstus ir nekirstus
krūmus. Išvalo miškus.
Tel. (8-677) 20998.

Pjauna pavojingai augančius
medžius, geni šakas, tvarko
aplinką, mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
Katilai, kaminai, vandentiekis,
kanalizacija, visi santechnikos
darbai.
Prekyba, montavimas, garantija.
J. Biliūno 18, Anykščiai,
“Vilpra” mini salonas.
Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442.

Pavojų keliančių medžių
pjovimas, genėjimas,
surišimas.
Tel. (8-692) 75903 .

Kovo 3 d., šeštadienį,
Gavėnios susitikimas Anykščiuose
su kunigu egzorcistu, Katalikų teologijos
fakulteto dėstytoju

TVENKINIŲ KASIMAS

Arnoldu Valkausku
15 val. Kunigo paskaita-susitikimas su
anykštėnais
Anykščių Šv.Mato bažnyčioje
17 val. Šv. Mišios
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje
Kviečiame dalyvauti!

A3 ir A4

Anykščių dekanato šeimos centras

dydžio plakatus.

Mišką 0,57 ha, dominuoja beržai, Pavyžinčio k. Utenos raj., kadastro Nr. 8247/004:0380.
Tel. (8-686) 23411 .
Sodybą su 4 ha žemės Maželių
k., Kavarsko sen. Kaina derinama.
Tel. (8-618) 14970.
Anykščių r., Viešintų mstl. mūriniame name - įrengtą 2 k. butą su
visais patogumais, rūsiu, ūkiniais
pastatais, dviem garažais.
Tel. (8-683) 91121.

-Mechanizatoriai,
-Vairuotojas (darbuotojų vežimas į
darbą),
-Fermų įrangos operatorius,
-Naktinis sargas – gyvulių varinėtojas,
-Melžėja.

Kontaktinis tel. (8-682) 97420.

Vy k s t a m e į a p l i n k i n i u s r a j o n u s .

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

Nekilnojamasis turtas

Burbiškio agroserviso kooperatyvui reikalingi darbuotojai:

Ilgametė darbo
patirtis.

Kasame tvenkinius, valome ežerų pakrantes, melioracijos griovius ir atliekame kitus žemės kasimo
bei lyginimo darbus.
Tel. (8-698) 46745.

Šiltnamius
(polikarbonatiniai,
cinkuotas rėmas ). Dabar šiltnamį
įsigykite pigiau!
www.siltnamiaijums.lt
Tel. (8-682) 10643.

Darbas VOKIETIJOJE.
Sandėliuose - aukštuminių
krautuvų vairuotojams, šakinių
krautuvų vairuotojams,
tuščios taros rūšiuotojams, užsakymų surinkėjams.
Privaloma patirtis, kalbos žinios.
Tel. (8-640) 30006,
el. paštas: darbas@hirexo.eu

Platus gaminių
pasirinkimas.

A. Baranausko a. 15 A, Anykščiai (bibliotekos kieme).
Tel.: (8-602) 46826, (8-671) 34071.

parduoda

Reikalinga moteris prižiūrėti senyvo amžiaus močiutę.
Tel. (8-612) 37188.

Reikalingos miško pjūklininkų
brigados ir jų padėjėjai darbui
Anykščių miškuose.
Tel.: (8-656) 66773,
(8-611) 55157.

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ

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.

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

siūlo darbą

Kuras
Malkas - beržines, alksnines. 3
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų
veža su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Kita
Šieną rulonuose.
Tel. (8-631) 54799.
Chemikalų purkštuvą HARDITR 2000 (purškimo plotis 20 m).
Kaina sutartinė.
Tel. (8-685) 50986.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.

pro memoria
Anykščių mieste
Stanislava Vitkienė, gimęs 1929 m., mirė 02 26

„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori, jog būtų paskelbta informacija
apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu, laidotuves, kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.
lt, telefonu (8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje „Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama,
– naujienų portale anyksta.lt. rubrikoje „Pro memoria“.

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.

Ian Maksin ir Vilnius Guitar Trio koncerte
„COME TOGETHER”
Jungtinių
Amerikos
Valstijų
ambasados
Lietuvoje ir „Arts Libera
International“ kvietimu į
Lietuvą iš JAV atvyksta žymus violončelės virtuozas ir
kompozitorius Ian Maksin.
Garsus muzikantas drauge su pripažintu gitaros
virtuozų ansambliu „Vilnius
Guitar Trio“ koncertuos net
penkių Lietuvos miestų koncertinėse erdvėse. Svečio iš JAV muzikinis turas su scenos
partneriais Lietuvoje yra JAV kultūrinių mainų „Arts Envoy“ programos dalis, kuri atveria
galimybes vaisingam kultūriniam dviejų šalių dialogui. Šis turas, vienijantis Lietuvos ir JAV
muzikus, yra dalis JAV ambasados pristatomos kultūrinės programos, skirtos Lietuvos
valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti.
2017 metais atlikėjas Ian Maksin koncertavo Lietuvoje ir susilaukė didelio pasisekimo didžiuosiuose šalies miestuose. Publika liko sužavėta virtuozo profesionalumu ir nuoširdžiu
muzikavimu. Solistas ir įvairios sudėties tarptautinių ansamblių dalyvis su koncertais apkeliavęs daugiau negu trisdešimt pasaulio šalių, muzikuoja prestižinėse Amerikos, Europos,
Azijos koncertinėse salėse kartu su tokiomis muzikos žvaigždėmis kaip Andrea Bocelli,
Sting, Gloria Estefan, Barry Gibb ir kt. Ian Maksin tik su jam būdinga įtaiga gali nuostabiai
pagroti klasikinės muzikos koncertą su orkestru ir taip pat pakerėti publiką grodamas solo
džiazo arba roko kompoziciją. 2017 metų kovo mėnesį atlikėjas su dideliu pasisekimu jau
koncertavo Lietuvoje ir sužavėjo publiką savo profesionaliu, emocingu ir nuoširdžiu muzikavimu.
Koncertų meninė programa labai plati ir įvairi – nuo auksinės klasikos iki ugningų tango,
džiazo ir roko kompozicijų. Pasak pačių atlikėjų, tai meninė programą, specialiai parengta
publikai, vertinančiai emocingą, nuoširdžią, aukšto meninio lygio muziką, kuri tikrai sužavės ir pakylės dvasiškai. Skambės J. S. Bach, A. Piazzolla, Led Zeppelin, The Beatles,
Ch. Corea, B. Goodman, The Eagles, D. Ellington, I. Maksin, Sting ir kitų visame pasaulyje pripažintų kompozitorių kūriniai. Taip pat svarbu pastebėti, kad projektas ne tik kultūrinis, bet ir edukacinis. Virtuozas Ian Maksin nemokamus surengs meistriškumo kursus
muzikos bei meno mokyklų mokiniams ir pedagogams.
„Come Together” – renginys kokybiško meno gerbėjams bei muzikos mylėtojams, kurie
išgirs ne tik virtuoziškas improvizacijas, netikėtas harmonijas, bet ir sulauks malonių staigmenų.
KONCERTŲ DATOS:
ANYKŠČIUOSE kovo 14 d. 18 val. menų inkubatoriuje. PANEVĖŽYJE kovo 15 d. 18
val. muzikiniame teatre. UTENOJE kovo 17 d. 18 val. kultūros centre. ŠALČININKUOSE
kovo 18 d. 15 val. Jašiūnų dvare.VISAGINE kovo 20 d. 18 val. kultūros centro salėje
„Draugystė“.
Bilietus platina Anykščių menų inkubatoriaus kasa ir Tiketa.

SKELBIMAI

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

2018 m. kovo 3 d.

Automobilinę priekabą. Zeimerį
malkoms pjauti. Didelę mėsmalę.
Tel. (8-604) 61191.

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

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

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Nekilnojamasis turtas

Mokame 6% ir 21% PVM.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

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

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus.
Tel. (8-650) 16017.
Butą Anykščių mieste. Gali būti
apleistas, be remonto, nesutvarkytais dokumentais, su skolomis už
šildymą, perduotas antstoliams.
Tel. (8-627) 63320.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

Perka gerą savivartį automobilį

GAZ – SAZ

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

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

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

Geromis kainomis.

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

Tel. (8-672) 05341.

Netikėtai mirus mylimam vyrui, tėveliui, seneliui Antanui
KIRILAUSKUI, reikškiame nuoširdžiausią padėką visiems
mus užjautusiems, šią sunkią valandą buvusiems kartu su
mumis ir palydėjusiems į paskutinę kelionę.

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

Žmona ir sūnus su šeima

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

Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, išrašo utilizacijos dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. 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.
Įmonė brangiai - galvijus, atsiskaito iš karto, išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Šakotus, žalius ąžuolo rąstus,
uosio rąstus gali būti 2,45 m, atsiskaito iš karto.
Tel. (8-617) 05605.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

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

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

PERKAME

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

UAB “Anykštos redakcija”
išnuomoja komercinės
paskirties patalpas.
Vilniaus g. 29, Anykščiai.
Tel.: (8-687) 25892, (8-686) 33036.
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nieko rimto

vardadieniai

šiandien
Kunigunda, Uosis, Tulė,
Nonita.

2018 m. kovo 3 d.

Paparacio šūvis

kovo 4 d.
Kazimieras, Daugvydas, Daina, Vaclava, Kazys, Vacė.
kovo 5 d.
Austra, Aurora, Liucijus,
Vydotas, Giedrė, Klemensas,
Virgilijus.

mėnulis
kovo 3 - 5 d. pilnatis.

apklausa
Ką rinktumėte 2017 metų
Anykščių projektu?
(balsavo 70)
Ekotaką į Lajų
taką
12.9%

Anykščių
A.Vienuolio
gatvės rekonstrukciją
22.9%

2. ...liberalai rinkėjus išneša...
1. ,,Alfrydai, žiūrėk, kas aplinkui darosi...

Anykščių
teniso kortus
12.9%

Apverstą
namą Labirintų
parke
25.7%

anekdotas
Sėdi čiukcia su žmona ant upės
kranto ir kalbasi. Žmona:
- Va plieninis paukštis nuskrido...
Čiukčia:
- Taip, lėktuvas vadinasi...
- O čia žiūrek, plieninis laumžirgis nuskrido...
- Taip, malūnsparnis vadinasi...
- Ech pavasaris artėja, ateis baltieji žmonės, tave muš, mane prievartaus...
- Taip, ekspedicija vadinasi...

oras
-6

-16

4. ...matysim mes valdžią kaip savo... Beausį!“

3. ...socdemai vežimais išveža...

NNN

redaktorei nežinant

Dovana
pavėlavo

Garsaus krepšininko, Seimo nario
Sergejaus Jovaišos kieme stovi rusiškas sniego motociklas „Buran”. Ant jo
užrašas kirilica ir nemokantys rusiškai
greičiausiai supras tik tiek, jog tai 40ies metų jubiliejui skirta dovana.
S.Jovaiša prieš keturiasdešimt metų
žaidė Kauno „Žalgiryje”, tad jam turėtų būti pastebimai daugiau metų nei
keturiasdešimt. Tačiau galbūt tai visgi
jam skirta dovana? Maskvos CASK
komandoje žaidė dideli žmonės Vladimiras Tkačenka, Viktoras Ponkraškinas, - o sakoma, kad dideliam
žmogui lėtai „daeina”. Kol suprato,
kol susiruošė sveikinti, kol dovaną
paruošė ir išsiuntė, žiūrėk, ir nebėr dešimties ar dvidešimties metų. Žodžiu,
„Buranas”, matyt, bus CASK aukštaūgių dovana buvusiam „Žalgirio” krepšininkui, tik kiek pavėlavusi.

„Buranas” - CASK aukštaūgių dovana Sergejui Jovaišai keturiasdešimtmečio proga...
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė Aušra BREDELYTĖ
rašė Antonas Feljetonas

Amiliutė atsirenka jaunikį

Po naktelės mėnesėtos,
Prie langelio prasėdėtos,
Pasikūrusi pečiuką,
Rašo laišką Valentukui.

Atrinkau tave iš šimto...
Ne dėl grožio, o iš rimto
Savo būvio supratimoIeškau draugo aš likimo.

Bet širdy ne sutema
Ir kankina vienuma.
Noriu atvirai ir tiesiai
Savo norus tau išdėstyt.

Aš dora, ne cicilikė.
Moku valgyt padaryti.
Mano rudą trupininį
Giria mero gaspadinė.

Pritariu Verygos planui
Blaivint tautą keliant kainas.
Jeigu tu tik sutinkiAišku, kad tu man tinki.

