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šiupinys
Tarša. Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime planuojama tvarkyti
teritoriją, kuri yra užteršta pesticidais.Prieš septynerius metus
UAB „Grota“ Leliūnų kaime atliko buvusio pesticidų sandėlio
ekogeologinį tyrimą. Tyrimo metu
nustatyta, kad sandėlio teritorijoje
paviršiniame grunte ir gruntiniame
vandenyje pesticidų koncentracija
viršija leistiną kiekį, taršos arealai
yra gamtiniame biosferos poligone,
ant tvenkinio kranto, todėl yra
reali galimybė teršalams patekti
į tvenkinį, esantį saugomoje
teritorijoje. Užterštą teritoriją
sutvarkyti bei rekultivuoti 0,0349
ha žemės plotą savivaldybė sieks
už Europos Sąjungos lėšas.

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

Darželius pasiekė
Juozo
Statkevičiaus
sukurti tautiniai
kostiumai

Kultūros
grandinio
darbai –
darbeliai

6 psl.
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22 priežastys iš darbo atleisti
Dalį Vaiginą

Pirkimas.Anykščių rajono savivaldybė vasario pabaigoje paskelbė
Anykščių miesto apžvalgos aikštelės
ir pėsčiųjų dviračių tako Šventosios
upės dešiniajame krante, sujungiant
su upės kairiojo kranto infrastruktūra, statybos darbų pirkimą.
Ekskursijos. Anykščių turizmo
ir verslo informacijos centras skelbia, kad rajone mažėja užsakomųjų
ekskursijų.Rajono Tarybai pateiktame sprendimo projekte paaiškintos
to priežastys. Esą interesantai argumentuoja, kad gido paslaugų jie
atsisako dėl finansinių motyvų bei
išaugančios bendros kelionės kainos. Dėl šių priežasčių ekskursijų
organizavimo kainos keletu eurų
sumažintos.

Anykščių ligoninės vyriausiąjį gydytoją Dalį Vaiginą (dešinėje) iš darbo galima atleisti, jei Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui (kairėje) bus nepriimtinos vyriausiojo gydytojo asmens savybės ir ryšiai. Nauji
ligoninės įstatai patvirtinti remaintis Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos (centre) įsakymu.

KGB šmėkla sekė visą
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
sovietmetį

Pasiūlymas. Aktyvi Anykščių
visuomenės veikėja Marijona Fergizienė pasisakė apie daugiabučių renovaciją Anykščiuose. „Nors gerai
pagalvojus gal namus, kuriems virš
50 metų nebeverta renovuoti. Nugriauti ir už renovacijai skirtus pinigus pastatyti naują namą“, - pasiūlė
M.Fergizienė.
Sandėlis. Anykščių rajono savivaldybė paskelbė Anykščių siaurojo
geležinkelio stoties prekių sandėlio
kapitalinio remonto ir tvarkybos
darbų viešąjį pirkimą.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 20 eurų.

Šiomis dienomis aštuoniasdešimtmetį atšventęs Romualdas Katkevičius į lagerį buvo išvežtas iš mokyklos suolo.			
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Anykščių rajono taryba patvirtino Anykščių sveikatos
įstaigų įstatus. Įstatuose ypač
daug dėmesio skirta priežastims, dėl kurių vadovai gali
būti pašalinti iš pareigų.
Yra ir toks plačiai traktuotinas punktas, dėl kurio galima
lengvai vyti vadovą lauk: ,,asmens savybės, ryšiai ar kitos
su juo ar jo aplinka susijusios
aplinkybės ar faktai jį į pareigas priimančiam asmeniui sudaro pagrindą padaryti išvadą,
kad asmuo žemina sveikatos
sistemos autoritetą, griauna
pasitikėjimą sveikatos sistema,
asmens sveikatos priežiūros
įstaiga arba jas kompromituoja.”
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asmenukė

Šiomis dienomis 80-metį
šventė Naujuosiuose Elmininkuose gyvenantis tremtinys,
buvęs perspektyvus krepšininkas, Romualdas Katkevičius,
kurį Sergejus Jovaiša vadina
savo mokytoju.
Lietuvos moksleivių rinktinės narys R.Katkevičius 1957aisais iš paskutinės- vienuoliktos - klasės suolo iškeliavo
ne į Kūno kultūros institutą, o
į Mordovijos lagerį. Už Lietuvos vėliavos iškėlimą Joniškėlio
(Pasvalio raj.) centre augusiame ąžuole R.Katkevičius buvo
nuteistas tik metams lagerio,
tačiau KGB iš savo akiračio jo
nebepaleido iki pat Nepriklausomybės.
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Gyvenimas su
svetimais
marškiniais

Užaugo karta, nuo pat gimimo
vilkėjusi svetimus marškinius.
Dar mano jaunystėje komise
pirkti drabužius buvo baisi negarbė ir net gėda. Dabar, kaip
madingai apsirengti už 10 eurų,
moko geriausi šalies stilistai.
Garbė yra tik sutarimas, kuriam pritaria dauguma.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI

Dailiokai - atkurtos Lietuvos
šimtmečiui
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla Lietuvos valstybės šimtmetį pažymi parodomis Anykščiuose ir Vilniuje. Ši ugdymo įstaiga
Anykščių menų inkubatoriuje eksponuoja parodą „Lietuvos valstybingumo ženklai Anykščių krašte“, skulptūros mokytojo Sauliaus
Milašiaus ir jo mokinių darbais gėrisi vilniečiai šv. Jono gatvės galerijoje, o mokytoja Jūratė Vingrienė ir jos mokiniai savo darbus
„Laivės paukščiai“ rodo Anykščių viešosios bibliotekos languose.
Pasak Anykščių kūrybos ir dailės
mokyklos direktoriaus Arūno Vilkončiaus, ir po Vasario 16 – osios
mokyklos langus puošia šventiniai
akcentai, nes Lietuvos valstybės
gimtadienį mokykla švęs visus metus ir tai sukakčiai bus skirta daug
parodų ir įvairių renginių.
„Visą kovo mėnesį Anykščių
menų inkubatoriuje Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos moksleiviai eksponuoja parodą „Lietuvos
valstybingumo ženklai Anykščių
krašte“. Valstybingumo ženklai –
tai objektai, liudijantys Anykščių
krašto žmonių siekį turėti savo

valstybę. Tai paveiksluose įamžintos atmintinos vietos bei pastatai,
susiję su Lietuvos valstybės ir jos
institucijų veikla, valstybingumo
sukakčių ir kovų už laisvę simboliai, - sakė direktorius. – Tapydami
šiuos paveikslus mokytojai ir mokiniai apmąstė ir prisiminė anykštėnų siekį turėti savo valstybę, ginti laisvę“. Parodoje eksponuojami
paties mokyklos direktoriaus, mokinių - Gintos Čereškaitės, Emilijos Valaitytės, Armandos Audenytės, Eglės Juodelytės, Kamilės
Kirstukaitės, Klaudijos Zukaitės,
Gusto Atkočiūno, Justinos Čiapai-
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spektras
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
tės, Vytautės Šiaučiulytės, Emilijos Šukytės, Monikos Orlikaitės,
Ugnės Genytės ir Odetos Pyragaitės - paveikslai.
Parodoje Vilniuje, šv. Jono gatvės galerijoje, du darbus eksponuoja skulptūros mokytojas S.
Milašius ir dar beveik dvi dešimtys
jo mokinių. Pasak mokytojo, parodos „Skulptoriai atkurtos Lietuvos šimtmečiui“ moksleivių darbų
tema - Vyčiai. Parodoje, kuri veiks
iki kovo 11 dienos, eksponuojami
anykštėnų - Tito Karčemarsko,
Kamilės Čypaitės, Aistės Mikulėnaitės, Eglės Pipiraitės, Emilijos
Ramanauskaitės, Orintos Tursaitės, Godos Šidiškytės, Austėjos
Visockaitės, Darijos Barauskaitės
- darbai“, - sakė S. Milašius.
Dviem dešimtimis mokytojos
Jūratės Vingrienės mokinių pieštų „Laisvės paukščių“Anykščių
viešosios bibliotekos languose
anykštėnai galės gėrėtis visą kovo
mėnesį.

Saulius Milašius. Skydas.
Medis.
Arūno VILKONČIAUS nuotr.

Anykščių technologijos mokyklai numatyti
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
du pertvarkos variantai
Anykščių technologijos mokyklą siūloma sujungti su Anykščių
Jono Biliūno gimnazija arba prijungti prie Alantos technologijų
ir verslo mokyklos. Tai numatyta Švietimo ir mokslo ministerijos
profesinio mokymo įstaigų tinklo tvarkymo plano projekte.
„Aš kalbėjausi su Alantos technologijų ir verslo mokyklos direktoriumi.Jie nemato naudos ir tikslo, kad čia būtų kažkas jungiama.
Gal kokių 12 metų pas mus diskutuojama apie jungimąsi su bendrojo ugdymo mokykla. Jeigu bus
priimtas sprendimas, tai ir jungsimės“, - apie numatytą mokyklos
pertvarką kalbėjo Anykščių technologijos mokyklos direktorius
Ramūnas Zlatkus.

Analizuodama Utenos apskrities
profesinio mokymo įstaigų tinklą,
Švietimo ir mokslo ministerija
išskyrė vienintelę Anykščių technologijos mokyklą. Mokyklos pertvarkai pateiktos dvi alternatyvos.
„Ieškoti sprendimo su vietos
verslo bendruomene ir vietos savivalda dėl jungtinės mokyklos
steigimo Anykščiuose,kurioje
būtų galima įgyti kokybišką
bendrąjį ugdymą ir profesinį

„Anykšta“ TV

Anykščiuose rinkos nėra
kūrybinių industrijų atstovams
Šią savaitę „ANYKŠTA“
TV kalbino Anykščių menų
inkubatoriaus – menų studijos
direktorę Daivą Perevičienę.
„Jeigu anykštėnai lankosi mūsų
renginiuose, jeigu menų inkubatorius šiuo metu turi 16 menininkų, o per ketverius metus jų buvo
38, tai aš manau, kad menų inkubatorius savo vietą Anykščiuose
rado“, - sakė D.Perevičienė.
Visas Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos patalpose
kuriamas verslas susijęs su menu.
D.Perevičienė pastebėjo, kad
kūrybinių industrijų atstovams
Anykščiuose rinkos nėra.
„Šiuo metu, tiek pasiekus technologijoms, tai nėra labai svarbu,
kurioje vietoje tai darai“, - aiškino „ANYKŠTA“ TV pašnekovė.
D.Perevičienė dar paplidomai
dirba ir Anykščių technologijos
mokyklos mokytoja. Kaip jai pavyksta suderinti du darbus? Kuo
šiemet žiūrovus žada nustebinti
Anykščių menų inkubatorius –

mokymą (kartu ar atskirai) arba
reorganizuoti Anykščių technologijų mokyklą ją jungiant prie
viešosios įstaigos Alantos technologijų ir verslo mokyklos, kadangi abiejų mokyklų vykdomų
programų dauguma yra analogiškos (tuo atveju, jei būtų nesutarta su vietos savivalda)“,
- skelbiama kovo pradžioje paviešintame profesinio mokymo
įstaigų tinklo tvarkymo plano
projekte.
Dėl konkrečių sprendimų toliau
bus tariamasi su miestų ir rajonų savivaldybių vadovais, verslo
struktūromis.

Anykščių technologijos mokyklos direktorius Ramūnas
Zlatkus sako, kad diskusijos
apie mokyklos pertvarką užsitęsė per ilgai.
42 biudžetinės profesinio mokymo įstaigos bus pertvarkytos į viešąsias iki 2019 sausio 1 dienos.

Brangūs anykštėnai,
Tėvynė juk vienintelė –
kaip saulė, kaip motina, kaip
tėvas, kaip širdis...
Neklausk, ką tau Tėvynė
turi duoti, savęs paklausk –
o tu ką Jai davei?
Ar neknietėjo, kaip andai,
parduoti? Ar širdimi Jai meilę dainavai?

D.Tumonytė – Mažeikienė

Sveikiname visus su Kovo 11 – ąja, Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Linkime neblėstančio optimizmo, vienybės ir meilės
jausmo savo kraštui.

Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos direktorė Daiva Perevičienė
tikino, kad rajono biudžeto
lėšų įstaigai išlaikyti kasmet prireikia vis mažiau.
menų studija? Visi atsakymai
interviu, kurį kviečiame žiūrėti
portale anyksta.lt
D.Perevičienę kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.

Visus interviu galite pamatyti
portale www.anyksta.lt

LR Seimo nariai
Antanas Baura
Sergejus Jovaiša

Temidės svarstyklės
Užpuolikas. Kovo 4 dieną apie 18 val., Anykščiuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, daugiabučio namo penkto
aukšto uždarame koridoriuje,
vyras (nustatytas 1,59 prom.
girtumas) (g. 1972 m.) du kartus įspyrė blaiviai pažįstamai
(g. 1980 m.) į kairę ranką. Vy-

ras sulaikytas ir patalpintas į
areštinę. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Muštynės. Kovo 8 dieną
gautas vyro (g. 1996 m.) pareiškimas, kad apie 19.40 val.
Viešintose, Bilėnų gatvėje, jį
sumušė pažįstamas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Vizitas. Oficialu - Popiežius
Pranciškus Lietuvoje lankysis rugsėjo 22-23 dienomis. Vizito metu
Popiežius susitiks tiek su jaunimu,
tiek su sovietines represijas patyrusiais žmonėmis. Latviją ir Estiją
Šventojo Sosto vadovas lankys
rugsėjo 24 ir 25 dienomis.Skelbiamos vietos, kurias Lietuvoje
viešėdamas Popiežius aplankys.
Pontifiko vizitas prasidės Vilniuje dvišaliu Popiežiaus susitikimu
su Prezidente Dalia Grybauskaite.
Po jo Lietuvos ir Šventojo Sosto vadovai S. Daukanto aikštėje
pasveikins šalies žmones, aukščiausius valstybės pareigūnus,
užsienio diplomatus, akademinės, meno ir pilietinės visuomenės atstovus.Būsimo vizito metu
Šventasis Tėvas taip pat susitiks
su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, neįgaliaisiais, nuo
sovietinių represijų nukentėjusiais
tremtiniais ir politiniais kaliniais
bei Holokaustą išgyvenusiais
žydų tautos atstovais. Popiežius
aplankys Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo
Motinos, koplyčią ir Genocido
aukų muziejų, antrąją vizito dieną
Kaune aukos šv. Mišias Lietuvos
žmonėms.Valstybinis Popiežiaus
vizitas vyks Lietuvos Respublikos
Prezidentės ir Katalikų Bažnyčios
kvietimu.
Nafta.Lenkijos premjeras patvirtino, kad Lenkija ketina žvalgyti naftą Lietuvoje. „Taip, iš tikrųjų mes siekiame gilinti mūsų
bendradarbiavimą, kalbant apie
dujų transportavimą ir naftos
žvalgymą“, - paklaustas, ar ketinama žvalgyti naftą Baltijos jūroje Lietuvoje penktadienį sakė Mateuszas Morawieckis. Energetikos
ministrė Aurelija Vernickaitė Eltai
patvirtino, kad Vilniuje penktadienį susitikę Lenkijos ir Lietuvos energetikos ministrai taip pat
kalbėjo šiuo klausimu. „Lenkijos
pusė teigė, kad juos domintų tokia
galimybė. Ministras informavo,
kokie sprendimai priimti buvo
Ministrų Kabinete šią savaitę ir
kad toliau svarstymai vyks Seime“, - Eltai teigė A. Vernickaitė.
Seimūnai..Į Seimą sugrįžta
„tvarkiečiams“ atstovaujanti buvusi parlamentarė Ona Valiukevičiūtė. Šeštadienį po numatytos
iškilmingos priesaikos Seime
ji taps pilnateise Tautos atstove
parlamente.O. Valiukevičiūtė pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą pakeis iš parlamento atsistatydinusį Kęstutį Pūką.
Konstitucinis Teismas pripažino,
kad K. Pūkas sulaužė priesaiką
ir pažeidė Konstituciją. Trauktis
iš Seimo pats K. Pūkas nusprendė pradėjus svarstyti jo apkaltą
plenariniame posėdyje, primena
ELTA. O. Valiukevičiūtė parlamente dirbo tris kadencijas nuo
2004-ųjų, tačiau į šį Seimą buvo
nepatekusi. Šeštadienį Seimo narių gretas turėtų papildyti naujas
Seimo narys konservatorius Andrius Kupčinskas. Pirmajame plenariniame Seimo pavasario sesijos posėdyje iškilmingai prisiekęs
jis įgis visas Tautos atstovo teises.
Buvęs Kauno meras A. Kupčinskas pakeis š. m. vasario 28 d. iš
Seimo nario pareigų atsistatydinusį Tadą Langaitį, kuris buvo išrinktas daugiamandatėje rinkimų
apygardoje pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos iškeltų
kandidatų sąrašą.

situacija

???

Ką manote
apie balsavimą
internetu?
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22 priežastys iš darbo atleisti
Dalį Vaiginą
Merui įstatai tinka

Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorei
Zitai Neniškienei naujieji įstaigos įstatai yra priimtini.
(Atkelta iš 1 p.)
Iš darbo galima atleisti ir
už išdaužtą stiklą

Dalia
RAISEVIČIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Turiu galimybę balsuoti internetu, tačiau tokiam balsavimui nepritarčiau. Elektronika yra elektronika. Man atrodo, toks balsavimas
nepatikimas.

Saulius RAGAIŠIS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Jeigu būčiau užtikrintas, kad
balsavimas saugus, tokia galimybe
pasinaudočiau. Nereikėtų eiti prie
balsadėžių ir laukti eilėse. Kita
vertus, gali pasitaikyti įsilaužimų
į sistemą, kibernetinių atakų, tad
į balsavimą internetu žiūriu atsargiai.

Tie karpiai tikrai ne iš
tamogotchi žaidimo?

Atkreipiame dėmesį, kad visi
trys Anykščių gydymo įstaigų vadovai yra skiriami rajono Tarybos,
tad vargu ar ir buvo galima tikėtis,
jog jie kritikuos savo darbdavį.

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Renata MIŠKINIENĖ, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininkė, kino klubo vadovė:
- Aš už. Manau, kad tai gerai ir
balsavimą internetu reikėtų padaryti, pasitikėti tarnybomis, kurios
užtikrintų tokio balsavimo saugumą. Jeigu tokia galimybė būtų,
balsuočiau namuose iš savo kompiuterio. Juk rinkimuose dalyvauju
visada, esu balsuojantis žmogus.

savaitės citatos

Anykščių ligoninės vyriausiąjį
gydytoją Dalį Vaiginą, Anykščių pirminės sveikatos priežiūros
centro (PSPC) direktorę Zitą Neniškienę bei Anykščių psichikos
sveikatos centro (PSC) direktorių
Audronių Gustą, patvirtinus naujus
šių įstaigų įstatus, iš darbo galima
pašalinti kada tik rajono valdžia
panorės.
Gali būti, jog du pastarieji vadovai tokius įstatus gavo tik ,,dėl
kompanijos“, mat plika akimi
matyti, kad rajono meras Kęstutis Tubis yra ypač nepatenkintas
ligoninės vyriausiuoju gydytoju
D.Vaiginu.
Įstatuose yra išvardytos net 22
priežastys, dėl ko D.Vaiginas,
Z.Neniškienė ir A.Gustas gali būti
pašalinti iš pareigų. Yra, pvz.,
punktas: ,,įstaigos turto tinkamos
apsaugos neužtikrinimas“. Taigi,
jei kas nors išdauš ligoninės durų
stiklą - vyriausiąjį gydytoją legaliai
galima vyti iš darbo lauk. Įstaigos
vadovas gali būti būti atšauktas
jeigu ,,yra uždraustos organizacijos narys“. Šitas punktas gal ir nėra
grėsmingas, bet tikrai originalus.
,,Anykštos“
pakalbintas
D.Vaiginas sakė, kad galutinis li-

Anykščių psichikos sveikatos
centro direktorius Audronius
Gustas sako, kad, kokie bebūtų įstatai, juos teks vykdyti
goninės įstatų variantas nesuderintas su ligoninės kolektyvu. Juose
yra ir punktas apie naujų dalininkų
įsileidimą į ligoninės valdymą,
taip pat nurodoma, kad ligoninės
(taip pat ir PSPC bei PSC) vadovą ir į vienos dienos komandiruotę
gali išleisti tik asmeniškai meras.
,,Dalis punktų dėl vadovo atleidimo nukopijuota iš Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos
įsakymo, dalis, matyt, Anykščiuose
sukurta,“ - kalbėjo D.Vaiginas.
O šią savaitę sirgusi PSPC direktorė Zita Neniškienė kalbėdama
su ,,Anykšta“ sakė, jog šiuo metu
neturi po ranka įstatų, todėl negali
apie konkrečius punktus kalbėti,
tačiau iš esmės pastabų rajono Tarybai neturi.
,,Aišku, jog vadovas negali priklausyti kažkokiai antivalstybinei sektai. Nematau nieko bloga,
jog toks punktas įrašytas,“ - sakė
Z.Neniškienė. ,,Į komandiruotes
aš visais laikais važiavau tik gavusi mero leidimą, ne taip, kaip
ne kurie kiti vadovai,“ - aiškino
Z.Neniškienė.
,,Dura lex, sed lex“ (,,griežtas
įstatymas, bet vis dėlto įstatymas“)
- su ,,Anykšta“ lotyniškai prakalbo Anykščių PSC direktorius
A.Gustas, tikindamas, kad, kokie
bebūtų jo įstaigos įstatai, jis tų reikalavimų laikysis.

Anykščių rajono meras K.Tubis
tikino, kad, jo nuomone, 22 punktai, kuriais remiantis galima iš
darbo atleisti Anykščių gydymo
įstaigų vadovus, nėra kažkoks
perteklinis sprendimas. ,,Visi Tarybos nariai skaitė. Nemanau, kad
tų punktų yra per daug,“ - apie pakeistus sveikatos įstaigų įstatus
kalbėjo meras.
Kalbėdamas apie galimybes įsileisti naują dalininką į Anykščių
sveikatos įstaigas, meras aiškino,
kad tai nieko nereiškia. ,,Dabartinis dalininkas - Anykščių rajono
savivaldybė - gali įsileisti, bet
gali ir neįsileisti naują dalininką,“
– aiškindamas,jog sprendimai, ar
priimti naujus PSPC, PSC ir ligoninės dalininkus, vis tiek lieka
rajono valdžios rankose, kalbėjo
meras.
Pripažįsta, jog balsavo už
absurdišką sprendimą
Anykščių rajono tarybos narė,
konservatorė Gabrielė Griauzdaitė, ,,Anykštai“ sakė, jog prieš priimant gydymo įstaigų įstatus buvo
dvejonių, tačiau ji balsavo ,,už“,
nes ,,neteko girdėti, kad Anykščių
gydymo įstaigų vadovų darbe ieškoma kažkokių nusižengimų“.
,,Kai kurie punktai yra pertekliniai ir juokingai skamba. Kokias
žinau įstatymais uždraustas organizacijas? Nežinau jokios. Bet ne
patys sugalvojome, buvo pateikti
tokie pat įstatai, kaip ir visoje Lietuvoje. Bet kuriuo atveju ir toliau
vis tiek viskas lieka Tarybos valioje, be mūsų sprendimo sveikatos
įstaigų vadovų negalima atleisti,“
- kalbėjo konservatorė.
(Nukelta į 4 p.)

balsai internete (anyksta.lt):
KGB: “Kodėl neparašė, kad 3 rajono vadovai gali be teismo sušaudyti ?”
pamąstymai: “kokio teisinio lygio reikia būti ministrui, kad tokį įsakymą su rekomendacijomis pasirašyti, kad
pagal jį tokios minkštakiaušių tarybos (beje mūsiškėje sėdi keli daktarai) kaip Anykščių , priiminėtų tokius teisinius
aktus.”
Juozas: “Mano galva, Įstatuose yra ne viena nuostata, prasilenkianti su Lietuvos teise, tame tarpe su Darbo
Kodeksu. Rajono tarybai prieš tvirinant reikėjo detaliau išnagrinėti šio sprendimo teisinį pagrindą bei pasekmes.”
nebereikia: “Merui vyr. gydytojas nebereikalingas, į jo vietą turi SAVĄ žmogų tik nedrįsta pasakyti. Štai ir visa
aritmetika.”
iš savivaldybės: “Atleisti pensininką Vaigina ir į jo vieta priimti pensininką policininką. Ir dar, vogti niekam
neleisim!.”
gerai sakai (atsakymas į: iš savivaldybės): “galima bus padaryti daug valgyklų nenaudojamose patalpose !”
Monika: “Čia tas pats kaip su Paksu. Įstatai konkrečiam žmogui. O dėl sveikatos, tai nuo ministro reikia pradėti.”
patarimas: “Tokius įstatus skųsčiau ginčų komisijai ir be vargo laimėčiau. Tai žmogaus orumą ir teises pažeidžiantis išsityčiojimas ir jei meras tai pasirašė, tai tik gėda dėl jo.”
Teisingai: “Teisingus taryba priėmė įstatus.Nes kaip ten bebūtų,bet ateina toks amžiaus metas,kai reikia pačiam
asmeniui susivokti ir trauktis iš “šiltos”kėdės,juk amžinai jaunu nebūsi,o kai bandoma laikytis įsitvėrus į vadovo
kėdę-tada reikalingi ir įstatai bei kitos sąlygos,kurios suvaržo ilgą “viešpatavimą” vadovo kėdėje.(čia taikoma ne
vien gyd.įstaigai,yra ir kitų, per ilgai užsisėdėjųsių, įstaigų vadovų).”
gtggt: “Pasibaigus kadencijai nereikia jokių kaltinimų ir teisėsaugos. Kadencija baigsis šį rudenį. Tikslas kitas
- sudirbti galimą kandidatą į merus. O pasinaudojant kratomis ir vyrukais su antrankiais tai labai paprasta, kai
vadovai turi tam įtakos.”
komentr.”pritariu”: “Meru Tubį IŠRINKO RINKĖJAI,nesvarbu jog jis pensininkas.Tačiau gerb.Vaiginą niekas
neišrinko vadovauti ilgam laikotarpiui(...kol ir kiek pats norės?)”
rinkėja: “Žmonės kažkodėl piktinasi rajono taryba. Betgi tokius idijotiškus nuostatus, kur negalioja nekaltumo
prezumpcija sugalvojo valstiečiai, verygos, kurie visokiais būdais stengiasi griauti viską kas Lietuvoje sukurta,
pradėjo nuo urėdijų, dabar pereina prie ligoninių”
Steigėjau: “Nereikia jokių naujų įstatų. Reikia geros šluotos,tiems kurie atvedė ligoninę į aklavietę. Jei greitai
apsišluosim, ligoninė dar gal atsigaus. Nelaukim jokio pavasario ar vasaros, kuopkimės dabar. Delsti negalima.”
(komentarų kalba netaisyta)

Vilius JUODELIS, Anykščių
rajono tarybos narys, ūkininkas, apie galimybę vėl auginti
kiaules:
„Kas kita auginti karpius. Jie
nežviegia, juos pašeriu, kai turiu
laiko“.
Naktinę mokesčių
reformą prisiminus...
Anveras ARZIMANOVAS,
ūkininkas, apie galimybę vėl
auginti kiaules:
„Ūkininkams, norintiems vėl
pradėti verstis kiaulininkyste,
reikia viską gerai apskaičiuoti,
įsitikinti, kad tai nebus nuostolinga“.
Viskas priklauso nuo to,
kas tas „tai“
Daiva
PEREVIČIENĖ,
Anykščių menų inkubatoriaus
direktorė, apie tai, kad technologijos praplečia horizontus:
„Šiuo metu, tiek pasiekus technologijoms, tai nėra labai svarbu, kurioje vietoje tai darai“.
Nauda atsirastų, jei ir
atlyginimus sujungtų
Ramūnas ZLATKUS, Anykščių technologijos mokyklos
direktorius, apie Anykščių ir
Alantos technologijų mokyklų
galimą jungimą:
„Jie nemato naudos ir tikslo,
kad čia būtų kažkas jungiama“.
Kadencijos tikslas nebe
medinę pilį pastatyti?
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono savivaldybės meras,
apie tai, kaip spręsti smurto
artimoje aplinkoje problemą:
„Jei kas sugalvotų, kaip padaryti, kad dalis tautos neitų žemyn
– gautų Nobelio premiją“.
Savivaldybėje daugės
policijos veteranų?

Nerijus URBONAS, policininkas kinologas, apie į pensiją palydėtą šunį Ūką:
„Jis įpratęs dirbti, negali be
darbo“.
Norite pasakyti, kad
kostiumai tokie baisūs?
Alfrydas SAVICKAS, Anykščių rajono tarybos narys, apie
tautinių kostiumų dalybas:
Kuriuos išskirti? Kiti paskui
verks.

situacija

2018 m. kovo 10 d.

22 priežastys iš darbo atleisti Dalį Vaiginą

Rajono Tarybos narys, liberalas
Saulius Rasalas sakė nesuprantąs,
kam pirmiesiems Lietuvoje reikėjo patvirtinti dabartinės redakcijos

gydymo įstaigų įstatus. Politiko
nuomone, akivaizdu, kad tas potencialus naujasis dalininkas yra Sveikatos apsaugos ministerija, kuri neslepia ketinimų minimizuoti rajonų
sveikatos įstaigas.
,,Čia toks perdėto lojalumo demonstravimas ,,valstiečių“ deleguotam Sveikatos apsaugos ministrui ir
jo daromoms reformoms. Kodėl kitos savivaldybės to nedaro? Kodėl
mes pirmieji šiuo keliu einame?“ retoriškai klausė S.Rasalas. O apie
punktus, kuriais vardijamos sveikatos įstaigų vadovų atleidimo iš darbo priežastys, rajono Tarybos narys
sakė: ,,Duokit žmogų - įstatymą pritaikysim arba radom žmogų - rasim
ir ginklą. Suformuotas pilnas arsenalas ginklų, kuriais naudojantis
sveikatos įstaigų vadovus iš darbo
galima atleisti kada tik įsigeisi.“
Priminisime, jog šiemet baigiasi
Anykščių ligoninės ir PSPC vadovų kadencijos - bus skelbiami
konkursai, per kuriuos bus renkami
nauji vadovai. Taigi, atsisveikinti su
jais po kelių mėnesių rajono valdžia
galėtų ir be 22 grėsmingų punktų.

tas pats transparantas su šūkiu
,,EESTI EEST!“ Nors tas „EESTI EEST” atrodo kaip „ESTIJA
ESTAMS”, bet verčiama „Už
Estiją”.
Bet skambiausia 100 mečio
styga Estijoje tapo pilietinė
akcija „Mokesčius Latvijai“.
Estijoje Vyriausybė pakėlė akcizus svaigalams ir degalams. Vos
atėjo pirmi duomenys apie nesurenkamą biudžetą ir tapo aišku,
kad vyriausybė apsiskaičiavo,
atsirado iniciatyva „ Mokesčius
Latvijai.“. Šios iniciatyvos esmė
paprasta- jei valdžia kvaila, tai
tauta turi būti protinga. Geriau
palikim mokesčius kaimynams
nei neprotingai vyriausybei.
Dėl to vasario 24 dieną,
minėdami Estijos šimtmetį, estai
sėdo į savo auto, papuoštus vėliavėlėmis ir specialiais akcijos
lipdukais, ir nurūko pirkti kuro
ir svaigalų į Latviją.
Populiausias komentaras
po akcijos aprašymu Estijos
spaudoje ( pasinaudojau google
vertėju ) buvo toks: „ Priežastis
tokia, kad dėl kvailų vyriausybės
sprendimų Estijos valstybė praranda beveik 100 mln. mokesčių
per metus, o vienas milijardas
(jei ne daugiau) eurų iš Estijos
pasitraukia, užuot likę mūsų
šalyje. Dingo mūsų pinigai ! Dėl
to mes turime mažiau darbo, mažesnę algą, mažesnes pensijas,
mažesnį sveikatos ir socialinį
biudžetą“ .
Matote, estai neklykia, kad
aplink vagys, kolūkius grąžinkite
ar t.t. Jie skaičiuoja.
Estija turi savo Liną Linkevičių ( t. y. užsienio ministrą),
smagia pavarde Mikseris. Reaguodamas į šią akciją minimas
Mikseris nuskambėjo kaip mūsų
Degutienė. Jis pasakė: „Kvietimas šventinę dieną važiuoti į
Latviją pirkti degtinės – ypač
antipatriotinis, baisu net pagalvoti. Jei kas nors nori parodyti
savo poziciją ir palikti biudžetą
be pajamų, tai galima Respublikos jubiliejaus proga gerti
morsą ( šauktukas)“.
Akcijos „Mokesčius Latvijai“
organizatorius Taavi Leppikas
ministrui atkirto: „Aš manau,
kad tai mano dovana Estijos
Respublikos jubiliejui. Šita akcija aš palaikau Estijos Respubliką ir protestuoju prieš blogus
vyriausybės sprendimus“.

Akcija estams pavyko puikiai.
Latvijos rajono centrą Mazsalacą pasiekė apie 1500 estiškų
vėliavėlėmis pasipuošusių automobilių. Kadangi automobilyje
buvo po 2-3 žmones, tai mažiausiai 4000 estų parodė vyriausybei savo pozicją. Nebuvo jokių
didesnių incidentų. Niekas nesusižalojo, niekams nebuvo bloga.
Primenu, kad Estijos Prezidentės
baliuškoje net 3 dėl negryno oro
prarado sąmonę.
Feisbuko grupėje, kurioje
protestas gimė, radau tokius
duomenis- SUSIDOMĖJO
(8797) DALYVAVO (4657). Tarp
užregistravusių yra asmenų
su slaviškais vardais, bet ne
daugiau nei 10 proc. O feisbuko
vartotojų, kurie savo pavardes užsirašė „kvadratinėmis
raidėmis“ ( taip populiariai
vadinama kirilica ), vos vienas
kitas. Visiškai estiškas reikalas.
Jokios Putino minkštos rankos.
Priminsiu, Estijoje estų yra tik
apie 70 proc.
„Mokesčius Latvijai” dalyviai
pabrėžė, kad akcijai nesteigė
jokios organizacijos, nenaudojo
nei Europos, nei Valstybės finansinės paramos. Daugelis dalyvių
pabrėžė, kad jokio alkoholio net
nepirko. Pats akcijos organizatorius Taavi Leppikas nusipirko
kumpio.
Ir prėjus kelioms dienoms po
nepriklausomybės minėjimo estų
ministras pirmininkas jau prakalbo apie akcizų mažinimą...
Todėl važiuodamas pas kaimynus taupyti savo pinigų papuošk
automobilį trispalve. Tai kaip
koks kreidos ratas –apgina nuo
susijaudinusių ir nustebusių
etatinių patriotų. Mikserių yra ir
ne Estijoje. Kiekviena tauta turi
turėti savo deguto šaukštą.
* Žinodamas, kaip mano
sudarkytos dainos autorius pyko
už tai, kad be leidimo Tėvynės
Sąjungą pagrobė jo sukurtą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“,
esu priverstas informuoti, kad
mano sudarkytos dainos „Brangiausios spalvos” autorius yra
Kęstutis Vasiliauskas ( muzika ir
žodžiai). Drauge pranešu, kad
ši (nesudarkyta) daina Lietuvos
kariuomenės Sausumos pajėgų
Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono vado
2012 m. įsakymu yra paskelbta
bataliono daina.

(Atkelta iš 3 p.)
O ,,valstietis”, rajono Tarybos narys Algirdas Ananka, pritaręs sveikatos įstaigų įstatatams, mano, jog
kai kurie punktai yra absurdiški.
,,Asmuo yra uždraustos organizacijos narys... Jeigu organizacija yra
uždrausta, o žmogus jai priklauso,
tai jau baudžiamosios teisės, o ne
rajono Tarybos kompetencija,“ –
sutiko, jog keistiems įstatatams pritarė, A.Ananka. ,,Jeigu paraidžiui
žiūrėsi į įstatus, D.Vaiginą iš darbo
galima atleisti už išdužusį langą nenaudojamose ligoninės patalpose.
Mane tikino, kad paraidžiui nežiūrės... Bet kam tada reikalingi tie
punktai?” - sprendimu, kuriam pats
pritarė, stebėjosi A.Ananka.
,,Duokit žmogų - įstatymą
pritaikysim“

Konservatorė
Gabrielė
Griauzdaitė sakė pritarusi įstatams, nes nemato grėsmių
sveikatos įstaigų vadovams.

,,Valstietis“ Algirdas Ananka
mano, kad daugelis sveikatos priežiūros įstaigų įstatų
punktų yra absurdiški.

nams. „Nu blyn“, kaip pasakytų
Viktoras. Kadangi miltų fabrikas
man nemokėjo, jo pavadinimo
nerašysiu, tačiau tai - įmonės
šventinis produktas, skirtas
Atkurtai Lietuvai 100. „Namų
skanėstas“, 450 gramų, prekės kodas 4779028202036, be
dirbtinių dažiklių. Spalvos tik iš
daržovių miltelių. Ieškokite prekybos centruose, - cituoju, kas
parašyta ant miltų pakuotės.
„Gražiausios spalvos turi
Saulius RASALAS
Rast vietą sau širdy,
O širdyje lietuvio
2016 m. Irena Degutienė
Brangiausios spalvos trys.
susijaudino, nustebo ir apkalGeltona spalva- tai saulėj
tino tautą, kad lietuviai vietoje
sunokus ciberžolė,
Nepriklausomybės dienai skirto
Žalia – tai špinatų laukų
mitingo, mero kalbos, vėliavos
spalva,
pakėlimo ir kitų pramogų paRaudona spalva-tai raudoni
sirinko apsipirkimą ir masiškai
burokai “ *
išvažiavo į Lenkiją.
Mes lygiuojamės į EstiSusijaują. Dažnai
dinimas ir
...Su šampanu Alpių vir- atsiliekame.
nuostaba įgavo
šukalnėje mylėti Lietuvą Todėl džiauobalsį. Kalti- gražu, su parduotuvės ve- giamės bent
nimai tautai
tuo, kad 1918
žimėliu Lenkijos Lidle - ne- metais nepripasipylė kaip
gražu. Žinote, kur pakastas klausomybę
iš ožio rago.
Kažkodėl
paskelbėm net
šuo?..
niekas nesi8 dienom ankspiktina tais,
čiau. Estija
kuriems nereikia taupyti, ir
tik vasario 24 dieną šventė 100
jie laisvą nuo biznio ar pareineprigulmybės metų jubiliejų.
gų dieną išnaudoja brangiai
„Artėjančio jubiliejaus proga
kelionei į Šveicarijos Alpes. Ten
mūsų šalies miestuose ir miespakėlus taurę šampano už 14
teliuose įvyks daugiau kaip 600
eur., užgeriant bokalu alaus už
renginių“, – sakė šios valstybės
12 eur. smagu daryti asmenukanceliarijos šimtmečio minėkes. Primaigęs savo feisbuke
jimo organizacinės komandos
trispalvių širdelių, gali vaidinti
vadovas. Gal ir įvyko.
Tėvynės mylėtoją.
Estija savo trispalvę oro
Su šampanu Alpių viršukalbalionu sugebėjo pakelti į 35
nėje mylėti Lietuvą - gražu, su
km. aukštį. Į Estijos Prezidentės
parduotuvės vežimėliu Lenkijos
Kersti Kaljulaid priėmimą suėjo
Lidle - negražu. Žinote, kur panet 1500 VIP svečių, 3 nuo tvankastas šuo? Tie, kur su šampanu
kaus oro prarado sąmonę, bet
Alpėse, turi trispalvės simbolį.
dėl geros medicinos, išliko gyvi.
Todėl siūlau receptą – papuošĮdomiai estai sugalvojo pakime prekybos centro vežimėlį
sveikinti statulas. Net 40 statulų,
trispalve. Jau išvažiuodami iš
dalyvaujant merams ir kitiems
Skverlendijos palikti mokesčių
iškiliems asmenims, iškilmingai
kaimyninei šaliai, pasikabinkime papuošė trispalviais šalikais.
trispalvę. Mes turime suprasti
Mums šita naujiena tautinių
simbolių galią. Jei kam nors dar
varžybų dvasioje bus maloni –
neaiški simbolių vertė, prisinuo Narvoje, Puškino gatvėje,
minkite kaip susijaukė šalis dėl
sėdinčios didmeistrio Pauliaus
Vyčio simbolio Lukiškių aikštėje.
Kereso skulptūros šaliką pavogė.
Galvojate, kad aš, siūlydamas
Taline buvo eisena, kurią pamatę
Lenkijoje demonstruoti trisestų kalbos „žinovai“ pasipiktipalvę, noriu pastūmėti į nusino, nes Vilniuje valdžia neleido
žengimą ? Baikit, nemanau.
mitingo su skanduote „LietuvaŠtai žmona parnešė specialių
lietuviams”. O Estijoje gal jau
trispalvių miltų rinkinį blykokius šešerius metus nešamas

rievės

šiupinys
Negrįš. Iš Darbo partijos pasitraukęs, pagal šios partijos sąrašą
į Anykščių rajono Tarybą išrinktas Alfrydas Savickas ,,Anykštai“
sakė, jog nei į šią, nei į jokią kitą
partiją nebeeis. ,,Gali būti, jog
savivaldos rinkimuose dalyvausiu visuomeninio komiteto sąraše,“ - sakė A.Savickas. Jis tikino,
kad Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis jo kol kas nekalbino
drauge kurti visuomeninį komitetą. A.Savickas tik garantavo, jog
pats jis dėl mero posto nebesivaržys, nes tam reikia pinigų.  
Derėsis. Anykščių valdžia ruošia Anykščių technologijos mokyklos išsaugojimo koncepciją,
kurią žada pristatyti Švietimo ir
mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei. Ministrė planuoja kovo
23-iąją atvykti į Anykščius.
Anūkas. Seimo narys Antanas
Baura kovo 8-ąją susilaukė dar
vieno anūko.
Protai. ,,Auksinių protų“ žaidimą Anykščių bibliotekoje vėl
laimėjo ,,Nikė“, surinkusi 77
taškus. Antrąją vietą užėmė „Varpas“ (75 tšk.). ,,Šį kartą“ ir ,,Dzajana“ surinko po 68 taškus. Po aštuonių žaidimų ,,Nikė“ turi 564,
,,Varpas“ - 504, ,,Šį kartą“ - 498,
,,Dzajana“ - 393, ,,Durnių laivas
lėtai skęsta“ 309 taškus.
Plaukimas.Paskelbtas viešasis
pirkimas „Mokymo plaukti paslauga Anykščių r. pradinių klasių mokiniams“. Anykščių rajono
savivaldybės skelbiamo viešojo
pirkimo laimėtoju bus paskelbtas
paslaugos teikėjas, pasiūlęs mažiausią kainą. Jau daugelį metų
be konkurencijos šią paslaugą
teikti laimi viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“.
Akcija.Baigėsi kiek daugiau
nei mėnesį vykusi akcija ,,Kaminukas“, kurios metu, siekiant
sustiprinti aplinkos oro taršos
prevenciją, neteisėto atliekų deginimo kontrolę, buvo tikrinama, kaip eksploatuojamos katilinės ir įvairaus kuro katilai, koks
kuras deginamas. Per šį laikotarpį aplinkosaugininkai Utenos
regione patikrino 260 objektų.
Anykščių rajone pažeidimų nenustatyta.
Paroda. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
atidaryta Lietuvos roko grupės
„Bix“ lyderio Sauliaus Urbonavičiaus-Samo autorinių tapybos
darbų paroda „Laikas atskleisti
tikrąjį veidą“. Parodos lankytojai
čia išvys seniai sukurtus Samo
paveikslus.
Darbas.Anykščių rajono viešojo maitinimo įstaigose ir toliau
išlieka didelė darbuotojų kaita.
Lietuvos darbo birža skelbia, kad
šiuo metu Anykščių rajone darbas
siūlomas trijose viešojo maitinimo įstaigose. Paklausiausi virėjai
bei padavėjai.
Konkursas.Kovo 8-11 dienomis Anykščių muzikos mokykla
organizuoja
VI
tarptautinį
kamerinių ansamblių konkursą
„Muzikinė akvarelė – 2018“.
Konkurse dėl laureato vardo
varžysis apie 350 moksleivių
ir studentų iš Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Baltarusijos, Italijos,
Ispanijos, Japonijos.
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10 000 kilometrų po Rusiją patirtis
rytis.k@anyksta.lt
sustojo Anykščiuose
Rytis KULBOKAS

Debiutavusi Vilniaus knygų mugėje, „Anykštos“ žurnalisto, keliautojo Vidmanto Šmigelsko trečioji kelionių knyga „10 000 kilometrų per Rusiją“ trečiadienį buvo pristatyta anykščiuose.
Pristatymas pretenduoja į istorinio siauruko stoties įvykio vardą.nes bent jau muziejininkai neturi žinių, kad kas nors kada nors Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje būtų pristatęs knygą.

Virgilijus ir Nijolė Vaičiuliai keliautoją pasveikino įteikdami tortą, kuris buvo puoštas konditeriniu knygos viršelio atvaizdu.

Žurnalistą ir keliautoją Vidmantą Šmigelską (dešinėje) kalbino Anykščių muziejaus direktorius Antanas Verbickas.
Knygoje, kurią išleido leidykla
„Didakta“, aprašomi V.Šmigelsko ir
kelionės draugų anykštėnų - Ričardo
Skvarnavičiaus ir Gerardo Sriubo įspūdžiai, keliaujant per Rusiją traukiniu nuo Maskvos iki Vladivostoko.
Knyga, o tai tikrai simboliška,
buvo pristatyta Anykščių siaurojo
geležinkelio stotyje. Renginį vedė
ir V.Šmigelską kalbino Anykščių
A.Baranausko ir A.Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas.
A.Verbickas, pradėdamas renginį, atkreipė dėmesį, jog stotyje vis
dar kabo senas kainoraštis ir kad tarybiniais laikais Anykščių siauruko
stotyje buvo galima įsigyti bilietą
iki pat Vladivostoko: „Tiems, kurie
mena aną laiką, ypatingai imponuoja
Vladivostokas. 10 330 kilometrų, natūralu, kad su persėdimais, kainavo
51 rublį“, - sakė Anykščių muziejaus
direktorius.
A.Verbickas knygos autoriaus
V.Šmigelsko klausė, kaip vis dėlto
knygoje atsiliepiama apie Rusiją –
teigiamai ar neigiamai, nes komentatoriai kalbėję, kad neigiamai, o jam
daugeliu atveju pačiam pasirodę, kad
teigiamai.
Pasak V.Šmigelsko, „Anykštos“

skaitytojai atsiliepdavo pakankamai
korektiškai, daug aštresni buvo „Delfi“ portalo, kuriame buvo publikuojami kelionės įspūdžiai, komentatoriai.
Tačiau autorius pastebėjo, kad komentarai labiau priminė tarpusavio
kovą tarp Rusijos mylėtojų ir nemylėtojų. Kuri pusė sujusdavo, priklausydavo nuo to, kas konkrečiai buvo
rašoma publikuojamoje dalyje.
Paklaustas, kokia vis dėlto yra
Rusija, V.Šmigelskas kalbėjo, kad ji
labai didelė, labai spalvinga ir labai
skirtinga. Jei Maskvoje net tualeto
darbuotoja save suvokia ir pristato
kaip svarbią, reikšmingą personą,nes
ji gyvena Maskvoje, tai kuo toliau
nuo sostinės, tuo žmonės kuklesni,
natūralesni ir nuoširdesni.
A.Verbickui pastebėjus, kad
V.Šmigelsko knygose gausu liūdesio
gaidelių, žurnalistas kalbėjo: „Ir pas
mus rasi apgriuvusių kaimų, bet aprašytoje Skovorodino gyvenvietėje,
kur pastatai suklypę, nušiurę, karvės
vaikšto keliu, asfalto nėra, ant kelio
didžiulės balos, labai į akis krito varganas tiltelis per upę, ant kurio graudžiai supasi meilės spynelės. Kaip
turi nepasisekti, kad tą meilės spynelę
ten kabintum?“ - apie liūdesį knygoje
pasakojo knygos autorius.

Traukiniu per Rusiją vienoje kompanijoje važiavo Vidmantas
Šmigelskas (dešinėje), Gerardas Sriubas (centre) ir Ričardas
Skvarnavičius (kairėje).

Pristatyme V.Šmigelskas pastebėjo, kad didžiąją laiko dalį Sibire teko
praleisti važiuojant traukiniu. O tai,
pasirodo, rūkančiam žmogui gali sukelti šoką – traukiniuose visur kabo
įspėjimai, kad rūkyti draudžiama ir
už tai gresia bauda, tai užrašyta net
ant traukinio bilietų. Dar baisiau, kad
važiuodamas Sibiru traukinys gali nesustoti ir parą, tad galimybės išlipti iš
jo parūkyti taip pat nėra. Juo baisiau,
kad vien įlipimas į traukinį kelia stresą, kadangi jame laukia itin griežta
kontrolė, nes bilietus ir dokumentus
palydovai griežtai tikrina. Bet, pasirodo, už to griežtumo egzistuoja nerašytos taisyklės, kaip įgyti teisę pusiau
legaliai rūkyti traukinyje. Tereikia iš
traukinio palydovės ką nors nusipirkti, kad ir traškučių. Tada palydovė
žada net būti „stogu“, jei traukinyje
būtų patikrinimas. Tas pats galioja, jei
į traukinį bandai įsinešti alkoholį.
„Anykštos“ žurnalistas pastebėjo, kad rusams nebuvo įdomu, jog
keliautojai atvyko iš Lietuvos, patys
rusai, kol jų nekalbini politinėmis temomis, į politiką veltis paprastai noro
neturi, tačiau: „Rusijoje turbūt nė per
vieną kelionę nesutikom žmogaus,
kuris pasakytų - ,, na ir gerai, kad
subyrėjo Tarybų Sąjunga“. Visiems
SSRS,atrodo, yra didžiulis blogis, o
sutiktieji rusai tokią nuomonę atremia
paaiškinimu: ,,tada mes visi gyvenom
draugiškai ir buvom laimingi“. Mes
klausiam, o ko jūs dabar nelaimingi,
jūs turite labai didelę šalį, per byrėjimą praradote gal net apie10 procentų
teritorijos - dar tikrai turite kur keliauti. Bet, matyt, taip įsigraužęs į sąmonę supratimas, kad ,, Palanga - mūsų,
Jūrmala – mūsų“. Ta nuosavybė jiems
labai svarbi“, - apie imperijos ilgesį
kalbėjo V.Šmigelskas.
A.Verbicko paklaustas, ar Kremliui paskelbus referendumą, kad atkuriama Tarybų Sąjunga, ar Rusijos
žmonės būtų pasiruošę eiti jos atkurti,
žurnalistas kalbėjo: „Ko gero, dabar
jau sakytų - ,,einam“. Aš kariuomenėje tarnavau 1989 – 1991 metais,

tuo metu, kai Lietuva atsiskyrinėjo,
tuomet, bent jau dalis net ir kariškių,
nebūtų ėję į Lietuvą. Jie buvo perėję
Afganistano pragarą, buvo matę daug
beprasmio kraujo. Lietuvos atsiskyrimas buvo priimamas visai kitaip,
net pozityviai, o dabar matyti, kad
užauginta nauja karta. Jaunajai kartai įpūsta daug perdėto patriotizmo.
Manau, kad skirtingi regionai reiškia skirtingas vyraujančias pozicijas.
Anksčiau matėm Piterį, iš jo žmonės, panašu, mažiau pultų „vaduoti“
Lietuvos, negu iš pamaskvės ar mažų
Sibiro miestelių.Tikriesiems sibiriečiams, ko gero, visiškai vienodai ,,
šviečia“ valstybės interesai, jiems
svarbu patiems išgyventi“, - kad Rusija jam dabar atrodo grėsmingesnė
Lietuvai nei prieš ketvirtį amžiaus,
svarstė V.Šmigelskas.
Atskira knygos pristatymo tema kinai Sibire. Kai kuriuose miestuose
knygos autoriui jų atrodė buvus tikrai
daug, tačiau jis atkreipė dėmesį, jog
tokio dydžio šaliai, kaip Kinija, turinčiai per milijardą gyventojų, užtenka,
kad kaip turistai į kitas šalis iškeliautų
tik vienas procentas gyventojų, ir jų
visur atrodys esanti didžiulė daugybė.. Beje, V.Šmigelskas kelionės
metu pastebėjo, kad ir pačioje Rusijoje į kinus žiūrima nevienodai. Jei
kokiame Irkutske jų labai nemėgsta,
net kinų pastangos apsistoti ir užsiimti augalininkyste dažno gyventojo
vertinama kaip kenkėjiška veikla, nes
vyrauja nuomonė, kad kinai naudoja
labai daug chemijos ir nualina žemę,
tai toliau nuo Irkutsko yra vietų, kuriose kinas – ne daugiau nei tautybė.
Beje, V.Šmigelskas pastebėjo, kad
viename mieste genialiai paprastai
buvo išspręsta turistų informavimo,
kur yra lankytini objektai, problema
– tiesiog reikia eiti mieste nubrėžta
žalia linija, kuri ir veda prie turistinių
objektų.
Knygos pristatyme dalyvavo ir
Anykščių rajono mero patarėjas Do-

naldas Vaičiūnas, su kuriuo keliautojai susitiko Sibire - Baikalo ežero
Olchono saloje. Olchone D.Vaičiūnas
dalyvavo teatrų festivalyje ,,Sibiro
rampa” ir vaidino režisieriaus Jono
Buziliausko spektaklyje. Mero patarėjas prisiminė, kad būdamas Sibire
gavo žinutę iš nepažįstamo numerio,
jog, atvykęs į Olchoną, ateitų į kavinę priešais gastronomą. Tik atėjęs į
nurodytą vietą D.Vaičiūnas sužinojo,
kad jų grupė – ne vieninteliai anykštėnai saloje.
Renginį vedęs A.Verbickas atkreipė dėmesį, kad anykštėnai kasmet
išleidžia daug knygų,tačiau dauguma
jų taip ir neiškeliauja iš Anykščių.O
V.Šmigelsko knygas galima įsigyti
visoje mūsų šalyje. Maža to, rašytojas dar ir kažkokį atlyginimą iš
leidyklų gauna. Į tai „Anykštos“
žurnalistas atsakė, kad ne su visomis
knygomis jam taip sekasi, vienos,
parašytos apie tarnybą tarybinėje
armijoje, jis niekaip negalįs išleisti,
o pastaroji knyga - „10 000 kilometrų per Rusiją“ - buvo lengviausiai
išleista. Pirmoji leidykla, kuriai autorius pasiūlė šią knygą, iš karto apsiėmė ją išleisti, perskaitę vos keletą
skyrių, nors knyga dar nebuvo parašyta iki galo.
„Per 117 metų turbūt dar taip nebuvo, kad stotyje būtų sutikta knyga, ir
nežinia, kada vėl bus“, - kad knygos
pristatymas turbūt yra ir Anykščių
siaurojo geležinkelio stočiai istorinis
įvykis, renginio pabaigoje pastebėjo
A.Verbickas.
Po renginio svečiai buvo vaišinami tradiciniu rusišku maistu, taip
pat V.Šmigelskui Virgilijaus ir Nijolės Vaičiulių įteiktu tortu, kuris buvo
puoštas konditeriniu knygos viršelio
atvaizdu.
Knygos sutiktuvėse dalyvavo
Aukštaitijos siaurojo geležinkelio vadovai - Vismantas Užalinskas ir Gintaras Šileikis, - keliautojas - alpinistas
Vladas Vitkauskas.

Knygos, pasakojančios apie kelionę į Vladivostoką, pristatymas
vyko siaurojo geležinkelio stotyje, iš kurios tarybiniais laikais
buvo galima pradėti kelionę į šį miestą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Darželius pasiekė Juozo Statkevičiaus
vidmantas.s@anyksta.lt
sukurti tautiniai kostiumai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Praėjusią savaitę Anykščių miesto vaikų darželiai gavo tautinius kostiumus. Šią savaitę tautiniai kostiumai dalijami rajono
darželiams ir bendrojo lavinimo mokykloms, turinčioms ikimokiklinukų grupes.
Anykščių vaikų darželiams ir mokykloms skirta 120 tautinių
kostiumų.

Anykščių vaikų darželio ,,Žilvitis“ mažyliams tautinius kostiumus įteikė Seimo narys Antanas Baura ir jo padėjėja Regina Patalauskienė.
Tautinius kostiumus visos Lietuvos
darželinukams dovanoja Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderio
Ramūno Karbauskio ir daininko Andriaus Mamontovo fondas ,,Švieskime vaikus“. Kostiumai pasiūti
R.Karbauskio lėšomis.
Pasak anykštėno, Seimo nario
,,valstiečio“ Antano Bauros, šiam
tikslui R.Karbauskis paaukojo pusę
milijono eurų.
Fondo ,,Švieskime vaikus“ užsakymu tautinius kostiumus sukūrė žinomas dizaineris Juozas Statkevičius.
Kiekvienam Lietuvos etnografiniam
regionui kurti tam regionui būdingi
tautiniai kostiumai.

šimtas istorijų

Gimusieji prieš keletą dešimtmečių jau neįsivaizduoja parduotuvių, kurių lentynos būtų tuščios,
o vyresni jau primiršo, kad baldui
ar buities prietaisui įsigyti, o perestrojkos metais - ir degtinės buteliui,
reikėta pasirūpinti talonu, kurį ne
taip paprasta buvo gauti. Atgimimo
pradžioje, kaip tokį skurdą liudijantį ,,šposą“, tuometinis „Šluotos“
žurnalas siūlė komplektą „Internacional – Rosija“, į kurį įeina „raskladuška, taburetka i dva gvozdia
v stenu“, tačiau 1990-ųjų pradžioje ir tos „raskladuškės“ Anykščių
baldų parduotuvėje, kurioje dabar
šeimininkauja įvairiomis prekėmis
pertekę „Senukai“, tuomet, ko gero,
nebuvo. Tik prieš penkerius metus
duris atvėrusioje specializuotoje
baldų parduotuvėje 1990 – aisiais
buvo neįprastai tuščia, pardavėjai
galėjo pasiūlyti elektros lempučių,
taburečių, kėdžių, karnizų užuolaidoms, šiek tiek patalynės, pakabų
drabužiams...
Tačiau jau dvelkė rinkos ekonomikos vėjai ir parduotuvės skelbimų lentoje kabėjo raštas, kad nuo
1989 metų lapkričio 2 dienos baldų
parduotuvėje komiso pagrindais
priimamos stambiagabaritinės naudotos prekės: baldai, televizoriai,
skalbimo mašinos... Nors skelbimas
kabėjo penkis mėnesius, tačiau,

Tautiniai kostiumai siūti Lietuvoje, naudojant kokybiškus Olandijoje
pagamintus ir vaikučiams pritaikytus
audinius. Specialiai šiam projektui
pagal autentiškus pavyzdžius Lietuvoje išaustos šiuolaikiškos juostos.
Aukštaitijos darželiams pagaminti
6592, Dzūkijos – 5132, Suvalkijos
– 1172, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – 5104 kostiumai.
Tiesa, kostiumų dalybos pradžiugino ne visus. Šia akcija piktinasi
pagal Darbo partijos sąrašą į rajono
Tarybą išrinktas Alfrydas Savickas.
,,Debeikiams davė du berniukų ir
du mergaičių kostiumus. Kuriuos
vaikus tais kostiumais rengti? Ku-

Anykščių darželinukams išdalinta 120 tautinių kostiumų.
Vaikų darželio ,,Žilvitis” archyvo nuotrauka
riuos išskirti? Kiti paskui verks. Jeigu duodam, tai duodam, kad užtektų,“ - ,,Anykštai“ sakė A.Savickas.
Jo nuomone, jei visiems vaikams
tautinių kostiumų neužtenka, reikėjo juos dalyti etapais - vienias metais vieną regioną aprūpinti, kitais
- kitą.
O Anykščių vaikų darželio ,,Žilvitis“ direktorė Virginija Padūmienė

sakė nesuprantanti, kaip galima piktintis gražia akcija.
,,Mes gavome 16 kostiumėlių.
Žinoma, norėtume, kad jų būtų daugiau. Tačiau pati akcija juk puiki.
Matyt, žiūrima per kažkokią partinę
prizmę, o reikėtų subręsti. Kam reikalinga ta kvaila nesantaika? - kalbėjo vaikų darželio,,Žilvitis“ direktorė
V.Padūmienė.

Žengte marš į rinkos ekonomiką... tuščiom
Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt
parduotuvių lentynom!

Anykščių baldų parduotuvė 1990 – ųjų balandžio mėnesį.
kaip tada pastebėjo pardavėjas,
šviesios atminties Kęstutis Pakeltis
(verslininko, Anykščių rajono tarybos nario Luko Pakelčio tėtis. Aut.
past.), nė vienas tokiu pasiūlymu
nepasinaudojo, parduotuvė pirkėjus
pasitikdavo pustušte prekybos sale.
Tačiau anykštėnai iš įpratimo už-

sukdavo į parduotuvę, tikėdamiesi,
o gal ims ir ką nors „išmes“.
1990 – ųjų pavasarį Lietuvą ir
tikrai ne prabangoje gyvenusius
anykštėnus Kremlius „pasodino
ant dietos“, parduotuvių lentynos
dar labiau ištuštėjo, prie degalų
kolonėlių nutįso milžiniškos eilės,

Autoriaus nuotr.
buvo ribojamas jų įsipylimo kiekis.
Gimusiems po Nepriklausomybės
atkūrimo tai sunku suvokti.
Ištvėrėme, išgyvenome be deklaruotos „broliškų respublikų“ pagalbos, nežengėme nė žingsnio atgal.
Šiandien tuo galima džiaugtis ir
didžiuotis.

spektras
Eitynės.Lietuvos
tautininkų ir respublikonų sąjunga
(LTRS) Vilniuje kovo 11 dieną rengia patriotines eitynes
ir kviečia jose dalyvauti visus
šalies žmones, kuriems svarbios tautinės vertybės.„Eitynių
esmė - išvesti žmones į gatves
švęsti Sovietų Sąjungos griuvimą. Patriotinio šventimo monopolio nėra ir būti negali. Mūsų
tikslas - suvienyti tautą švęsti
ir neieškoti baubų“, - spaudos
konferencijoje eitynėms pristatyti, kuri penktadienį buvo
surengta naujienų agentūros
ELTA konferencijų salėje, sakė
LTRS pirmininkas Sakalas Gorodeckis. Kaip atkreipė dėmesį
S. Gorodeckis, oficialioje Kovo
11-osios programoje - tuštuma,
taigi, tautininkai antroje dienos
pusėje į Vilnių kviečia sostinės
gyventojus ir visos Lietuvos
žmones švęsti, kad ir kokio tikėjimo, orientacijos būtų.
Susuitikimas.Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas pasiūlė JAV prezidentui susitikti,
Donaldas Trumpas priėmė pasiūlymą. Tai ketvirtadienį per
spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose pranešė Pietų
Korėjos prezidento patarėjas
nacionalinio saugumo klausimais Chung Eui-yongas, kuriuo remiasi televizijos kanalas
„Fox News“.Pasak Chung Euiyongo, Šiaurės Korėjos lyderis
pareiškė norą „kuo greičiau susitikti su prezidentu D. Trumpu“. Anot jo, JAV vadovas į šį
pasiūlymą atsakė teigiamai ir
pridūrė, jog nori pats įsitikinti, ar Kim Jong-unas atsisakė
savo branduolinių ambicijų,
ir pasirengęs tai padaryti „iki
gegužės“.Gautomis žiniomis,
Šiaurės Korėja pasirengusi iki
to laiko nevykdyti raketų ir
branduolinių
bandymų.Pietų
Korėjos delegacija ketvirtadienį atvyko į Baltuosius rūmus,
kad informuotų JAV administraciją apie pastarųjų derybų su
Pchenjanu rezultatus.
Algos.Kanadoje kilo netikėtas
protestas: medikai priešinasi jų
algų didinimui, rašo CNN. Remiantis susitarimu su Kvebeko
administracija, gydytojų algoms
provincijoje norima skirti 700
mln. dolerių daugiau lėšų. Tačiau medikai renka parašus po
peticija, kad pinigai būtų panaudoti kitaip. Gydytojai reikalauja, kad už šias lėšas būtų įdarbinta daugiau slaugytojų ir būtų
pagerinta pacientų priežiūra.
Turint omenyje slaugos personalo darbo sąlygas ir drastiškus
apkarpymų sveikatos priežiūros
srityje, algų didinimas šokiruoja, teigiama peticijoje. Pasak
CNN, nuo vasario 25-osios peticiją pasirašė daugiau kaip 700
bendrosios praktikos gydytojų ir
specialistų. 700 mln. dolerių iš
viso 10 000 provincijos gydytojų reikštų algos padidėjimą 1,4
proc.Kvebeko sveikatos ministras Gaetanas Barrette’as sakė,
kad jei gydytojai nenori pinigų,
jie gali būti panaudoti kitaip.
„Jei jie jaučiasi gaunantys per
didelę algą, tegu jų neima. Aš
garantuoju, kad rasiu, kur juos
panaudoti“, - teigė jis.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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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 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
10.00 Transliacija iš LR Seimo.
iškilmingas minėjimas, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo RamanauskoVanago 100-osioms gimimo
metinėms, Seimo Kovo 11-osios
Akto salėje.
11.30 Dainuoju Lietuvą.
Patriotinės dainos.
12.00 Kovo 11-oji - Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
diena. Trijų Baltijos valstybių
vėliavų pakėlimo ceremonija
Nepriklausomybės aikštėje.
12.30 Laisvės vėliavnešiai.
13.00 Šv. Mišios, skirtos
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai.
14.00 Duokim garo!
15.30 Misija Sibiras’17. iš
mokyklos suolo į ekspedicijos
traukinį.
16.20 Siena. Tarp Rytų ir
Vakarų.
17.30 Žinios
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Premjera. Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama

21.00 „Eurovizija 2018“.
24.00 Drakula. Pradžia N-14
(kart.).
1.35 Misija Sibiras’17. iš mokyklos suolo į ekspedicijos traukinį.
(kart.).

Apdovanojimų ceremonija.
22.00 „Vanduo drambliams“
N-7.
0.30 „Greisė“ N-7.
2.20 „Marta Marsė Mei
Marlena“ N-14

6.30 „Muča Luča“
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k)
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
9.00 „Tinginių miestelis“
9.30 Didysis Tomo ir Džerio
nuotykis
10.40 Ragai ir kanopos
12.20 Prezidento duktė
14.25 Sugrįžęs iš praeities 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 10 000 metų prieš Kristų
N-7.
0.05 Pekino ekspresas N-14
2.05 Marlis ir aš (k) N-7.

6.30 Baltijos galiūnų čempionatas. (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Pasaulio rąsto kėlimo
čempionatas.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Pragaro katytė“
11.30 Šalčio karalystė. Gyvūnų
jaunikliai
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“
N-7.
17.00 LKL čempionatas.
Dzūkija - Lietkabelis.
19.30 Medalionas N-7.
21.20 „Juodasis sąrašas“ N-7.
22.20 „Gyvi numirėliai“ N-14
23.15 Tuk tuk (k) N14. 2015 m.

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 „Undinė“
13.35 „Knygų vagilė“ N-7.
16.10 „Keturkojis hercogas“
(„The Duke“).
18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Lietuvos garbė 2018“.

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.
16.55 „Akloji“
17.55 „Būrėja“
19.05 Dūris skėčiu N-7.
21.00 Pametę galvas Las

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 „Lietuvos kolumbai“.
23.20 Svetimšalė 1 N-14
0.15 Istorijos detektyvai. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
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 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 Sumautos atostogos
N14.
0.25 „Judantis objektasN-7.
1.15 10 000 metų prieš Kristų
(k) N-7.
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“. (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
20.00 „Legendinės meilės“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Didelės akys“ N-7
0.40 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“ N-7
1.35 „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 „Akloji zona“ (k)
(Blindspot I). N-7.
12.35 „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.
17.55 „Akloji zona“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena.
20.30 Visi už vieną. N-7.
21.00 „Pagrobtas gyvenimas“
N14.
23.10 „Medalionas“ (k) N-7.
0.55 „Gyvi numirėliai“ (k) N14.
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“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Neklausk meilės vardo“
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
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Vegase N-7.
23.00 Netark nė žodžio N-14
1.10 „Su kuo, po galais, aš
susituokiau?“ N-7.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Koncertas „Lietuvių muzikos magija“. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Susipažink su mano
pasauliu
10.00 ARTS21.
10.30 Europos parkas.
Pradžia.
11.35 Disidentai.
12.20 Arbatvakaris „Mano
Tėvynė - prie jo širdies“.
13.25 Vaižgantas. Kosto
Ostrausko monodrama.
14.20 Džiazas.
15.45 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė
2018“.
17.15 Merūnas. „Gražiausios
dainos“.
19.00 Bravo!
19.55 Bethovenas 3
21.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22.20 Iškilmingas Vasario
16-osios koncertas „Gloria
Lietuvai“. (kart.).
23.30 Kiotas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kino žvaigždžių alėja. Du
mulai seseriai Sarai (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 Skirtingų pasaulių sandūroje.
12.20 Ekranai (k). N-7.
13.10 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.45 Valanda su Rūta (k).
19.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
19.30 Broliai iš Alsėdžių valsčiaus.
20.05 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.
6.10 „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 „Lietuvos atvirasis 3×3
krepšinio čempionatas“.

21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.55 „Orai“.
22.00 „Nakties TOP“. N-14
22.30 „X Faktorius“. N-7
1.00 „Be stabdžių. Įspūdingos
Kalėdos“ N-14
1.55 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“
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. Tamsioji sielos pusė“ N-7.
11.45 „Pabėgėlė“ N-7.
14.00 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
15.15 „Pasaulio turgūs. Akas“.
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“. Lietuva - Ukraina“ N-7.
0.00 „Vaiduoklis kreivame
veidrodyje“ N-7
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Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 „Nusikaltėlis kūdikio
veidu“ N-7.
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.55 „Foilo karas. Priešo ugnis“
N-7.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. (kart.).
7.10 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis (kart.).
7.40 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2018. Diskusijų klubas.
„Naujas šimtmetis. kokią Lietuvą
kurs dabarties jaunimas“. (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
12.45 Bethovenas 3 (kart.).
14.20 Bravo!
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Zoro kronikos
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.35 Konsteblė 2 N-7.
20.25 Prokurorai. TV detektyvinis serialas
21.15 Lietuviškais „Tvano“
keliais
21.45 Marija, Škotijos karalienė
N-14
23.50 DW naujienos rusų kalba.

24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2017“.
1.20 Džiazas. Vaidybinis filmas.
(kart.).
2.45 Lietuvos menininkų portretai. Česlovo Milošo amžius. 2
d. (kart.).
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).
6.45 “Televitrina”.
7.00 “Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai”N-7
7.30 „Dainų dvikova“
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 „Atlydys“. S
0.50 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Mano Europos
Parlamentas.
7.15 Muzikiniai sveikinimai.
8.15 „24/7“.
9.15 „Likimo melodija“ N-7.
10.20 „Albanas“ 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 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“ 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.
23.17 Orai.
23.20 Gyvenimo būdas. N-7.
0.20 „Šiandien kimba“.
1.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 N-7.
11.40 Klausimėlis.lt. (kart.).
12.00 Transliacija iš LR Seimo.
Seimo nario Mindaugo Basčio
mandato panaikinimo svarstymas.
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.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.10 Svetimšalė 1 N-14
0.15 Karinės paslaptys. (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 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 Samdomas karys N14.
0.25 „Judantis objektasN-7
1.15 Sumautos atostogos
Meksikoje (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
20.00 „Prieš srovę“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Paliktieji“ N-14
0.45 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7
1.35 „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 „Akloji zona“ (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 „Gyvasis skydas“ N14.
22.50 „Pagrobtas gyvenimas“
(k) N14.
0.50 „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.

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
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
0.15 Istorijos detektyvai. ( kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
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.
20.30 Gyvūnų policija. N-7.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Sakalo akis N14
0.50 „Judantis objektas“ N-7
1.40 Samdomas karys (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
16.00 TV3 žinios.
16.25 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.45 „Šviesoforas“. N-7
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „12 galimybių“ N-14
0.50 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“ N-7
1.40 „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 „Akloji zona“ (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 „Prieglobstis“ N14.
23.05 „Gyvasis skydas“ (k) N14.
0.50 „Strėlė“ N-7.
1.35 „Šalčio karalystė. Gyvūnų
jaunikliai“ (k)

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“
7.45 „Akloji“
8.55 „Būrėja“ (k)
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.30 „Policija ir Ko“ N-7.
11.35 „Mentalistė“ N-7.
12.40 „Detektyvė Rizoli“ (k) N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7.
14.35 „Antinas Gudruolis“
15.05 „Žvėrelių būrys“
15.35 „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 žmogžudys-
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20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XII. Sistemos klaida“ N-7.
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.00 „Gyvenimo šukės“ N-7.

22.10 Damos N-7.
23.50 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. Wojtek Pilichowski
(Lenkija).

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2017“. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Euromaxx. (kart.).
12.40 Prokurorai. (kart.).
13.30 Europos parkas. Pradžia.
(kart.).
14.40 Lietuviškais „Tvano“
keliais (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. Paveldo
kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 Konsteblė 2 N-7.
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Silvestras Žukauskas.
21.10 Panorama. Terorizmo
voratinklis Europoje

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. „AS Roma“ - „FC
Shakhtar Donetsk„“.
23.40 „Pėdsakai“ N-7
0.40 „Kobra 11“ N-7
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 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“ 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“
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris.
23.17 Orai.
23.20 Mano Europos
Parlamentas.
23.50 Nuoga tiesa. N-7.
1.50 „Gurovo bylos. Savivalė“
(2) N-7.
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tės XII. Mažos malonės“ N-7.
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo festivalis. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Kultūrų kryžkelė
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. Gyvenimo būdo
žurnalas. (kart.).
13.30 Kultūros teismas. (kart.).
14.15 Panorama. Terorizmo
voratinklis Europoje (kart.).
15.15 Premjera. 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.
18.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18.30 23-iojo Vilniaus tarptautinio
kino festivalio „Kino pavasaris“
atidarymo raudonasis kilimas.
Tiesioginė transliacija.
19.30 23-iojo Vilniaus tarptautinio
kino festivalio „Kino pavasaris“
atidarymas. Tiesioginė transliacija.
20.00 Šarlis Patė ir Leonas
Gomonas. pirmieji kino milžinai
21.00 Septynios Kauno dienos.
21.30 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Aštuntfinalis. Strasbūro SIG Klaipėdos „Neptūnas“.
23.30 Mokslo sriuba.
23.45 DW naujienos rusų kalba.

24.00 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Dublino gospelo choras.
1.30 Damos N-7.
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. „FC Barcelona“ „Chelsea FC“.
23.40 „Pėdsakai“ N-7
0.35 „Kobra 11“. N-7
1.35 „Daktaras Hausas“. N-14
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „4 kampai“.
7.15 Nuoga tiesa. N-7
9.15 „Likimo melodija“ N-7
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“ N-7
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“ N-7.
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 10 d.

ketvirtadienis 2018 03 15
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?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 „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 „Svarbios detalės“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Laukinė upė N-14.
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 Garbės reikalas N14
0.35 „Judantis objektas N-7.
1.25 Sakalo akis (k) N14.
3.20 Alchemija VIII. Viskas iš
naujo
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
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „12 galimybių 2.
Perkrauta“ N-14
0.20 „Kalėjimo bėgliai“. N-14
1.20 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“ N-7
6.40 „F. T. Budrioji akis“
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k)
N-7.

9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Akloji zona“ (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 „Sunkūs laikai“ N14.
22.55 „Prieglobstis“ N14.
0.55 „Strėlė“ N-7.
1.40 Savaitės kriminalai (k). N-7.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“
7.45 „Akloji“
8.55 „Būrėja“ (k)
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.30 „Policija ir Ko“ N-7.
11.35 „Mentalistė“ N-7.
12.40 „Detektyvė Rizoli“ (k) N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7.
14.35 „Antinas Gudruolis“
15.05 „Žvėrelių būrys“
15.35 „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 „Prancūziška žmogžudystė. Mirtis Averone“ N14.
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.45 „Foilo karas. Įsibrovėliai“
N-7.

penktadienis
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 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
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 Pasaulio pabaiga N-14.
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 Paramos koncertas „Už
vaikystę
22.30 Įkalinti laike N-7.
0.40 Garbės reikalas (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
16.00 TV3 žinios.
17.00 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Ponas Žirnis ir
Šermanas“
21.15 „Beždžionių planetos
aušra“ N-7
23.50 „Megė“ N-14
6.40 „F. T. Budrioji akis“
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“
(k) N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Akloji zona“ 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 „Įstatymo tarnai“ N-7
23.40 „Sunkūs laikai“ (k) N14.
1.25 „Strėlė“ 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.
Žaidimo taisyklės“ N14.
23.05 „Ponas Trumbo“ N14.
1.20 „Policija ir Ko“ (k) N-7.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. Dublino gospelo choras.
(kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Misija. Vilnija. (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 Šarlis Patė ir Leonas
Gomonas. pirmieji kino milžinai
(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. Menora.
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 Konsteblė 2
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.30 LRT studija „Kino pavasaryje 2018“.
22.00 Žurnalas „Kelias į FIFA
World Cup 2018“.
22.30 Tobuli melagiai N-7
0.10 DW naujienos rusų kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.

0.50 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis.
1.55 Rokas Radzevičius. Roko
opera „Jūratė ir Kastytis“. (kart.).
3.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. ( kart.).
3.30 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(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 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 „Kieti bičai“ N-14
23.55 „Eurolygos rungtynės.
Vitorijos „Baskonia“ - Kauno
„Žalgiris“.
1.50 „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 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“ 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.
23.17 Orai.
23.20 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
N-7.
1.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
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festivalis. „Till Bronner Septet“
(kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Zoro kronikos (kart.).
7.50 Kultūrų kryžkelė. (kart.).
8.05 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (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 Nacionalinis turtas.
(kart.).
12.40 Istorijos detektyvai.
(subtitruota).
13.25 Stambiu planu. (kart.).
14.10 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. (kart.).
15.00 Mano tėviškė. (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 Mokslo sriuba. (kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.35 Konsteblė 2 N-7.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Mokslo sriuba. (kart.).
21.30 LRT studija „Kino pavasaryje 2018“.
22.00 Svajoti nėra kada N-7
23.30 Kamerinės muzikos
koncertas „Robertas Beinaris ir
draugai“. 2 d.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Džiazo muzikos vakaras.

XXIII Klaipėdos pilies džiazo festivalis. „Funk’n’Stein“
(Izraelis).
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 „Patriotas“ N-14
23.50 „Kieti bičai“ N-14
2.00 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“
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 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Marionečių šokiai“ 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 Paslaptingas šunų
pasaulis 2
12.45 Ypatingi gyvūnų jaunikliai
13.40 Mis Marpl 2 N-7.
15.15 „Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios. Orai
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 „Du balsai - viena
širdis“.
23.10 Ponas Didsas N-7.
0.45 Paslaptingas šunų
pasaulis 2 (kart.).
1.40 Ypatingi gyvūnų jaunikliai (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 Jūros komanda
11.50 Beilio nuotykiai.
Naktis Karvamiestyje
13.35 Piteris Penas
15.40 Adamsų šeimynėlės
vertybės N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Alvinas ir burundukai
21.15 Tikras vyras N-7.
22.55 Superherojus! N-7.
0.35 Įkalinti laike (k) N-7.
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Nenugalimasis žmogus - voras“ 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 „Džiunglių karalius“
N-7
13.50 „Ranka, verta milijono“ N-7
16.10 „Simpsonai“ N-7
16.40 „Ekstrasensų mūšis“
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“.
Loterija.
19.30 „Narnijos kronikos.
Aušros užkariautojo kelionė“
N-7
21.50 „Pakeliui“. N-14
22.55 „Robas Rojus“ N-14
2.30 „Kon Tikis“ N-7

6.00 „F. T. Budrioji akis“
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Brydės.
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.
Lietkabelis - Juventus.
Tiesioginė transliacija
19.30 Dainuok mano dainą.
21.30 „Baltasis dramblys“
N14.
23.20 „Bleiro ragana“ S.
1.00 „Strėlė“ 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. Paskutinė
liudininkė“ N14.
23.10 „Tėvas Motiejus“ N-7.
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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.
10.00 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“. (kart.).
11.30 Šarlis Guno. Opera
„Faustas“.
14.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
15.05 Atžalos.
16.00 Euromaxx.
16.30 Lietuvos menininkų
portretai.
18.00 Prisikėlimo ekspresas
- šimtmečio veidai.
18.45 Žanas Polis
Belmondo. Žvilgsnis į save
20.30 Stambiu planu.
21.15 LRT studija „Kino
pavasaryje 2018“.
21.45 Kino žvaigždžių alėja.
N-14
23.30 Jubiliejinis poeto
Rimvydo Stankevičiaus kūrybos vakaras.
1.25 Dabar pasaulyje.
1.55 Svajoti nėra kada N-7
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.
20.00 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“.
11.00 „Išlikimas“ N-7
12.00 „Beveik neįmanoma
misija“ N-7
13.00 „Pavojingiausios Pietų
Afrikos gyvatės“ N-7
13.00 „Galapagai“
(„Galapagos“).
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 „Šnipų tiltas“ 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“. Lietuva - Ukraina“ (2).
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
Aušra Strazevičiutė. Siūlome pabandyti.

INGREDIENTAI:
500 gramų maskarponės sūrio
250 gramųgrietinėlės, 35% riebumo
4 šaukštai cukraus pudros
3 vienetai bananų (vidutinio dydžio)
PARUOŠIMO BŪDAS:
1.Kremui maskarponę išsuku su
cukraus pudra. Jeigu norisi gaivesnio kremo, galima dar įspausti truputį citrinos sulčių arba tinka įdėti
truputį vanilės. Į maskarponę įmai-

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

Akimirksnio
pyragas su
bananais ir
maskarpone
šau standžiai išplaktą grietinėlę.
2. Į apvalią torto formą (naudoju 22 cm skersmens) dedu trečdalį kremo. Bananus supjaustau
stambiais gabalais (kiekvieną bananą į taip daugamž 3-4 dalis) ir
suguldau ant kremo. Ant viršaus
uždedu likusį kremą.
3.Kišu į šaldytuvą bent porai
valandų (galima ir nakčiai), kad
sustingtų. Tiekiant galima apibarstyti kakava ar šokolado drožlėmis ar uogomis. Skanaus!!

ratilai
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Kultūros grandinio darbai darbeliai
Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo Šimtmečio sukakties virsme, jau kovo 11 - osios išvakarėse, kalbinamas muziejininkas, kraštotyrininkas, kaip jis pats sako, ,,rašto darbininkas“ Raimondas Guobis iš Svėdasų. Jo pirmiausia paklausėme
apie pernai pelnytą ypatingą ilgamečio darbo įvertinimo ženklą
- Gabrielės Petkevičaitės - Bitės medalį, Šimtmečio jubiliejinius 2018- metus, ateities planus ir kitas įdomybes.

Raimondas Guobis, Panevėžyje apdovanotas LR Seimo įsteigtu
Gabrielės Petkevičaitės - Bitės medaliu, sako, kad tada Panevėžyje apdovanojo ne anykštėną, bet butėnietį, svėdasiškį...
- Kaip ir kada prasidėjo žygis tėviškės istorijos tyrinėjimų keliais?
- Tuomet, kai palengva ėmiau gilintis į mūsų krašto kultūros ir istorijos
palikimą bei jį pažindamas dabarties
ir ateities ženklus bandžiau skaityti, buvo jau tautos atgimimo metas,
per Lietuvą prasirito roko maršas,
o ,,Anties“ grupės lyderis Algirdas
Kaušpėdas pašaipiai dainavo: ,,Jeigu tik galit, duokit man medalį...“
Negalvojau apie jokius pasiekimus,
įvertinimus, tai buvo tiesiog mano
gyvenimo kelias ir tikrasis pašaukimas. Kai pasiekė ši žinia, nebereikėjo
man to medalio, nors kadaise kažkaip
labai norėjosi įvertinimų, tapo visai
nebesvarbu, nes atėjo suvokimas, kad
dažniausiai pats esi objektyviausias
savo pasiekimų vertintojas - geriausiai žinai, kas pasisekė ar kur ištiko
nesėkmės. Tačiau geriems žmonėms
rūpinantis, ėmė ir apdovanojo už kultūrinės savanorystės sklaidą Lietuvos
respublikos Seimo įsteigtu Gabrielės
Petkevičaitės - Bitės medaliu. Jį priimdamas, kaip ir visada, esant progai, sakysiu - visai Lietuvai pareiškiau, kad apdovanojo ne mane, bet
visą mūsų kraštą - Butėnus, Jononis,
Svėdasus, Troškūnus, Anykščius,
tai medalis visiems tiems žmonėms,
kurie mano darbuose pagelbėjo, ir net
tiems, kurie sutrukdyti bandė. Tas apdovanojimas priklauso tai Šventosios
pakrančių dvasiai, kurios pakylėtas
aš gyvenu, kuri man padeda suklupus atsikelti - kaip toje pasakoje - aš
tik prisiliečiu prie šventos žemės ir
vėl jėgas atgaunu. Butėnams - mano
mylimiausiam kaimui, savo artimiausiems žmonėms ir visiems tiems, su
kuriais gyvenimo kelyje susitikau,
kurie mane šio to pamokė, kurių
išmintis manojoje sąmonėje susisluoksniavo ir nuolat prasiveržia vis
kitokiais pavidalais. Už tą drąsą. Aš
dėkingas ir tiems, kurie man trukdo,
nes jei taip nebūtų, gal pernelyg toli

nueičiau. Ir tas trukdymas vėl tėra
ženklas, kad einu teisingu keliu.
Svėdasams, drauge ir visam mūsų
kraštui, reikia išminties ir ryžtingumo, brolybės ir vienybės. Gebėti pripažinti proto galią ir atpažinti
ateities viltį. Juk gyvenam ne tik dėl
savęs, dar ir dėl tų, kurie bus, kurie
ateis mūsų tiesiamu istorijos tiltu. Tad
reikia rūpintis tilto tvirtumu, kad juo
būtų galima pereiti užmarštimi liepsnojančią, klampią didžių nežinojimų
ir nesupratimų, pavojų prarają. Tik
deramai praeities ir dabarties tiltus
sujungę, su viltimi nueisime į šviesos
ir teisingumo karalystę.
- Praėjo jau beveik dvidešimt aštuoneri naujosios nepriklausomybės metai, greitai minėsime 1918
- ųjų demokratinės respublikos
šimtmetį, kaip viskas atrodo, ką
mes sugebėjome ir kas nepavyko?
- Kartais nesuvokiu šio pasaulio, nesuvokiu Svėdasų - kaip buvo
galima per 27 metus išpjauti visus
gražiausius medžius ir veik nieko
nepasodinti, kaip galima taip ir nesutvarkyti miestelio centro šaligatvių,
kaip galima... Juk net Smetonos laikais - prieš aštuoniasdešimt metų Svėdasuose buvo geresni šaligatviai
negu šiandien. Barstytis galvas pelenais ir gal net pasitraukti iš to darbo,
kurio atlikti nesugebama. Gal pernelyg kategoriškai, bet be pykčio, vardan visuomenės, vardan ateities.
Ne tik nepastatė, bet sugebėjo dar
nugriauti tikriausią tarpukario gelžbetoninės statybos šedevrą - istorinį
kan. Juozo Tumo -Vaižganto tiltą
Žaliojoje, kurį inžinerijos paminklu
skelbti vertėjo. Iki šiol jis nepažymėtas kelio ženklais, kad čia garsiausio
svėdasiškio vardu pavadintas, jį įamžinantis objektas. Kuomet kreipiesi
į tai privalančias atlikti institucijas,
jos ginasi kaip įmanydamos, kad tik
nereikėtų to padaryti. Pasigirsta varganai primityvūs atsikalbinėjimai,

kad negali būti ženklų labai daug, kad
ženklai blaško vairuotojų dėmesį. O
kai reikia statyti ženklus į kaimo turizmo sodybas ar kitas verslo įmones
- tai didelių prieštaravimų nesukelia
ir vairuojančių neblaško? Vaižganto vardas kaip tik ne blaškytų, bet
dvasiškai kilstelėtų, gal po kelionės
tuo plentu namo sugrįžęs žmogus ir
mūsų klasiko knygą paskaityti paimtų, pasimokytų, dvasiškai, tautiškai
atsigautų...
- Iniciatyvinė grupė, šioks toks
Sąjūdis Lietuvos respublikos šimtmečiui paminėti Svėdasų krašte
susikūrė ir pradėjo veiklą?
- Jau žalvarine lentute pažymėjome Nepriklausomybės koplytstulpį
miestelio centre - bičiulis Petras Buterlevičius čia man pagelbėjo, išraižė,
kad paminklas Amerikoje gyvenančių svėdasiškių lėšomis buvo pastatytas 1928 m., sovietų nugriautas ir
atstatytas laisvai valstybei atgimstant
- 1989 m. Dar pridėjome ir 2018 m.
datą, taip pažymėdami Šimtmetį. Su
niekuo nederinom. Tiesiog ryžtingai
tai padarėme. Nes manome, kad taip
turi būti.
Rimtas darbas bus ir dr. Jono Basanavičiaus įamžinimas, nes tai padaryti prieš porą metų sutrukdė keistai
besielgiantys, tarsi iš tamsos tyrų sugrįžę žmonės. Liūdnas, viduramžių
dvasia dvelkiantis nutikimas. Kas
tuomet juos sukurstė stoti prieš tautos patriarcho įamžinimą ir Svėdasų
garsinimą? Tegul jiems atleidžia Dievas. Visuomenės reikalus suprantančių rėmėjų pagaminta juodo granito
lenta šiemet tikrai pažymės garbiojo
lietuvio atminimą. Šimtmečio metų
paminėjimo - viso jubiliejinio laiko
scenarijus taip pat paruoštas ir greitai
bus paskelbtas. Bus kino, istorinių
asmenybių atminimo, pagarbios atminties žygių, konkursų, kitų patriotiškumo ir ateities vizijas įkūnijančių
akcijų. kad ir visiems svėdasiškiams
išmokti giedoti Svėdasų himną, kurį
užbaigiančios eilutės iškalbingai
kviečia susiburti, sugrįžti į tėviškę po
visą pasaulį išsiblaškiusius svėdasiškius, ne kur kitur, bet čia ,,kurti naują
žemę ir naują rojų“.
- Gal ką nors apie didįjį Šimtmečio projektą - Šimtmečio svėdasiškių galeriją?
- Didysis sumanymas buvo pradėtas
vykdyti praeitų metų pavasarį. Pradėta su didžiu tikėjimu, įsitikinus sėkme.
Ar nesėkmė jį lydės, aš nežinau. Užmojis sukurti Šimtmečio svėdasiškių
garbės galeriją Svėdasuose - apie dvidešimt garsiausių XIX - XX amžiaus
Lietuvos šimtmečio svėdasiškių portretų - pildosi. Ją sukurti labai palankiomis sąlygomis pasirengė iki šiol
dar jokių įmokų negavęs, savo pinigų
ir darbo jau nemažai įdėjęs kūrėjas
Pranciškus Gerlikas. Tai pripažintas
portreto meistras, vienas geriausių
portretų kūrėjų - tapytojų Lietuvoje.
Pradėjome nuo eilinio savanorio Jono
Matulevičiaus, kilusio iš Svėdasų
miestelio, portreto. Todėl, kad svarbiausias ir buvo eilinis, paprastas tėvynės gynėjas ir kūrėjas, nešantis per
amžius išsaugotą lietuvišką dvasią,
didybę paprastumu simbolizuojantis.
Žinoma, galėjo būti nupieštas ir bet
kuris tų laikų savanoris svėdasiškis,
tačiau J. Matulevičiaus fotografija
buvo išlikusi ir jis labai tiko. Jis išėjo
į kariuomenę būdamas aštuoniolikos,
dalyvavo kovose už laisvę, matyt,
buvo sužeistas, o 1922 m., jau taikiu
laikotarpiu, - gal dėl patirtų kautynėse sužalojimų ar įsisenėjusios ligos,
mirė. Antrasis garbiųjų galerijoje Juozo Tumo Vaižganto portretas, o

trečiasis - Kajetonas Sklėrius. Tokia
buvo pradžių pradžia, o vėliau užmojį
palankesnėmis sąlygomis įgyvendinti
padėjo nuoširdus ir kuklus aukštaitis,
puikus portretistas Alvydas Latėnas.
Buvo parašyta ir perduota bei išsiųsta kelios dešimtys laiškų - pasiūlymų
bei prašymų - tapti vieno ar kito
paveikslo sukūrimo globėjais ir padengti jo nutapymo kaštus. Smagu,
kad didžioji dalis adresatų į sumanymą atsiliepė geranoriškai, reikalingas
lėšas pavyko surinkti. Šis paveikslų
rinkinys, matyt, bus impulsas sukurti
istorijos ir kultūros muziejų Svėdasuose . Reikia pažymėti, kad patys
pirmieji savo garsiojo giminaičio,
dailininko Kajetono Sklėriaus ir jo
brolio, sovietų lagerio kankinio, pulkininko Alfonso Sklėriaus portretams
nutapyti (Alvydo Matulionio suburti)
pasirūpino jų giminaičiai. Artimieji pasirūpino ir vargonininko Petro
Vinkšnelio, viršaičių Juozo Striuko
ir Antano Budreikos, kun. Stepono
Matulio portretais, buvusio Utenos
apskrities viršininko Jono Motiejūno - Valevičiaus paveikslo globėjais
tapo šių dienų Lietuvos kariuomenės
kariai, kan. J. Tumo - Vaižganto - jo
vardu pavadintos miestelio gimnazijos mokytojai.
- Kada gimė meilė tautai, kodėl
Tau svarbi tauta, tautiškumas,
gimtoji žemė ir buvimas joje?
- Senelis ir daugybė sutiktų vėliau
tikrų žmonių iš tarpukario Lietuvos.
Kai ėjau į mokyklą, buvo sakytume,
socializmo klestėjimo metai - vadovavo L. Brežnevas, didysis sunkmetis
tarsi ir buvo praėjęs, tėvai gal ir susidurdavo su įvairiomis problemomis,
nepritekliais, tačiau mums, vaikams,
nieko netrūko. Tai kas, kad mes buvom valgę bananų gal tik vieną kartą,
kelis kartus apelsinų ar dar kokių deficitų, tačiau netrūko duonos kasdienės, kelionių po laukus, miškus, žaidimų su bičiuliais, kasdien bent kelis
kartus apsipilant prakaitu, iš visų jėgų
ir visuomet su siekiu nugalėti. Ir koks
skanus būdavo vanduo. Nebuvo nieko skanesnio. Tikrai. Mokykla, kinas,
televizija sovietizavo, tačiau du mėnesiai, vasarą praleisti pas senelius,
tiesiog visas bolševikines piktžoles
išravėdavo. Būdavau tarsi smetoninėje Lietuvoje - apie tą Lietuvą
daug kalbėdavo, o vakare klausydavomės ,,Amerikos balso“ lietuviškų
programų, nuolat vartydavau storą
,,Sakalėlį“, iš kurio puslapių žvelgė
ne tik kunigaikščių portretai, bet ir su
pasididžiavimu surašyta mūsų tautos
istorija.
Tautiškumas - didžiausia vertybė.
Kartu su mūsų tikėjimu, tradicijomis.
Juk Dievas norėjo, kad mes būtumėm
lietuviais, kad kalbėtumėm šia nuostabiausia kalba, kad gyventumėm Jo
dovanotoje žemėje, kad jos neapleistumėm, kad čia kurtumėm savo rojų
didelėj vienybėje, supratime, išmintingai, teisingai. Juk Lietuva tikrai
būtų kitokia, jeigu tas milijonas ar
truputį daugiau ryžtingųjų būtų pasilikę. Ir valdžia būtų kitokia, ir nusiteikimas, nuotaika puikiausia. Juk kartu
ir didžiausius vargus lengviau pakelti,
jei tik žinosi, kad sunkią valandą mes
tėvynės neapleidom.
- Tačiau gyvenimo kelyje juk
teko sutikti daug tikrų žmonių,
kurie niekados nesitaikstė su režimu, išliko lietuviais, tėvynės patriotais...
- Eligijus Smetona, Kazimieras
Bernotas, Jonas Beleckas, Guobio
Emiliutė, Bronius Kulbokas, Povilas
Jurkštas, Jurgis Trečiokas, Ona Samuolienė, Elzė Žiukienė... Tiesiog
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pasakiau, kuriuos dabar prisiminiau,
nors jų yra šimtai. Iš kiekvieno žmogaus vis po kruopelę susirenki išmintį, šviesą.
- Sovietinis saugumas, ar teko
pajusti jo jėgą, ar teko susidurti.
Ką manote apie buvusius saugumiečius ir komunistus?
- Akivaizdžiai tik vieną kartą, tada,
kai Svėdasuose 1979 - ųjų vasario 16
- ąją buvo išplatinti atsišaukimai ant
languotų popieriaus lapų, flomasteriais, spausdintomis raidėmis, naudojant liniuotę parašyti tekstai: ,,Vasario
16 d. Lietuvos nepriklausomybės
šventė. Rusai lauk iš Lietuvos.“ Tuomet mus tardė Anykščių saugumo komiteto vadovas, pasitelkęs geriausią
kriminalistą milicininką. Kaip vėliau
sužinojau iš KGB archyvų, buvau
sekamas. Sužinojau, kad tuo metu ir
tarp vyresniųjų klasių moksleivių, ir
tarp mokytojų buvo saugumo agentų.
Dabarties realybė pastatyta ant
netvirtų pamatų. Laiku neįvykdžius
liustracijos, dar ir šiemet viešinami
toliau Lietuvoje veikiančio sovietinio
saugumo pakišti dokumentai ir buvę
nebuvę vadinami sovietų agentais.
Negirdėjau, kad nors vienas buvęs
komunistas ar kėgėbistas būtų atsiprašęs tautos už bendradarbiavimą su
okupantais, už savo juodus darbelius,
kad ir propagandos baruose. Tarkime
mūsų rajono garbės piliečiais tapę
net keli tokių sovietinių smegenų
plovimo ruporų, kaip „Komjaunimo
tiesa”, „Moksleivis” ir kitų - darbuotojai, daug prisidėję naikinant
lietuviško patriotizmo ugnelę, peršant
bolševikinį pasaulį. O dabar šitie
piliečiai tebesididžiuoja savo andainykščiais darbais ir yra aukštinami
šiandien, drįsdami pasakyti: ,,Tuomet
kiekvienas normalus žmogus buvo
komunistas“.
- Žinau, kad daugybę savo projektų - knygų leidimo, parodų, žygių - rengi be jokių taip vadinamų
,,projektų“, valstybinių institucijų
bei fondų paramos, daugybę dalykų padarai tiesiog be jokio atlygio,
vien todėl, kad jie rodosi svarbūs ir
reikalingi.
- Man yra nuostabu, kai mes su
jaunaisiais šauliais, mokinukais keliaujame per tėvynės miškus, laukus,
jos vieškeliais tam, kad istoriją pažintume, kad tuos, kurie dėl tėvynės
darbavosi, kovojo, žuvo, pagerbtume. Smagesni žygiavimai prasidėjo
2015, tuomet, kai vėl sugrįžau į Svėdasų kraštą, pajutau gimtosios žemės
dvelksmą. Smagu, kad gimė tradicija
surengti žygį vasario 16 - ajai, kad
kasmet gausėja žygių vis kitu maršrutu (pagerbti 1920 m. rudenį kovoje
su lenkų kariuomene žuvusius Troškūnų šaulius), kad nepraleidžiame nė
vienos svarbesnės partizaninio judėjimo sukakties. Kokio bereikia atlygio,
jei iš vyresnio žmogaus, braukiančio
ašarą, išgirsti, kad gal jau bus laisva
Lietuva, nes vėliavas nešdami praėjome.
Knygų rašyme ir leidime - tas pat.
Žinoma, būtų smagu sudaryti sandorą
su rimtu rėmėju : dešimčiai metų- dešimčiai knygų, tačiau daugybė smulkių rėmėjų yra taip pat labai gerai,
labai branginu ir gerbiu juos, nes kuo
daugiau prisidedančių, tuo didesnis
visuomenės palaikymas. Naudodamasis proga,- dėkoju. Dabar jau
suprantu savo pašaukimą, suvokiu,
kad gyvenime pasukau ne kur kitur,
tačiau šiuo,savuoju, keliu, jaučiu, kad
mane remia tauta. Tai kaip aš galiu
pasitraukti. O jei būtų reikėję pinigų,
tai turėjau rinktis kitą kelią.
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Anykštėnai Vilniaus Kaziuko mugėje
Nuo Troškūnų kilęs fotomenininkas Vytautas Janulis jau daugel
metų lankosi Vilniaus Kaziuko mugėse.Šiemet jis per porą dienų,
nešinas fotoaparatu, nužingsniavo apie 20 km., padarė apie 700
fotokadrų, pašnekino ir ,,pašposijo“ su dešimtimis mugės dalyvių, daugiau nei dešimčiai pažadėjo nusiųsti nuotraukas, gausiai papildė savo fotografijų seriją –„Lietuvių liaudies meistrai“ .
V.Janulis lietuvių liaudies meistrus fotografuoja nuo 1987 metų.

Amžinybėn išjkeliavusio dievdirbio Povilo Bugailiškio giminaitis, tautodailininkas Jonas Bugailiškis su žmona Emilija V. Janulį su šeima pakvietė per Jonines atvykti į savo sodybą.

„Kaziuko mugėje pirmas sutiktas dalyvis buvo mano kraštietis
bitininkas Petras Kvietkauskas“ , - sakė Vytautas Janulis.
„Na ir sutapimas. Kaziuko mugėje pirmąjį sutikau ir nufotografovau
žymųjį Anykščių krašto Kuniškių
kaimo bitininką Petrą Kvietkauską,
- šypsojosi V. Janulis. - 2015 metais
jis buvo apdovanotas Anykščių bitininkų draugijos diplomu „Už bičių
produktus sveikatinimui“.
Petro bityno aviliuosna bitės medų
neša ir iš mano tėviškės – Smėlynės
kaimo - laukų ir miškų“.

V. Janulio fotografijų seriją papildė ir medžio drožėjo Prano Petronio
portretas, kuris vasaroja senelių sodyboje Laičių kaime, netoli Viešintų.
Jo skulptūros puošia Viešintų kapinių
arkas, jo kūrinių esama ir Angelų
muziejuje Anykščiuose. Pasak V. Janulio, P. Petronis dalyvauja daugelyje
kūrybinių stovyklų ir yra nuolatinis
medžio drožėjų stovyklų Niūronyse
dalyvis, garsėja kaip senovinių dro-

žybos tradicijų meistras.Jo išdrožtos
skulptūros stovi Anykščiuose, Alantoje, Kuršėnuose, Stripeikių bitininkystės muziejuje ir daugelyje kitų
vietų.
Pranas buvo vienas tų autorių,
kurie 1991 metų sausyje per vieną
naktį sukūrė laikiną medinį paminklą
ant laidojamų sausio 13 –osios aukų
kapo Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Beje, P. Petronis gerai pažino ir
vieną pirmųjų V.Janulio fotografijų
serijos „Lietuvių liaudies meistrai“
herojų, fotografo bičiuliu tapusį dievdirbį, gyvenusį vienkiemyje netoli
Viešintų,- Povilą Bugailiškį.
Mugėje Vytautas susipažino su
Vilniuje gyvenančiu tautodailininku
Jonu Bugailiškiu. Jonas sakė, kad yra
Povilo giminaitis - yra lankęsis ir
dievdirbio sodyboje.
Po P. Bugailiškio mirties tautodailininkas, medžio drožėjas, skulptorius, medžio instrumentų, vaikų
žaislų, paukščių inkilų meistras J.
Bugailiškis, kurio kiekvienas darbas
nuo 2009 metų yra Lietuvos tautinio
paveldo kūrinys, išsaugojo dvi jo
skulptūras – viena yra Vilniuje, kita
–„Marija“ – J. Bugailiškio sodyboje.
1988m prie tos skulptūros V.Janulis
nufotografavo dievdirbį ir jo žmoną
balta skarele.
-ANYKŠTA

Drožėjų drožėjas Petras Petronis iš Viešintų krašto.
Vytauto JANULIO nuotraukos.
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KGB šmėkla sekė visą sovietmetį

Romuladas ir Marijona Katkevičiai jaunystėje.
žiuojant namo iš lagerio išnešė jo
bekojis bičiulis.

Anykščių krepšinio komanda, 1966 metais tapusi “Nemuno”
sporto draugijos čempione. Pirmoje eilėje iš kairės Vladas Čiudaras, Romuladas Katkevičius, Algimantas Bagdonavičius ir
Aleksas Makulavičius. Antroje eilėje iš kairės - Povilas Kugys,
Gediminas Šimkūnas, Vidmantas Makaraitis, Vincas Urba, Algirdas Čepelė, Antanas Černiauskas ir Mečislovas Kaulis.
(Atkelta iš 1 p.)
Prie vėliavos koto pritaisė
bombos imitaciją
Joniškėlio vidurinės mokyklos paskutinių klasių mokiniai buvo įkūrę
pogrindinę organizaciją ,,Geležinis
vilkas“. Skandalingiausiu organizacijos darbu tapo Lietuvos trispalvės
iškėlimas naktį iš 1956 metų gruodžio 31-osios į 1957 sausio 1-ąją.
R.Katkevičiui, kaip sportiškiausiam
organizacijos nariui, buvo patikėta
fiziškai sunkiausia užduotis - įlipti į
medį ir pritvirtinti vėliavą. Vaikinai
dirbo kaip tikri konspiratoriai: vėliavos kotą ištepė žibalu, kad stribų
šunys pagal kvapą negalėtų atsekti, kas ją kabino. Prie vėliavos koto
mokiniai pritvirtino skardinę - bombos imitaciją. Lietuvos trispalvė Joniškėlyje iškabėjo iki vidurdienio, o
šunys,kas iškėlė vėliavą, pagal kvapą
neatsekė.
,,Nusikaltėliai“ suimti buvo tik po
pusantro mėnesio. Keturi joniškėlėnai buvo nuteisti, aštuoni - pašalinti iš mokyklos. Po šių įvykių prabėgus daugiau nei šešiasdešimčiai
metų, R.Katkevičius, kalbėdamas su
,,Anykšta“, šypsojosi, jog patiems
gaminant vėliavą tuomet didžiausia
problema buvusi, kaip gauti spalvotų audinių. Problemą joniškėliečiai
išsprendė originaliai - gruodžio 5-osios, Konstitucijos dienos, vakare
nuo valdiškų įstaigų nusikabino dvi
sovietines vėliavas ir iš jų gamino
lietuvišką trispalvę. Žinia, nei LTSR,
nei juo labiau Tarybų Sąjungos vėliavoje geltonos spalvos nebuvo, todėl

vaikinams teko perdažyti gabalą audinio geltona spalva.
Po tris mėnesius trukusių tardymų
R.Katkevičius buvo nuteistas metams lagerio, kiti suimti joniškėlėnai
gavo nuo dvejų iki ketverių metų lagerio.
,,Kaip reagavo tėvai?“ - paklausėme R.Katkevičiaus. Vyras gūžčiojo
pečiais, sakė, kad nebuvo tėvai labai
šokiruoti. ,,Tremtis mūsų giminėje
buvo beveik įprastas dalykas,“ - kalbėjo R.Katkevičius.
Visa joniškėliečių keveriukė pateko į tą patį Mordovijos lagerį, kuriame buvo labai daug lietuvių. Kartu su
R.Katkevičiumi sėdėjo kunigas Rimkus iš Žemaitijos, buvę aukšti Nepriklausomos Lietuvos pareigūnai, partizanų vado Juozo Lukšos Daumanto
bendražygis Klemensas Širvys - Sakalas, Kovo 11-osios Akto signataru
tapęs Algirdas Endriukaitis. Pabaltijiškiai buvo subūrę futbolo komandą
,,Baltika“, lietuviai turėjo net sportinius marškinėlius su Gediminaičių
stulpais. ,,Lageryje buvo ir krepšinio
aikštelė, bet krepšinio varžybų neorganizuodavome: nebuvo lygiaverčių
važovų. Lošdavome futbolą,“ - kalbėjo R.Katkevičius.
Vienas iš tremtinių buvęs bekojis,
vaikščiojo su tuščiaviduriu protezu.
Vyras gyvenęs šalia lagerio buvusiame kaime, o dirbti eidavęs į lagerį.
Į jo protezo vidų tilpdavęs butelis
degtinės ir jis kartais lagerio gyventojams jos atgabendavęs. Iš lagerio
nebuvo galima išsivežti nuotraukų,
kuriose daugiau nei trys žmonės R.Katkevičiui dalį nuotraukų išva-

Mordovijos lageryje tremtiniai turėjo galimybę žaisti krepšinį.

Rasti Alma Mater
padėjo krepšinis
Iš lagerio R.Katkevičius paleistas
anksčiau laiko, mat ,,prasėdėtos“
paros skaičiuotos pagal išdirbį. Jis
dirbęs laikrodžių apdailos gamybos įmonėje, per dieną padarydavęs
dviejų ar trijų dienų normą. Iš lagerio
R.Katkevičius išsivežė ir šiek tiek pinigų, už kuriuos Maskvoje nusipirko
baltą striukę. 1959-aisias Joniškėlyje
vyrukas, vilkintis baltą striukę, tiesiog buvęs pasmerktas būti ,,pirmuoju kaimo bernu“. Deja, Joniškėlyje
R.Katkevičiui vietos nebuvo - atgal
į mokyklą jo nepriėmė. Per pažįstamus buvo priimtas į Kauno rajono
Garliavos vidurinę mokyklą.
Gavęs atestatą, R.Katkevičius ketino stoti į Kauno kūno kultūros institutą, tačiau šios įstaigos durys jam
buvo uždarytos, juk ,,negali banditas
tapti pedagogu“.
R.Katkevičių mokytis priėmė
Lietuvos veterinarijos akademija.
Padėjo krepšinio treneris Liudgardas
Tenzegolskis, iš akademijos studentų
subūręs stiprią krepšinio komandą.
Bet ir tarp būsimų veterinarų ramybės R.Katkevičiui nebuvo: jo studijų
metais KGB susizgribo, kad Kaunas
yra ,,režiminis“, taigi, lyg ir uždaras
miestas, kuriame politiniams kaliniams draudžiama gyventi. Vaikinas
buvo pašalintas iš akademijos, tačiau
po metų buvo panaikintas tas Kauno
,,režiminis“ statusas ir R.Katkevičiui
leista toliau mokytis.

bendrakursis dirbo vyriausiuoju žuvininku. Prieš šventes jam paskambindavau ir nuvažiavęs gaudavau
žuvies. Kartą mano draugas, veterinarijos tarnybos viršininkas, Ramutis
Augustinas sako:,, padėk, Romai,
man tos žuvies gauti. Baliui reikia.“
Paskui dar perskambino:,,Romai, ar
tu nieko prieš, jei važiuos ir Vasilyj
Ivanovičius?“ Ką aš sakysiu. Važiuojam visi trys į Arnionis,“- istorijos
pradžią pasakojo R.Katkevičius.
V.Čikiliovas į Arnionis važiavo ne
KGB tyrimo atlikti, o paprasčiausiai
norėdamas šviežios žuvies. Vyrai jau
pakeliui kilnojo taureles, išgėrė dar ir
Arnionyse. Ponas Romualdas sako,
kad jis Arnionyse, bičiulio kabinete,
ant sienos pastebėjo Vytauto Didžiojo bareljefą ir į jį atkreipė dėmesį. Dėl
to bareljefo grįžtant namo buvęs politinis kalinys su KGB poskyrio viršininku barėsi, pastarasis R.Katkevičiui
sakęs: ,,Tu Vytautą garbini, o Lenino
nekenti.“ Elmininkietis šyptelėjęs
tęsė, kad istorija su Vytautu būtų likusi kaip apgirtusių žmonių beprasmis ginčas, jeigu ne vėlesni įvykiai.
,,Mane paskyrė kolūkio vyriausiuoju
zootechniku. Bet rajono KGB atstovai pareiškė - negalima. Jis Vytautą
myli labiau nei Leniną,“ - pasakojo
R.Katkevičius.

Sergejų Jovaišą tempė
iš paupio
,,Tai buvo vienas geriausių 19661976 metų Anykščių krepšininkų.
Būdamas Lietuvos veterinarijos akademijos studentu jis žaidė Kauno
,,Žalgirio“ antrojoje komandoje ir
buvo Sergejaus Jovaišos mokytojas krepšinio aikštelėje. 1966 metais
Anykščių krepšininkai pirmą kartą
tapo Lietuvos ,,Nemuno“ draugijos čempionais. Tame dešimtmetyje
R.Katkevičiaus vadovaujami krepšininkai buvo ir daugkartiniai ,,Nemuno“ žaidynių čempionai, o ,,Valstiečių
laikraščio“ taurę iškovojo 6 kartus,“
- prisiminimais apie R.Katkevičių
su ,,Anykšta“ dalijosi ilgametis
Anykščių sporto organizatorius Jonas
Pajarskas.
Beje, ir kiti to laikotarpio Anykščių
krepšinio lyderiai - Antanas Černiauskas, Algimantas Bagdonavičius, Vidmantas Makaraitis, Algirdas Čepelė,
Algimantas Baronas - buvo veterinarijos akademijos absolventai.
Tarp R.Katkevičiaus ir S.Jovaišos
šešiolikos metų skirtumas, tačiau jie
abu spėjo kartu pažaisti Anykščių
rinktinėje. ,,Prisimenu, prieš vienerias
iš varžybų S.Jovaišos nėra. Per seserį
radome jį su draugais paupyje kortomis pliekiantį. Beveik per jėgą ,,supakavome“ ir išsivežėme į varžybas
Biržuose. Linksmiausia, jog jis po tų
varžybų Biržuose, miesto gatvėje, ,,į
akį“gavo“ , - juokėsi R.Katkevičius.
Pasak elmininkiečio, čia, matyt ,buvęs tas periodas, kai S.Jovaiša buvo
nusprendęs mesti krepšinį ir tapti stalo tenisininku.
R.Katkevičius - tik 180 cm., bet
ir antrojoje ,,Žalgirio“ komandoje,
ir ,,Nemuno“ rinktinėje žaidė krašto
puolėju. Jis iš vietos mesdavo pašokęs arba po kamuolio varymo pašokdavo, o toks krepšininko judesių
arsenalas septintajam dešimtmečiui
buvęs nebūdingas. Lietuvos pirmenybėse R.Katkevičius yra įmetęs 46
taškus, o tritaškių juk tuomet nebuvę. Beje, kalbant apie ūgį, elmininkietis prisiminė, kad septintajame
dešimtmetyje Kauno ,,Žalgirio“
pagrindinis centras buvęs vos 191
cm.ūgio.

Nuolatinė KGB ,,globa“
Elmininkiškis kalbėjo, kad KGB jo
nepaleido iki pat Nepriklausomybės.
,,Visada jaučiausi esąs lyg po padidinamuoju stiklu,“ - dėstė buvęs politinis kalinys. Studijuodamas Veterinarijos akademijoje R.Katkevičius
susitiko su drauge Mordovijoje
kalėjusiu Petru Svirpliu. Pastarasis,
vos grįžęs iš lagerio, buvo paimtas į
kariuomenę ir gal po mėnesio išleistas atostogų. ,,Baigiantis atostogoms,
Petras man sako - mane išleido tik
tam, kad grįžęs papasakočiau, kokios
tavo nuotaikos. Ką man sakyti?“ perpasakojo R.Katkevičius.
Vėliau buvusio politinio kalinio
aplinkoje atsirasdavo perdėtai meilių
ir žingeidžių asmenų, tačiau jis buvęs
atsargus. Jis pats taip pat sulaukdavęs
KGB atstovų ,,prašymų“ kur nors ko
nors pasiklausyti.
Atsimena elmininkietis ir absurdišką konfliką su buvusiu KGB
Anykščių poskyrio viršininku Vasilijumi Čikiliovu. ,,Molėtų rajone, Arnionyse, žuvininkystės ūkyje, vienas

Pabaltijiečių kalinių futbolo komanda “Baltika” turėjo ir sportinę uniformą.

Trys buvę Joniškėlio vidurinės mokiniai, kuriems Lietuvos vėliavos
iškėlimas medyje kainavo laisvę, ir buvęs jų mokytojas nusifotografavo istorinėje vietoje. Ąžuolo nebėra, jo vietą žymi medinis paminklas.
Asm. albumo nuotr.

skelbimai

2018 m. kovo 10 d.

Violončelės virtuozas Ian Maksin ir Vilnius Guitar Trio
surengs įspūdingą pasirodymą Anykščiuose
Violončelės virtuozas ir kompozitorius iš JAV Ian Maksin ir
Vilnius Guitar Trio su intriguojančia programa „Come Together” pasirodys penkiuose Lietuvos miestuose. Koncertų meninė
programa labai plati ir įvairi – nuo auksinės klasikos iki ugningų
tango, džiazo ir roko kompozicijų. 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.
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 sudė-

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.

ties tarptautinių ansamblių dalyvis su
koncertais apkeliavęs daugiau negu
trisdešimt pasaulio šalių, muzikuoja prestižinėse Amerikos, Europos,
Azijos koncertinėse salėse kartu su
tokiomis muzikos žvaigždėmis kaip
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Nemokamai iškerta ir išveža iš laukų krūmus. Perka malkinę medieną,
kirstus ir nekirstus krūmus. Išvalo
miškus.
Tel. (8-677) 20998.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų valymo įrenginius, surinkimo talpyklas.
Kasa vandens šulinius, jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Buria Taro kortomis. Pasako praeitį,
ateitį.
Tel. (8-645) 10884.
Atlieka fasadų šiltinimo, apdailos
darbus. Tinkuoja, deda dekoratyvinį
tinką. Dengia stogus, lieja pamatus.
Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.
Gamina, stato tvoras, vartus, pavėsines, lauko baldus.
www.sarijus.lt
Tel. (8-657) 46255.
Iškala raides. Gamina paminklus.
Lieja pamatus.
Tel. (8-648) 81663.

BUTAI, NAMAI, SODYBOS, ŽEMĖ,
MIŠKAI, SODAI
- parduosime Jūsų nekilnojamąjį turtą
be jokiu rūpesčių Jums!
Atvykstame į vietą, profesionaliai
įvertiname ir pasirūpiname pardavimu
iki pat notarinio sandorio!
Nekilnojamojo turto agentūra
“21 Amžius”.
Tel. (8-640) 32442, www.nta21.lt.

parduoda

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cinkuotas rėmas ). Dabar šiltnamį įsigykite pigiau!
www.siltnamiaijums.lt
Tel. (8-682) 10643.
Nekilnojamasis turtas
Anykščių rajone - tvarkingą, su
visais patogumais sodybą.
Tel. (8-614) 44910.
Sodybą su 4 ha žemės Maželių
k., Kavarsko sen. Kaina derinama.
Tel. (8-618) 14970.
Anykščių r., Drobčiūnų k. - sodybą. Medinis namas, 30 a. sklypas.
Tel. (8-640) 32442.
Namų valdos sklypą Keršio ežero
pakrantėje. Elektra, pamatai. Nuo
50 iki 316 a.
Tel. (8-602) 30243.

Pavojų keliančių

susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti

medžių pjovimas,

giminėms vakarėlį?

Tel. (8-614) 60197.

genėjimas, surišimas.
Išsinuomosiu žemę. Mokėsiu nuo
100 Eur už hektarą. Pusė nuomos
sumos sumokėsiu iš karto avansu, likusią dalį iki spalio 1 d. Domina žemė
aplink Kurklius, Šerius, Staškūniškį,
Žemaitkiemį. Taip pat domina ir apleistos žemės. Tel. (8-607) 86664.

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

Grožio salonas veido procedūros.
Statybininkų g. 6-41 a, Anykščiai.
Tel. (8-674) 01983.

Ilgametė darbo
patirtis.
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 .

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

MTZ-80 (kaina 1350 Eur).
Mėšlo kratytuvą 11 t (kaina
2150 Eur).
Tel. (8-641) 57036.
MTZ-80, MTZ-50, mėšlo kratytuvą 11 t, plūgą „Kverneland“
(4 korpusų vartomas). Kainos
sutartinės.
Tel. (8-641) 57036.
Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės

Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.

Tel. (8-692) 75903 .

Platus gaminių
pasirinkimas.

Žemės ūkio technika

KONCERTAS VYKS: Kovo 14 d.
18 val. Anykščių menų inkubatoriuje.
Bilietus į renginį platina Tiketa ir
Anykščių menų inkubatoriaus kasa.

Katilai, kaminai, vandentiekis, kanalizacija, visi santechnikos darbai. Prekyba, montavimas, garantija. J. Biliūno 18, Anykščiai,
“Vilpra” mini salonas. Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442.

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ

Namą Anykščių r., Kurklių
sen., Didžiakaimio k. (medinis,
apmūrytas, centrinis šildymas,
86 kv. m, yra mūrinis garažas,
rūsys, tvartas, 84 a sklypas).
Tel. (8-611) 21009.

kos mylėtojams, kurie išgirs ne tik
virtuoziškas improvizacijas, netikėtas
harmonijas, bet ir sulauks malonių
staigmenų.

REMONTO
IR APDAILOS
DARBAI.

TVENKINIŲ KASIMAS

Geni sodus, karpo, formuoja gyvatvores. Pjauna pavojingai augančius
medžius.
Tel. (8-644) 41260.
Indėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Andrea Bocelli, Sting, Gloria Estefan,
Barry Gibb ir kt.
Šiais metais Jungtinių Amerikos
Valstijų ambasados Lietuvoje ir „Arts
Libera International“ organizuojamas turas 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.
„Come Together” – renginys kokybiško meno gerbėjams bei muzi-

Malkas - beržines, alksnines. 3
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų
veža su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Supjaustytas lapuočio medžio
atraižas. Atveža.
Tel. (8-621) 30354.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Kita
Šienainį rulonuose ir karves.
Tel. (8-616) 02415.

Kovo 13 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos
tyrimus pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų;
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 16 iki 18 val. Tel. (8-698) 33653.

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

Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

Siūlo supirkti SRAIGES
sezono metu.
Tel. (8-606) 83368.

Norvegijoje veikianti įmonė Renovering Pluss AS ieško:
Staliaus, plytelių klojėjo, santechniko/elektriko
REIKALAVIMAI
ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis
vairuotojo pažymėjimas
anglų kalbos pagrindai (privalumas).
Santechnikui/elektrikui - privaloma
atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai
MES SIŪLOME
pastovų darbą norvegiškoje įmonėje
2650 Eur atskaičius mokesčius su atos-

Rankinę žolės sėjamąją, melasą,
220-380 V grūdų malūnus, traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes, melžimo
aparatus, bulvių sodinamąsias,
šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius, 600 - 1000
l plasmasines talpas, vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.
VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 11 d. (sekmadienį) prekiausime
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-45-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai.
Jei vėluosime, prašome palaukti. Tel. (8-608)
69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10,
Čekonys 15:30, Debeikiai 15:40, Rubikiai
15:50, Burbiškis 16:00, Anykščiai 16:15
ūk.turgus, Kurkliai 16:35, Staškuniškis 16:45.

toginiais
geras gyvenimo sąlygas (320 kvm. plotas, po kambarį darbuotojui)
automobilį, darbo rūbus, įrankius, darbinį telefoną
draugišką ir profesionalų kolektyvą
Dėl platesnės informacijos mielai kreipkitės tel. +4746373333
arba siųskite savo CV
el.p. renoveringpluss@yahoo.com

Žieminius kviečius (1 t kaina 150
Eur), žirnius RESPECT sėklai (1 t
kaina 250 Eur).
Tel. (8-618) 50787.
Lėkštinius skutikus, frezus, kultivatorius, plūgus, vagotuvus, rotacines šienapjoves, bulvių kasamąsias, sodinamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Perka pašarinius kviečius, miežius. Parduoda salyklinius miežius.
Atsiskaito iškarto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

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

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

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.

Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
2-3 ha miško. Gali būti mišrus, malkinis, Brangaus nesiūlyti.
Tel. (8-681) 68975.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
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.
Skubiai – butą, namą, sodybą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys
siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai. Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Nedidelį butą Anykščiuose.
Tel. (8-633) 51323.
Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir nevažiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito
vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Brangiai ir skubiai - automobilius,
mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
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.

UAB „Anykštos redakcija“
priima skelbimus
į šiuos laikraščius:

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

PERKAME

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

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

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

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

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

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

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS
Geromis kainomis.

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

vardadieniai
šiandien
Silvija, Naubartas, Butgailė,
Emilis, Geraldas.

2018 m. kovo 10 d.

Paparacio šūvis

kovo 11 d.
Konstantinas, Gedimtas, Vijolė, Kostas.
kovo 12 d.
Teofanas, Galvirdas, Darmantė.

mėnulis
kovo 10-12 d. delčia

apklausa
Ar turite paskyrą
“Facebook”-e?
(balsavo 198)
Taip
58.1%

2...katiną,

Ne
41.9%

anekdotas

1. Jei gatvėje sutiksi bebrą,

Eina Petriukas vasarą su tėčiu
žvejoti. Kiek paėjus Petriukas
klausia tėčio:
- Ar pasiėmei masalų?
Tėtis atsako:
- Taip.
Vėl eina eina, Petriukas klausia:
- Ar pasiėmei kabliukų ir sliekų?
Tėtis atsako:
- Taip.
Vėl eina ir vėl klausia tėčio:
- Pasiėmei meškeres?
Tėtis:
- Užmiršau!!!

oras
+3

-2

3. ... ir briedį,

NNN

4. žinok, greitai pasirodys ir medikai.

redaktorei nežinant

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną,
švenčiantys anykštėnai šiemet
ant Kalitos kalno bus vaišinami
kareiviška koše. Koše ant Kalitos
kalno vaišins Anykščių Dariaus
ir Girėno šaulių 901-oji kuopa.
Šią žinią paskelbus portalui
anyksta.lt, internetiniuose komentaruose kilo nepasitenkini-

Nemokama košė kursto neigiamą
visuomenės nuomonę apie... kažką

mo banga. Komentarus, pasivadinę „TIC“, „kalnas“, tikėtina
rašė Anykščių turizmo ir verslo
informacinio centro specialistai.
Po šiais slapyvardžiais pasislėpę
asmenys tik dėl jiems patiems
suprantamų priežasčių piktinosi, kad „Anykšta“, pacitavusi
įstaigos tinklapyje paviešintą žinią apie nemokamą košę, kursto

neigiamą visuomenės nuomonę
ir net savinasi įstaigos viešinamą informaciją.
Ko gero, daugelis dar prisimena prieš savivaldos rinkimus
rajono valdančiųjų deklaraciją
apie „viešumą ir skaidrumą“.
Kiek to skaidraus viešumo
Anykščių rajone belikę, jei žinia apie nemokamą košę tokios

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

reakcijos sulaukė, paliekame
spręsti jums patiems.
Ir jeigu vis dėlto susigundysite
sekmadienį tos nemokamos košės paragauti, nenustebkite, jei,
užuot ja pavaišinę, pirmiausia
pasiūlys įsigyti slidinėjimo bilietą. Antraip galite ir jūs sulaukti
priekaištų, kad gviešiatės jums
visai nepriklausančios košės.
Piešė Aušra BREDELYTĖ
rašė Antonas Feljetonas

Amiliutė ruošiasi sutikti jaunikį

Papuošė namus ir sielą...
Iš pat ryto, šiandien mielo,
Išvėdinusi gryčiukę,
Ruošias šventei Amiliutė.

Nukasti trobon takeliai,
Išvalyti trys langeliai,
O ant sienos, kur sės svečias,
Divonas kabės nuo pečiaus.

Iškratytas ir išplautas Ant tvoros dabar padžiautas.
Tegul stebis Valentinas,
Kokis elnių gražumynas.

Dar jaunystėj siuvinėjo,
Kai rankelės nedrebėjo.
Perklotos abidvi lovos,
Bufetas antai neblogas.

Pastatys ten grafinuką
Spanguolinio likeriuko,
Kaip gamindavo Vienuolis...
Priimtas bus tarsi lobis.

