
6 psl.

3 psl.

70-ieji leidimo metai 2018 m. kovo 17 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 22/9211

http://www.anyksta.lt

4 psl.2 psl.
šiupinys

asmenukė

11 psl. 13 psl.

Kino salę kultūros centre įrenginėjo 
buvęs „Nykščių“ savininkas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šį penktadienį Anykščių kul-
tūros centre kartu su praside-
dančiu festivaliu „Kino pavasa-
ris“ atidaryta nauja kino salė. 

Šios kino salės garso ir vaizdo 
įrangą už 57 997 Eur, kurie yra 
dalis kultūros centro renovaci-
jai užbaigti skirtų lėšų, sumon-
tavo UAB „Muzikos ekspre-
sas“, kurios direktorius Liudas 
Vaštakas prieš keletą metų 
buvo vienas iš savivaldybei lo-
jalių „Nykščių“ savininkų.

Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė 
sakė, kad kino filmai didžio-
je salėje renka pilną salę 
žiūrovų.

Anykščių rajono Tarybos na-
rys socialdemokratas Dona-
tas Krikštaponis teigia, kad 
dvi kino salės Anykščiams – 
prabanga.

Nuo vėliavų 
prie paukščių

Nutilus modernios valstybės 
šimtmečio varpams ir numir-
gėjus nuotraukų su trispavėmis 
kepurėmis ir trispalviais blynais 
lavinai, socialiniuose tinkluo-
se visuotinai pereiname prie 
sprogstančių kačiukų ir grįžtan-
čių paukščių. 

Nuostabus yra modernios 
valstybės pilietis. Nesvarbu, kad 
kas ketvirtas skursta, džiaugtis 
mokame.

Gražina ŠMiGelskienĖ

PARODA. Kovo 19 d. (pirma-
dienį) 17 val. Koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
Anykščių krašto tautodailės paro-
dos atidarymas. Parodos kuratorė 
Skaidrė Račkaitytė. Renginys ne-
mokamas. 

Mirė. Ketvirtadienį, kovo15 
– ąją, į amžinybę iškeliavo Lie-
tuvos Nepriklausomybės akto 
signataro Stepono Kairio dukte-
rėčia Bronė Raupelienė, dienas 
leidusi gražiai sutvarkytoje so-
dyboje Užunvėžiuose (Kurklių 
sen.), prižiūrima dukters Birutės 
Žukauskienės. Šiemet, rugpjū-
čio 3 – ąją, jai būtų sukakę 99 
– eri. Vos prieš keletą mėnesių 
ją kalbino „Anykštos“ žurnalis-
tai. (Rytis Kulbokas. „Signataro 
dovanoti tautiniai rūbai paveldi-
mi iš kartos į kartą“, „Anykšta“ 
2018 01 06).

Slidinės. Vakar 13 valandą pra-
mogų ir sporto komplekse „Kalita“ 
po kelių dienų pertraukos vėl buvo 
įjungti keltuvai, kalnų slidininkai 
ir snieglentininkai žiema galės 
mėgautis ne tik savaitgalį, bet ir 
artimiausias dienas. Pavasaris ke-
liom dienom buvo sustabdęs kalnų 
slidinėjimą, tačiau šaltos naktys 
leido tinkamai paruošti trasas, tad 
slidinėjimo sezonas dar tęsis ir kitą 
savaitę.

Prašymai. Paskelbta 10 Lietu-
vos savivaldybių, kurios operaty-
viausiai tvarko prašymus išmokėti 
vaiko pinigus. Anykščių rajono 
savivaldybės duomenimis, per du 
šių metų mėnesius gauta ir paten-
kinta 1614 prašymų dėl išmokos 
vaikui. Patenkinta 99,7 proc. pra-
šymų. Išmokos vaikui turi būti 
pradėtos mokėti ne vėliau kaip 25 
kito mėnesio dieną po prašymo pa-
teikimo.

Akcija. Raudonojo Kryžiaus 
Anykščių skyrius organizuoja Ve-
lykinę akciją ir kviečia geros va-
lios žmones prisidėti prie šios ak-
cijos, aukoti Raudonojo Kryžiaus 
Anykščių paramos skyriuje adresu 
V.Kudirkos g. 14, darbo dienomis 
nuo 8.00 iki 16.00 val. Akcija vyks 
iki kovo 27 d. Bus suruošti šventi-
niai maisto paketai ir išdalinti vie-
nišiems senoliams.

Kiaulės 
Lietuvoje buvo 
maitinamos 
geriau nei 
sovietiniai 
kareivėliai

rievės
...bent šeši ,,Respublikos“ są-

rašuose esantys kėgėbė bendra-
dabiai 2000-ųjų ,,Anykštoje“ 
dirbo... 

Ką ir kada sėti 
2018 metais
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Valdiškoje įmonėje - 
kaip savam kieme

Anykščių rajono savivaldy-
bės įmonės UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ laikinasis di-
rektorius Jonas Žukauskas vie-
nasmeniu sprendimu įstaigoje 
įkūrė ekonomisto etatą ir įdarbi-
no žmogų. 

100 procentų UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ akcijų valdo 
Anykščių savivaldybė. Sprendi-
mo steigti ekonomisto etatą ko-
munaliniame ūkyje bendrovės 
valdyba nėra priėmusi.

Nežinia, kokiais keliais Anykš-
čiuose atsiradęs J. Žukauskas 
buvęs Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriaus Au-
droniaus Gališankos grupiokas.

Rajono vadovai meras Kęs-
tustis Tubis ir vicemeras Sigu-
tis Obelevičius paklausti, kaip 
vertina bendrovės įstatų nesilai-
kantį l.e.p.direktorių, sakė, jog 
nesvarbu, kokius sprendimus 
jis priima, greičiausiai visi jo 
sprendimai  yra 
teisingi. 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Jonas Žukauskas valdiškoje įstaigo-
je tvarkosi kaip nuosavoje - ką nori tą įdarbina, 
su kuo nenori, su tuo nešneka.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis netiki, 
kad laikinasis komunalininkų vadovas galė-
jo pažeisti bendrovės įstatus. Net faktai mero 
neįtikina.

JAV ambasada 
dovanojo 
virtuozo 
koncertą



 

KONKREČIAI 2018 m. kovo 17 d.

Temidės svarstyklės

Grasintojas. Kovo 12 dieną 
apie 16.45 val. Skiemonių seniū-
nijos Voversių kaime, būdamas 
namuose, neblaivus (nustatytas 
1,87 prom. girtumas) vyras (g. 
1978 m.) atsuko virtuvėje bu-
vusio dujų baliono reduktorių ir 
prileidęs į patalpą dujų ketino su-
sprogdinti jo žmonai priklausantį 
butą. Vyras sulaikytas ir patalpin-
tas į areštinę. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.    

Kaimynystė. Kovo 12 dieną 
apie 19 val. vyrui atėjus pas kai-
myną, gyvenantį Anykščiuose, 
Gedimino gatvėje, buvo sumuštas, 
sukeltas fizinis skausmas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Apiplėšimas. Kovo 13 dieną 
apie 12 val. vyras (g. 1972 m.), gy-
venantis Viešintų seniūnijos  Pu-
tino kaime, atvykęs prie jam pri-
klausančios sodybos Skudų kaime, 
rado išdaužtą namo lango stiklą, 
išlaužtą ūkinio pastato pakabinamą 

spektrasJAV ambasada dovanojo 
virtuozo koncertą

Trečiadienį Anykščiuose svečiavosi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje Politikos ir 
ekonomikos skyriaus vadovas Ryan Campbell, kuris susitiko su Anykščių rajono savivaldybės meru 
Kęstučiu Tubiu ir drauge lankėsi Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje. Kartu atvyko Jungtinių Ame-
rikos Valstijų ambasados Lietuvoje ir prodiuserinės kompanijos „Arts Libera International“ kvie-
timu Lietuvoje viešintis žymus JAV violončelės virtuozas ir kompozitorius Ian Maksin, kuris kartu 
su pripažintu gitaros virtuozų ansambliu „Vilnius Guitar Trio“ (Vad. Artūras Chalikovas, Gintaras 
Šulinskas ir Andžej Zujevič.), surengė koncertą Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje. 

Susitikime su gimnazistais R. 
Campbell pasakojo apie Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Lietuvos ben-
dradarbiavimo kryptis ir galimybes. 
Svečiai taip pat aplankė ir pirmąjį 
Lietuvoje memorialinį muziejų – ap-
žiūrėjo Antano Baranausko ir Antano 

Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus ekspozicijas.

Vakare Anykščių menų inkubato-
riuje R. Kempbell pristatė svečio iš 
JAV I. Maksin muzikinį turą po pen-
kis Lietuvos miestus, pabrėžė, kad tai 
yra JAV ambasados dovana Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100 – mečio pro-
ga.

Daugiau kaip 30 pasaulio šalių 
koncertavęs su tokiomis muzikos 
žvaigždėmis kaip Andrea Bocelli, 
Gloria Estefan, Barry Gib ir kitais 
violončelės virtuozas I. Maksin per-

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

nai jau yra koncertavęs Lietuvoje ir 
teigia, kad niekur kitur negavęs tiek 
daug gėlių puokščių, nuoširdaus pa-
laikymo. Pasak jo, šiemetinis kon-
certas, kuriam ruoštasi itin kruopš-
čiai, atitinka kiekvieno muzikos 
gurmano skonį, jame vyrauja džia-
zo, roko, klasikos ir kiti stiliai, o tur-
tingas trijų gitarų skambesys puikiai 
susilieja su violončele. ,,Kiekvienas 
muzikantas įnešė labai daug: G. 
Šulinskas – nepaprastos energijos 
ir charizmos, A. Chalikovas – kla-
siško meistriškumo ir rafinuoto sti-
liaus ir A. Zujevič – jaunatviškos 
energijos ir idėjų“, - pastebėjo, beje, 
Peterburge (Rusija) gimęs ir vėliau 
į JAV emigravęs, gerai rusiškai kal-
bantis atlikėjas. 

Pasak Anykščių menų inkubato-
riaus direktorės Daivos Perevičie-
nės, Anykščius ir Menų inkubatorių 
koncertui pasirinkusi JAV ambasada 
ją tikrai pradžiugino. ,,Manau, į kon-
certą atėję anykštėnai nenusivylė“, - 
pastebėjo direktorė. Išties anykštėnų 
pilna Menų inkubatoriaus salė liko 
sužavėta violončelės ir gitaros virtu-
ozų koncertu. Jiems uždainavus „ Ant 
kalno mūrai...“ ilgai netilo ovacijos, 
kurios lydėjo ir kitą kultinę lietuvių 
mėgstamą dainą „Trys milijonai“. Po 
koncerto skirstęsi anykštėnai kalbėjo, 
kad jau seniai Anykščiuose nėra buvę 
tokio aukšto lygio koncerto.

JAV ambasados dovana – violončelės virtuozo Ian Maksin ir „Vilnius Guitar Trio“ koncertas.

1. Gimdos kaklelio vėžio anks-
tyvos diagnostikos programą. 

Programa skirta moterims nuo 
25 iki 60 metų, atliekama kartą 
per 3 metus.

2. Krūties vežio ankstyvos dia-
gnostikos programą. 

Programa skirta moterims nuo 
50 iki 69, aliekama kartą per 2 
metus.

3.Širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencinė programą.

Programa skirta vyrams nuo 
40 iki 55 metų moterims nuo 50 
iki 65 metų, atliekama kartą per 1 
metus. 

 
4. Priešinės liaukos vėžio anks-

tyvos diagnostikos programą.
Programa skirta vyrams nuo 50 

iki 69 metų ir vyrams nuo 45 metų, 

Skirkite daugiau dėmesio savo sveikatai, 
dalyvaudami prevencinėse programose

Anykščių rajono svivaldybės PSPC vykdo PSDF biudžeto lė-
šomis finansuojamas prevencines programas:

jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės 
liaukos vežiu, atliekama kartą per 
2 metus.

5. Storosios žarnos vėžio anksty-
vos diagnostikos programą.

Programa skirta vyrams ir mote-
rims nuo 50 iki 74 metų amžiaus, 
atliekama kartą per 2 metus.

6. Vaikų krūminių dantų dengi-
mo silantais programą.

Programa skirta vaikams nuo 6 
iki 14 metų. 

Šiose programose gali dalyvau-
ti visi nurodyto amžiaus asmenys 
drausti ir prisirašę mūsų gydymo 
įstaigoje.Tai galimybė mūsų pa-
cientams, kurie jaučiasi visiškai 
sveiki, nemokamai profilaktiškai 
pasitikrinti ar neserga tam tikro-
mis ligomis.

 
Todėl kviečiame užsiregistruoti 

pas savo apylinkės gydytoją, ar 
kreiptis į slaugytoją, kurie išsa-
miau supažindins jus su preven-
cinėmis programomis ir paskirs 
atlikti reikiamus tyrimus.

Maloniai laukiame Jūsų mūsų 
gydymo įstaigoje

  
Anykščių Pirminės sveikatos 

priežiūros centro administracija

spyną. Iš ūkinio pastato pavogtas 
aliuminis bidonas. Padaryta 60 
eurų žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Užpuolimas. Kovo 15 dieną 
gautas moters (g. 1945 m.) pa-
reiškimas, kad kovo 14 dieną 
apie pietus Troškūnų seniūnijoje, 
Surdegyje, Geležinkelio gatvė-
je, ją einančią gatve pasitiko du 
vyriškiai, kurie ją sumušė, po to 
nuvedė į jos namus, kur dar kartą 
sumušė, reikalaudami pinigų. Na-
muose vyriškiai rado bei pagrobė 

apie 40 Eur. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Du įtariamieji vyrai, vie-
nas iš jų (blaivus 0.07 prom.) (g. 
1986 m.), gyvenantis Surdegyje ir 
kitas (neblaivus, nustatytas 1,59 
prom. girtumas), (g. 1981 m.), 
gyvenantis Surdegyje, sulaikyti ir 
uždaryti į areštinę.   

Pabėgėlis. Gautas Aulelių glo-
bos namų socialinės darbuotojos 
padėjėjos pranešimas, kad kovo 
15 dieną iki 22.20 val. į globos na-
mus negrįžo globotinis  (g. 2000 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nuomonė. Premjeras Saulius 
Skvernelis sakosi esąs toliau nuose-
klus ir teigia, kad ne piliečių protes-
tais reikia siekti spręsti svarbiausius 
klausimus. S. Skvernelis taip pat pa-
brėžė, kad ketvirtadienį į akciją „Mes 
kaltinam“ susirinkusi gausi protes-
tuotojų minia daugiausia atstovavo 
vienai politinei srovei. Visgi, komen-
tuodamas prie Seimo vykusį protestą, 
S. Skvernelis sakėsi palaikąs piliečių 
demokratines iniciatyvas. „Sveikinu 
visuomenės norą naudotis vienu iš 
didžiausių demokratijos privalumų, 
laisvai organizuoti taikius mitingus 
ir reikšti poziciją, bet manau, kad 
svarbiausi klausimai yra sprendžiami 
galiausiai vis tiek Vyriausybėje ir par-
lamente“, - pabrėžė Premjeras.

Apgailėtinas. Partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ primininkas Remigijus 
Žemaitaitis teigia, kad Seimo Pirmi-
ninkas Viktoras Pranckietis privalo 
atsistatydinti. Anot politiko, Seimo 
Pirmininkas yra labiausiai kaltas dėl 
chaotiško darbo Seime, nes nesuvo-
kia, kokios yra Seimo Pirmininko 
pareigos. „Toks, koks dabar yra Seimo 
Pirmininkas, yra apgailėtina“, - teigė 
R. Žemaitaitis, primindamas, kad ke-
tvirtadienį frakcija „Tvarka ir teisin-
gumas“ rekomendavo V. Pranckiečiui 
atsistatydinti. R. Žemaitaitis savo po-
ziciją argumentavo tuo, kad, jo nuo-
mone, Seimo Pirmininkas nesugeba 
organizuoti posėdžių ir atlikti Seimo 
Pirmininko užduočių. Kartu, pažymė-
jo „tvarkietis“ Ramūnas Karbauskis, 
kaip didžiausios frakcijos lyderis, taip 
pat yra kaltas dėl susidariusios situa-
cijos.

Grupė. Minint ketvirtąsias Krymo 
okupacijos metines, grupė Lietuvos 
visuomenės veikėjų, intelektualų, 
politikų ir žurnalistų susibūrė į Ukrai-
nos Krymo draugų grupę. „Rusijos 
įvykdyta Krymo aneksija - šiurkštus 
svarbiausių tarptautinės teisės prin-
cipų ir Europos saugumo sistemos 
pažeidimas. Europos Sąjungos ir ats-
kirų valstybių sankcijos, pritaikytos 
Rusijai dėl šio veiksmo, liudija poli-
tinį tarptautinės bendruomenės apsis-
prendimą. Tačiau sistemingi Krem-
liaus bandymai ištrūkti iš tarptautinės 
izoliacijos ir nustumti Krymo aneksi-
jos klausimą į tarptautinės politikos 
paraštes skatina politikus, politikos 
apžvalgininkus, akademinio pasaulio 
atstovus, nepaisant skirtingų pažiūrų, 
pareigų ir statuso, burtis į neformalią 
asociaciją. Jos tikslas - kelti ir palai-
kyti Ukrainos teritorinio vientisumo 
atkūrimo iniciatyvas“, - taip apibūdi-
nama naujai susikūrusi grupė. 

Susitiks. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė penktadienį „Slidinėjimo 
akademijoje“ susitiks su grupe už-
sieniečių, apsisprendusių savo gyve-
nimą kurti Lietuvoje. Šalies vadovė 
domėsis, kaip naujiesiems Lietuvos 
gyventojams sekėsi įsikurti ir įsitvir-
tinti, su kokiais iššūkiais jie susidūrė 
steigdami verslą, integruodamiesi į 
Lietuvos visuomenę. 

Šiltėja. Po šių metų kovo mėnesį 
įvykusio Lenkijos premjero, Seimo 
pirmininko apsilankymo Lietuvoje - 
penktadienį dar vienas šiltėjančių kai-
myninių valstybių santykių įrodymas. 
Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckie-
tis susitiks su lenkų tautinės bendrijos 
kvietimu Lietuvoje viešinčiu Lenkijos 
Senato Pirmininku Stanislawu Karc-
zewskiu. Seimo Pirmininkas ir Lenki-
jos Senato Pirmininkas aptars dvišalės 
Asamblėjos veiklos atgaivinimą, Rytų 
kaimynystės politiką, bendras pastan-
gas kovai su priešiška propaganda ir 
hibridinėmis grėsmėmis.

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugijos Anykščių 
skyriaus sekretorę Rasą Pa-
levičienę.

„Mano manymu, yra didžiu-
lė atskirtis tarp mažas ir dideles 
pajamas gaunančių žmonių. Ir, 
praktiškai, viduriniosios kla-
sės nėra, taigi, ko gero, padėti 
reikia kas antram gyventojui“, 
- sakė labdaringa veikla užsii-
mančios organizacijos sekretorė 
R.Palevičienė.

Pagalbos reikia kas antram anykštėnui
Lietuvos Raudonojo kryžiaus 

draugija prieš Velykas vėl pakvietė 
aukoti vienišiems senoliams. Pa-
sak R.Palevičienės, žmonės daug 
noriau savo pinigines atveria, kai 
į gatves išeina ir paramos paprašo 
draugijos savanoriai. Anykščiuo-
se, V.Kudirkos gatvėje 14, nuolat 
laukiami ir tie, kurie gali paauko-
ti drabužių ar buityje reikalingų 
daiktų.

„Tai turi būti tvarkingi, švarūs, 
nesuplyšę drabužiai.Yra buvę atve-

jų, kai kažkas atneša drabužį, nes 
jis jam nereikalingas, tačiau prieš jį 
kažkam atiduodamas žmogus turėtų 
žinoti, kad jis pirmiausia būtų tvar-
kingas, nes kažkam jį teks nešioti“, 
- atkreipė dėmesį R.Palevičienė.

Apie kitas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos veiklas Anykš-
čiuose išgirsite interviu, kurį galite 
pasižiūrėti portale anyksta.lt

R.Palevičienę kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugijos Anykščių 
skyriaus sekretorė Rasa 
Palevičienė kviečia tapti 
draugijos savanoriais.
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savaitės citatos???

Jūsų paskutinė 
perskaityta 
knyga?

(Atkelta iš 1 p.)

kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Įrangą pretendavo montuoti 
ir estai

Kino salės garso ir vaizdo įrangą 
Anykščių kultūros centrui praėjusių 
metų pabaigoje Anykščių rajono sa-
vivaldybės paskelbtame viešajame 
pirkime pretendavo sumontuoti trys 
bendrovės. Be UAB „Muzikos eks-
presas“, Anykščių rajono savivaldy-
bės organizuotame viešajame kon-
kurse dalyvavo Estijoje registruota 
firma OU Miterassa bei UAB „Pre-
zentacijų spektras“.

Anykščių kultūros centro direktorė 
Dijana Petrokaitė „Anykštai“ pasako-
jo, kad kino salės ir garso vaizdo įran-
ga nupirkta kultūros centro mažajai 
salei, naujai įrengtai patalpose, kurio-
se anksčiau buvo įsikūręs Anykščių 
verslo informacinis centras.

Salė nuo kino žiūrovų net 
„lūžta“

Įrengus naują 42 vietų kino salę, 
Anykščių kultūros centre kiną bus 
galima demonstruoti net dviejose sa-
lėse.

„Į didžiąją salę, kuomet rodome 
kiną, renkasi pilna salė. Tik „iškepa“ 
kino kūrėjai kažkokią premjerą ir po 
Lietuvą vežioja“, - apie tai, koks po-
puliarus kinas Anykščiuose, kalbėjo 
D.Petrokaitė.

Anykščių kultūros centro direktorė 
D.Petrokaitė aiškino, kad kino salės 
mūsų mieste reikalingos tam, kad 
pažiūrėti kino gyventojams nereikėtų 
važiuoti į kitus miestus.

„Rodysime kiną ir mažojoje, ir di-
džioje salėse. Matysime pagal filmų 
turinį, pagal žiūrovų kiekį, planuoda-
mi savo veiklas“, - kam Anykščiams 
reikalingos bent kelios kino salės, aiš-
kino D.Petrokaitė.

Kiną rodys samdyti  darbuotojai

Naujai įrengtai Anykščių kultūros 
centro kino salei aptarnauti bus sam-
doma firma.

„Mes skelbiame viešuosius pirki-
mus ir ieškome privataus asmens ar 
firmos, kurie turi pasirašę licencines 
sutartis su kino platintojais, kurie turi 
galias ir patirtį renkant kino repertuarą, 
organizuojant kainodarą, filmų rinko-
darą, viešinimą. Tie, kas su šia paslau-
ga ateis į Anykščių kultūros centrą, 
tai jie turės įdarbinti du arba tris žmo-
nes“, - „Anykštai” sakė D.Petrokaitė. 
Iki šiol Anykščių kultūros centro kon-
certinėje salėje kino filmams rodyti 
pakako ir įstaigos darbuotojų. Prieš 
keletą dienų Anykščių kultūros centre 

įdarbintas kino salės kasos darbuoto-
jas.

Žiūrovams kino bilietai 
brangsta

Anykščių rajono Tarybos sprendi-
mu, vasarį patvirtinti nauji Anykščių 
kultūros centro teikiamų paslaugų 
įkainiai. Iki šiol 2 Eur kainavę bilie-
tai į kino filmus brangs perpus – iki 
4 Eur.

Bilietas į 3D filmą kultūros centre 
kainuos 5 Eur. Kino filmo vaikams 
bilietas nuo šiol kainuos 2 Eur, o jei 
filmas bus rodomas 3D formatu – 3 
Eur.

„Nykščiams“ tiekė radijo 
stoties įrangą

Anykščių rajono savivaldybės 
organizuotą viešąjį pirkimą su-
montuoti garso ir vaizdo įrangą 
kultūros centro kino salei praėjusių 
metų lapkritį laimėjo UAB „Muzi-
kos ekspresas“, kurios direktorius 
L.Vaštakas 2010 metais tapo UAB 
„Atvirai“ (jai priklausė portalas 
„Nykščiai“ ir radijo stotis „Nykš-
čiai“) vienu iš savininkų. Vos keletą 
metų UAB „Atvirai“ akcininku bu-
vusio L.Vaštako vadovaujama UAB 
„Muzikos ekspresas“ sumontavo 
visą reikalingą radijo stoties „Nykš-
čiai“ įrangą ir iš Anykščių pasitrau-
kė. UAB „Muzikos ekspresas“ taip 
pat minimi tarp dar vieno Anykščių 
rajono savivaldybės viešojo pirki-
mo dalyvių – ši firma savivaldybės 
posėdžių salėje siekia sumontuoti 
posėdžių vaizdo transliavimo bei 
balsavimo įrangą.

Dvi kino salės – prabanga 

Anykščių rajono Tarybos narys, 
socialdemokratas Donatas Krikšta-
ponis „Anykštai“ sakė, kad neabejo-
tinai dviejų kino salių Anykščiams, 
kuriuose sparčiai mažėja gyventojų, 
yra per daug.

„Dvi vienos paskirties sa-
lės yra didelė prabanga“, - sakė 
D.Krikštaponis.

Anot D.Krikštaponio, laisvas 
Anykščių kultūros centro patalpas 
naudingiau būtų panaudoti, pavyz-
džiui, jaunosios kartos ugdymui, įren-
giant šokių salę.

Anksčiau D.Krikštaponis, išgir-
dęs, kad vieni iš pretendentų savi-
valdybei tiekti balsavimo įrangą 
yra su „Nykščiais“ anksčiau reikalų 
turėjusi UAB „Muzikos ekspresas“,  
D.Krikštaponis sakė: „Tai neskaniai 
kvepia ir yra negeras dalykas.“

Kino salę kultūros centre įrenginėjo buvęs 
„Nykščių“ savininkas

Bus patogiau valdyti 
žiūrovų srautus

Anykščių rajono Tarybos narė, 
konservatorė Gabrielė Griauzdaitė 
sakė, kad dar viena kino salė anykš-
tėnams yra reikalinga. „Manau, labai 
gerai, jog pagaliau anykštėnai galės 
mėgautis kinu. Dar geriau, kad įrengta 
kino peržiūroms skirta salė. Norėčiau 
pastebėti, kad didžiojoje salėje vyks-
ta įvairūs renginiai, koncertai ir ji yra 
pritaikyta didesnei auditorijai. Tad, jei 
rodomas kino filmas pritrauktų didelę 
grupę žmonių ir ji netilptų į mažąją 
kino salę, srautą galima nukreipti į 
didžiąją“, - antrosios kino salės naudą 
pagrindė G.Griauzdaitė.

Beje, nors Anykščių kultūros centre 
kartkartėmis rodomi kino filmai, pati 
G.Griauzdaitė prisipažino, kad kino 
važiuodavo žiūrėti į kitus miestus.

„Dažniausiai vykdavome į kitų 
miestų kino teatrus, nes Anykščiuose 
filmai buvo rodomi  nedažnai“, - sakė 
G.Griauzdaitė.

Pageidauja ne tik 
komercinio kino

Dar vienos kino salės Anykščiuose 
teigė norintis ir Anykščių rajono Tary-
bos narys, liberalas Saulius Rasalas.

„Mažoji kino salė buvo numatyta 
nuo pat pradžių, kai prasidėjo Anykš-
čių kultūros centro remonto darbai. 
Manau, kad reikia kino salės, kurioje 
telpa 42-50 žiūrovų. Joje galima bus 
pamatyti ne tik komercinį kiną, nes 
tik premjeros ir patys populiariausi 
kino filmai gali surinkti didžiąją salę 
žiūrovų. Reiktų atsiminti, kad Anykš-
čiuose nuo 2009 metų vyksta doku-
mentinių filmų festivalis „Edox“. 
Džiaugčiausi, jei anykštėnai šio fes-
tivalio filmus galėtų žiūrėti kokybiš-
kai“, - sakė S.Rasalas. 

Viliasi, kad veiklos planai 
motyvuoti

Anykštėnas Juozas Ratautas nega-
lėjo atsakyti, ar Anykščiams iš tiesų 
reikia dviejų kino salių.

„Matyt, centro administracija turi 
paruošusi motyvuotą veiklos planą“, 
- svarstė J.Ratautas, prisiminęs, kad 
kino teatre jau buvęs senokai.

„Pravartu būtų nueiti. Tai primintų 
studijų laikus, kai kinas ir teatras buvo 
pagrindinė studento pramoga“, - sakė 
„Anykštos“ pašnekovas.

Dėl dar vieno brangaus 
pirkimo kilo peštynės

UAB „Muzikos ekspresas“ vardas 
Anykščiuose vėl ėmė šmėkščioti po 
to, kai Anykščių rajono savivaldybė 
įsigeidė įsigyti posėdžių balsavimo 
įrangą, kurios vertė – daugiau nei 20 
000 eurų.

Tai, kad UAB „Muzikos ekspre-
sas“ dalyvauja Anykščių rajono sa-
vivaldybės paskelbtame viešajame 
konkurse pirkti elektronines balsa-
vimo sistemas, jas įsigyti bei diegti, 
„Anykštai“ patvirtino šios bendro-
vės komercijos direktorius Aurelijus 
Pikūnas. Balsavimo įrangos viešąjį 
pirkimą Anykščių rajono savivaldy-
bė jau yra skelbusi tris kartus. Prieš 
trečiąjį viešojo pirkimo paskelbimą 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas „Anykštai“ yra 
sakęs,  kad tarp dviejų viešajame kon-
kurse dalyvaujančių kompanijų kilę 
pretenzijų.

Anykščių rajono Tarybos 
narė Gabrielė Griauzdaitė 
kino filmų žiūrėti važiuodavo 
į kitus miestus, nes Anykš-
čiuose jie demonstruojami 
gana retai.

Anykščių rajono Tarybos 
narys Saulius Rasalas prisi-
minė, kad kai kartą Anykš-
čių kultūros centre žiūrėjęs 
lietuvišką komediją, salėje 
nebuvę vietos „obuoliui kur 
nukristi“.

Edita PALUBINSKIENĖ, Pa-
šilių kaimo (Skiemonių sen.) gy-
ventoja:

- Aš internetinis žmogus, visa 
informacija - iš interneto. Darbas, 
namai, kiti rūpesčiai, tad skaityti 
knygoms nelabai lieka laiko. Dau-
giausia knygų perskaičiau vaikys-
tėje.

Vida JUODKIENĖ, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Paskutinė mano perskaityta 
knyga – „100 sveikatos patarimų.“ 
Dabar anūkė užsakė knygą „Gyve-
nimas pagal mėnulį“. Skaitau daug 
moterims skirtų žurnalų. Jaunys-
tėje knygas skaitydavau naktimis, 
dabar nemažą dalį laiko atima tele-
vizijos laidų žiūrėjimas. Beje, pasi-
aiškinkite, kodėl vakarais lietuviš-
kus kanalus rodo su trikdžiais? 

Albertas ŽARSKUS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Esu bitininkas ir mane domi-
na knygos, ir ne tik lietuvių kalba,  
apie gydymą bičių produktais. Pa-
skutinė perskaityta knyga kaip tik 
šia tema „Bolšoj medovyj recept“ 
(„Didysis medaus receptas“). Ta-
čiau mane nuo jaunystės domina ir 
skaitau knygas apie istoriją, politi-
ką, fiziką, astronomiją. Įsigilinęs į 
astronomines knygas, prieinu išva-
dą, kad mes visgi esame ateiviai, ne 
Žemės gyventojai. Šia tema savo 
mintis ruošiuosi išdėstyti knygoje 
ar kokiame nors leidinyje. 

Kur čia prisiminsi, kada ką 
į darbą priėmei...

Jonas ŽUKAUSKAS, lai-
kinasis UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ direktorius 
žurnalisto paklaustas, kada 
bendrovėje įsteigtas ekonomis-
to etatas:

 „Turiu šimtą žmonių, atsipra-
šau, žurnalistai, taip negalima“.

Žinoma, komunalinis - 
ne koks verslo centras

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie ekonomis-
to komunaliniame ūkyje įdar-
binimą „apeinant“ bendrovės 
valdybą: 

„Aš žinau, kad ekonomistas 
įdarbintas, o kaip jis buvo įdar-
bintas, nesidomėjau, nežinau“.

Ar yra kas kitas, kuris galėtų 
dirbti kaip Alfrydas Savickas? 

Juozas RATAUTAS, buvęs 
„Sodros“ Anykščių padalinio 
vadovas, apie lygius ir lyges-
nius: 

„Į darbą priimami kas arčiau, 
kas reikalingi, kas pažystami. 
Kaip ir kodėl Anykščių komu-
naliniame ūkyje rajono Tarybos 
narys Alfrydas Savickas įdarbin-
tas?“

Viena iš stovyklų paskelbs
autonomiją!

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, so-
cialdemokratas, apie situaciją 
Anykščių komunaliniame ūky-
je: 

„Komunalinis ūkis apskritai 
yra ant žlugimo ribos - finansi-
niai galai nesueina ir dar priedo 
įmonėje yra dvi konfrontuojan-
čios stovyklos“.

Iš esmės ji buvo gerai 
valdoma

Jonas ŠIMĖNAS, Kovo 11-
osios Akto signataras, apie 
profesinio ugdymo įstaigų jun-
gimą:

 „Švietime turėjome centra-
lizuotą sistemą sovietmečiu, 
žinom, kad ji tam tikra prasme 
buvo gerai valdoma per politinę 
struktūrą“.

Arba nebepaeina...

Lukas VASILIAUSKAS, 
„Facebook‘-o grupės „Anykš-
čiai veža“ įkūrėjas, apie pavė-
žėjimo paslaugą Anykščiuose: 

„Galbūt kažkas kažkur sėdi iš-
gėręs kažkokio gėrimo ir tiesiog 
tingi pėsčiomis eiti namo“.

Arba kas nors įkurs grupę 
“Anykščiai veža greičiau”

Lukas VASILIAUSKAS, 
džiaugėsi gavęs “Facebook‘-o 
grupės „Anykščiai veža“ pa-
tentus: 

„Jau gavau visas pažymas. Da-
bar dešimt metų būsiu ramus“. 
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rievės

Vidmantas ŠMiGelskAs

nepriklausomybės dienos išva-
karėse, kovo 10-ąją, dienraštyje 
,,Respublika“ radau savo pavardę 
tarp ,,įtariamų kGB bendradar-
bių“. Dabar visiems sutiktiems 
giriuosiu, kad esu kėgėbistas.  
Dabar net ir man pačiam aišku, 
ko nuolat važiuoju į Rusiją ir kas 
finansuoja mano knygų leidybą. 

Molėtų rajono Balninkų vidu-
rinę mokyklą pradėjau lankyti 
1978-aisiais. Tada nežinojau, bet 
dabar supratau, kad mane nuo 
pirmosios klasės supo kėgėbistai, 
kurie visokiais būdais stengėsi 
palaužti ir užverbuoti. Mokyklos 
valgykloje buvau verčiamas 
valgyti praskydusius kotletus su 
pamėlynijusių bulvių koše ir ma-
rinuotais burokėliais. jau pirmoje 
klasėje buvau ,,išprievartautas“ 
šokti valsą, ir dar su mergaite. 
Prisimenu, kokia buvo gėda, kai 
mes tą konkursą laimėjome ir, 
matant visai mokyklai, buvau 
apdovanotas kazio Binkio knyga 
,,kiškių sukilimas“.  

Vieną kartą prieš visą mokyklą 
aš dainavau solo. Ar jūs šitai 
galite įsivaizduoti? kas tiek gali 
pakelti...

neturiu įrodymų, bet manau, 
kad kėgėbistams dirbo ir mano se-
suo. Mes, vyrai, oriai lakstydavom 
mokyklos koridoriais ir staiga iš 
kokios kertės išnirdavo septyne-
riais metais vyresnė dešimtokė 
sesė. ,,stok“, - rėkdavo, o paskui 
visų kitų trečiokų vyrų akivaizdoje 
sukimšdavo marškinius į kelnes. 
koks žeminimas, koks psichologi-
nis spaudimas! 

Gal iki trečiosios klasės mo-
kyklos bendrabutyje prieš einant 
gulti sesuo elektriniu lygintuvu 
lovą pašildydavo. Mat bendra-
butyje būdavo taip šalta, jog rytą 
prabudęs kartais rasdavai stiklinę 
su vandeniu užšalusią. Taigi kan-
kinamas buvau ne tik moraliai, 
bet ir fiziškai...

istorijos moky-
toja kartą paliko 
po pamokų vien už 
tai, jog nesuti-
kau, kad leninas 
pasmerkė lietuvos 
pokario ,,ban-
ditus“. Buvau idėjinis ateistas, 
netikėjau pomirtiniu gyvenimu, 
todėl nemaniau, kad leninas, 
praėjus daugiau nei dvidešimčiai 
metų po savo mirties, yra pajėgus 
ką nors smerkti.

Dabar gerai ir nežinau, kada 
galutinai palūžau. Bet kad kėgė-
bistu tapau mokyklos laikais - fak-
tas. 1989-aisiais mane jau tikrai 
globojo kGB. Tais metais baigęs 

vidurinę neįstojau į Vilniaus peda-
goginį. Dabar žinau, jog tai buvo 
kGB ranka. ,,Organai“ suprato, 
jog negalima  ištikimam bendra-
darbiui leisti susigriauti gyvenimą 
ir tapti mokytoju, todėl sąmonin-
gai apsaugojo nuo degradavimo. 

Tų pačių metų rudenį buvau 
paimtas į sovietinę kariuomenę. 
Šio kGB sprendimo idėja buvo 
tokia - sąjūdyje mūsiškių ir be 
tavęs užtenka... Yra ir kurie seka, 
yra ir tų, kurie sekančius seka, 
užtenka ir sekančius sekančių 
sekėjų... 

kai griuvo Tarybų sąjunga 
ir manęs nebeapsaugojo kGB, 
grįžau į pirminį kelią -  įstojau 
į pedagoginį, pradėjau dirbti 
mokykloje. 

kai apie 2000-uosius kGB 
davė nurodymą visiems savo re-
zistentams susirinkti ,,Anykštoje”, 
rajoninio laikraščio redakcija visų 

kagėbistų 
nesugebėjo 
priimti, mat 
per mažas 
miestelis, 
gyvena-
mojo ploto 

neužtenka. Tačiau bent šeši 
,,Respublikos“ sąrašuose esantys 
kėgėbė bendradabiai 2000-ųjų 
,,Anykštoje“ dirbo.  

Dabar ,,Anykštoje“belikom 
mudu du kegėbistai su vyriausiąja 
redaktore Gražina Šmigelskiene. 
Beje, ji į kGB buvo užverbuota po 
1997-ųjų metų rugpjūčio 1-osios. 
Puikiai žinau, jog iki minimos, 
mano atmintin giliai įsirėžusios, 

datos jos pavardė buvo kitokia. 
,,Anykštos“ redaktorė lyg ir 

suaugusi, tačiau vis dar naiviai 
ieško teisybės. ,,Respublikos“ 
redakcijai G.Šmigelskienė išsiuntė 
raštą, reikalaudama paneigti, jog 
ji bendradarbiavo su kGB. 

O aš ,,Respublikai“ rašto nera-
šiau. Man net faina būti šiame kė-
gėbistų sąraše. Pagaliau ir mane 
šalies žiniasklaida pastebėjo!

Tiesa, įdomu - renta kėgėbistui 
priklauso? spėju, ,,Respublikos“ 
leidėjas Vitas Tomkus rentos 
kėgėbistams nenorės mokėti, 
pareikalaus pateikti įrodymų, jog 
jo laikraštyje minimas Vidmantas 
Šmigelskas esu aš, o ne koks ben-
dravardis bendrapavardis. Šitai 
truputį liūdina... 

internete radau apibūdinimą, 
jog paskutinė kėgėbistų sąrašo 
dalis - ,,žymiausi lietuvos žurna-
listai“. Gera būti tarp kitų žymių 
kėgėbistų - edmundo jakilaičio, 
Monikos Garbačiauskaitės, 
Dainiaus Radzevičiaus, linos 
Mustafinaitės, Aurimo Perednio, 
juolab, kad jie už mane paste-
bimai jaunesni. Dalis jų palūžo 
ir į kGB užverbuoti dar vaikų 
darželiuose.

Tarp ,,Respublikos“ skelbtų 
įtariamų kGB bendradarbių yra 
1982 metų gimimo Remigijus Že-
maitaitis bei metais už jį jaunesnė 
Viktorija Čmilytė nielsen. kokia 
turėjusi būti baisi jų vaikystė? 
juk ir šie dabartinio seimo nariai 
kGB turėjo būti užverbuoti dar 
ikimokyklinukų amžiaus. 

kuriems galams reikėjo 

...Man net faina būti šia-
me kėgėbistų sąraše. Paga-
liau ir mane šalies žinias-
klaida pastebėjo!..

,,Respublikai“ spausdinti šias ne-
sąmones? Aišku, kad Šmigelskai 
sąraše atsidūrė tik tam, kad tas 
sąrašas būtų ilgesnis. ne mes ten 
svarbiausi.  lyg ir peršasi idėja, 
jog ,,Respublikos“ tikslas -  paro-
dyti, kad ir visi iki tol spausdinti 
kėgėbistų sąrašai yra niekiniai. 
jeigu šie ,,Respublikos“ sąrašai 
idiotiški, kodėl ankstesnieji, kitur 
spausdinti sąrašai buvę teisingi? 
Viskas, kas buvo pateikta skaityto-
jams ir dar bus pateikta ateityje, 
taip pat tik nesąmonės...   

P.s.
kol kas neaišku, koks buvo 

mano statusas kGB. jeigu man 
už nuopelnus davė antpečius, 
turbūt esu atsargos seržantas. 
nepriklausomybės sulaukiau ne-
turėdamas 19-os - tokio amžiaus 
karininko laipsnį galėjai gauti 
nebent išgelbėjęs generalinio 
sekretoriaus gyvybę. kol kas 
laikraščiai apie tokius žygdarbius 
nėra pranešę, tad man save dera 
laikyti nebent seržantu. nuo šiol 
visuomet kGB rezervo kapitonui 
Viliui juodeliui atiduosiu pagar-
bą. ir vyr. leitenantą Ričardą sar-
gūną didžiai gerbsiu. O horizonte 
pasirodžius kGB papulkininkiui 
Alvydui Žalai, komanduosiu: 
“Rota, smirno! Diežurnyj  po rote 
-  na vychod” (“kuopa, ramiai. 
kuopos budintysis, išeikit!”). 

P.p.s
Bet ir ,,niuchą“ turėjo kGB! 

surinko į ,,organus” devintame 
dešimtmetyje šimtus vaikų, kurie 
užaugę tapo arba žurnalistais, 
arba politikais! Čia tai selekcija!   

Praeitame amžiuje buvo 
reta rūšis

Šio didelio, ilgu snapu, ilgomis 
kojomis ir garbiniuota uodega pel-
kių paukščio lotyniškas pavadini-
mas yra Grus grus. XX a. antros 
pusės pradžioje Lietuvoje ir Euro-
poje ji buvo laikoma reta rūšimi. 
Iki šiol gervė, kaip rūšis, yra įrašy-
ta į Lietuvos raudonąją knygą.

Įsteigus keletą paukščių apsau-
gai svarbių teritorijų bei šiltėjant 
klimatui, gervių populiacija aki-
vaizdžiai išaugo. 

Pavasarinės migracijos metu 
kovo pabaigoje ir balandžio pra-
džioje iš žiemojimo vietų gervės 
keliauja į perėjimo vietas. Tokios 
migracijos pabaigoje jaunikliai 
atsiskiria. Nusileidę į veisimosi 
vietas, gracingi paukščiai demons-
truoja savo šokius – šokinėja, krai-
posi mojuodami sparnais.  

Rudenį gervės ilgokai būriuojasi 
į vis didesnį ir didesnį „V“ raidės 
pavidalo pulką danguje iš keleto 
dešimčių, šimtų ar net tūkstančių 
paukščių. Priešmigracinės sankau-
pos pradeda telktis dar liepos mė-

nesį. Daugiausia gervių stebima 
nuo rugsėjo iki spalio pradžios. 
Prieš išskrisdamos, paprastai jos 
dar nusileidžia laukuose ir sklei-
džia tą nenusakomą, ilgesingą gar-
są „krrruuu“... Susitelkę į gausų 
būrį, rugsėjo pabaigoje, o kartais 
ir spalį, migrantės pakelia sparnus 
ir netrukus jau nebegirdėti to la-
bai garsaus, periodiškai kartojamo 
turliavimo laukų platybėse. Mi-
gracijos metu vienos šeimos nariai 
laikosi kartu. Migruodamos gervės 
gali įveikti didelius atstūmus nei 
karto nesustodamos, skrisdamos 

Vėl šaukia, klykauja ir turliuoja gervės
Ilgesingas grįžtančių gervių klyksmas girdimas kelių kilometrų spinduliu. Įveikusios didžiulį ke-

lią nuo centrinės Ispanijos, jos vėl čia, Lietuvoje. Į Kavarsko sen. (Anykščių raj.) pirmosios gervės 
atskrido lygiai kovo 11-ąją. Kaip simboliška. 

Kokie yra  gervių migracijos ypatumai? Ką apie jų kelius byloja prie paukščių pritvirtintų siųs-
tuvų duomenys?

dieną ir naktį. Migruodamos ger-
vės kartais pakyla net iki 2844 me-
trų aukščio. 

Gervių migracijai tirti – 
nuotolinio sekimo prietaisai

Lietuvos edukologijos universi-
teto biologijos magistratūros studi-
jų programos studentas Aleksejus 
Peržu tyrinėja Lietuvos populia-
cijos pilkųjų gervių sezoninių mi-
gracijų eigą ir skridimo maršrutus. 
2015 metais iš būrio atsitiktinai 
buvo pasirinktos ir pagautos kelios 
pilkosios gervės, joms pritvirtinti 
saulės energija pakraunami GPS 
GSM siųstuvai. Taip gauti išsamūs 
duomenys ir informacija apie tai, 
kur skraido paukščiai. Tyrimai, kai 
naudojami GPS GSM siųstuvai, yra 
tikslūs ir išsamūs, nes leidžia realiu 
laiku tiesiogiai sekti, „matyti“ visą 
gervės skrydžio maršrutą. 

Viena iš stebėtų gervių dvejų 
metų laikotarpiu iš Lietuvos į žie-
mojimo vietą centrinėje Ispanijoje 
ir iš jos atgal skrido Vakarų Eu-
ropos paukščių migraciniu keliu, 
kuris jungia Skandinaviją bei dalį 
Baltijos regiono ir Pirėnų pusiasa-
lį. Skirtingais metais stebima ger-
vė šiek tiek keitė savo migracinį 
maršrutą. Jos skrydžio kelias ir lai-
kas kasmet trumpėjo... Galima tik 
spėlioti, kad tai vyko dėl paukščio 
su metais įgyjamos patirties. Ste-
bėtos gervės Pavasarinės migraci-
jos kelias 2016 metais buvo 4272 
km, o 2017 metais – 3178 km, 
lyginant su rudeninės migracijos 
maršruto ilgiu (2015 metais – 5759 
km, 2016 metais – 5107 km), yra 
žymiai trumpesnis. 

Kita siųstuvais pažymėtų gervių 
šeima į žiemovietes skrido Balti-
jos–Vengrijos keliu. Italijoje šios 

gervės nukrypo į Šiaurės Italijos 
kelią. Galiausiai Ispanijoje šie ke-
liai faktiškai susijungė. Visi A. 
Peržu ženklinti individai žiemojo 
santykinai nedidelėje teritorijoje 
centrinėje Ispanijoje. Jos skersmuo 
neviršija 140 km.

Tarsi labai skubėtų grįžti į 
Lietuvą

Pavasarinė migracija vyksta grei-
čiau negu rudens. Jei rudenį pasiek-
ti Pietų kraštus joms reikia  69–91 
dienos, tai pavasarį savo tikslą – į 
Lietuvoje esančias veisimosi vie-
tas – jos pasiekia vos per 11–29 
dienas. Tai buvo būdinga visiems 
tirtiems individams. Pavasarinės 
migracijos metu suaugusios gervės 
poilsio ilgai nesustoja. Dažniausiai 
jos ilsisi tik vieną ar kelias dienas, 
o rudenį ilsisi po dešimt dienų du – 
tris kartus. A. Peržu atlikto tyrimo 
duomenimis, 2016 metais gervės 
nuo migracijos pradžios iki migra-
cijos pabaigos nuskrido 4272 km, 
sustodamos 10 kartų, o 2017 me-
tais įveikė 3178 kilometrų atstumą, 
buvo 9 sustojimai. Pastaraisiais 
metais grįžusios gervės pavasarį 
registruojamos vis anksčiau. 

Grįžo gervės – laukia gražios
dienos?

Grįžus gervėms, neabejotinai 
prasidės gražus oras, šiltas pava-
saris. Dar Jonas Jablonskis yra 
užrašęs frazę „Gervių dienos pra-
sidėjo“. Laukime gražių dienų, 
žalumos gamtoje, toliau stebėkime 
gracingus ir didingus paukščius 
– gerves, klausykimės jų trimita-
vimų. O galbūt Jums netrukus pa-
siseks pamatyti gervių tuoktuvių 
šokį?  

Pačios pirmosios grįžusios gervės Budrių k. (Kavarsko sen.).  Į Lietuvą grįžusių gervių vis daugiau.  
Autorės nuotr. 

lina DAPkienĖ
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Muziejus turi savotišką 
legendą

Kazimieras Mizgiris (g.1950 
m.) – Lietuvos fotografas, gale-
rininkas. 1974 m. baigė Vilniaus 
technologijos technikumą. 1974 
m. studijavo Vilniaus universi-
tete žurnalistiką, 1976–1993 m. 
- Neringos fotomėgėjų sekcijos 
„Neringa“, 1984–1993 m. Nidos 
jaunųjų fotografų studijos–mo-
kyklos vadovas. Nuo 1992 m. 
Gintaro muziejaus – galerijos 
Nidoje, nuo 1998 m. - Vilniuje 
savininkas. 2004 m. įkūrė Balti-
jos gintaro meno centrą Vilniuje. 
Nuo 1991 m. Hamburgo uni-
versiteto draugijos ,,Darbas su 
gintaru” Garbės narys, Tarptau-
tinės Gintaro Asociacijos narys, 
Pasaulio Gintaro Tarybos narys. 
K. Mizgiris fotografuoja Ne-
ringos kopas, išryškina smėlio 
mikrostruktūrą, faktūrų ritmiką, 
taiko ryškų apšvietimą, vaizduo-
ja giedrą, bet tamsų dangų. Nuo 
1991 m. Tarptautinės meninės 
fotografijos federacijos meni-
ninkas - fotografas. Jo kūrinių 
turi Lietuvos dailės muziejus. 
V. Mizgiris yra išleidęs ne vieną 

Muziejų įkūrė fotografas, 
susižavėjęs gintaro atspalviais

Visai nedideliame, privačiame Gintaro muziejuje - galerijoje, 
Vilniuje, Šv. Mykolo gatvėje, įkurtame fotografo Kazimiero Miz-
girio ir jo žmonos Virginijos, galima pamatyti daugiau nei kelis 
šimtus įvairiausių eksponatų – nuo gintarų su inkliuzais iki se-
novinių lietuviškų papuošalų. Apie muziejų ,,Anykštai“ pasako-
jo galerininkė Kamilė Aleksandrovič. Taip pat muziejuje galima 
įsigyti ir dailininkų kurtų dirbinių, juvelyrų Raimondo Padlecko, 
Martino Zaremskio papuošalų.

fotoalbumą.
,,Gintaro muziejaus – galerijos 

kolekcija, surinkta per daugiau 
nei 20 metų. Turime ir šiokią to-
kią legendą – galerijos savinin-
kas Kazimieras Mizgiris, kuris 
pagal specialybę yra fotografas, 
kažkada rado gintaro gabalėlį 
ir jį nufotografavo. K. Mizgi-
rį užbūrė gintaro magija – kaip 
jis šviečia, atsiskleidžia saulėje, 
nes be apšvietimo gintarą galima 
palaikyti paprastu akmenėliu, o 
saulėje jis spindi.“

Pasakoja istoriją per
,,Lietuvos auksą“

Vienoje salėje matomi krosnių 
fragmentai: ,,Šios XV amžiaus 
senovinės keramikos derinimo 
krosnys buvo rastos tvarkant, 
valant rūsį. Jos buvo ištyrinė-
tos ir paliktos kaip ekspozicijos 
dalis. Mūsų muziejus – Gintaro 
muziejus – tačiau krosnys taip 
pat istorijos dalis, žvelgiant į 
jas dar ir dabar galima pamatyti, 
kaip keitėsi Vilniaus gatvių lygis 
tarp XV – XVI amžių, nes anks-
čiau, ant purvo, žemės sluoksnių 
buvo iš naujo klojamas kitas 

grindinys. Prie krosnių taip pat 
buvo rasti ir kokliai, kuriuos gali 
pamatyti lankytojai. Tačiau dau-
giausia koncentruojamės į gin-
taro istoriją. Lankytojai gali pa-
matyti žemėlapį su pažymėtomis 
pasaulio vietomis, kur taip pat 
randama gintarų, ir pamatyti jų 
pavyzdžius“. Senamiestyje esan-
čios muziejaus – galerijos rūsyje 
apie gintaro paplitimą pasakojo 
galerininkė K. Aleksandrovič. 
Istoriškai pagrindiniu gintaro 
šaltiniu buvo pietrytinė Baltijos 
jūros pakrantė, ypač Sembos 
pakrantė Prūsijoje. Čia iki šiol 
sutelkta 90 proc. išgaunamo gin-
taro. Dabartinėje Karaliaučiaus 
srityje yra ir gintaro kasyklų. Šis 
gintaras dar vadinamas sukcini-
tu. Lietuvoje daugiausia gintaro 
slūgso Kuršių marių šiaurinėje 
dalyje. Manoma, kad šis telkinys 
susidarė Litorinos laikotarpiu, 
po ledynmečio.

Gintaras – fosiliniai sakai 
ar Saulės ašaros?

Gintaras – fosiliniai sakai. Tai 
organinės kilmės medžiaga, su-
sidariusi sustingus spygliuočių 
augalų sakams. Dėl savo spalvos 
ir natūralaus grožio gintaras ver-
tintas ir naudotas papuošalams 
nuo neolito. Jis sudarytas iš an-
glies, deguonies ir vandenilio. 
Gintaras plačiai buvo žinomas 
jau Antikoje, vadintas graikišku 
žodžiu electron. Pasak graikų 
legendos, Helijo (Saulės) sūnui 

Faetontui žuvus, jo gedinčios 
seserys virto tuopomis, o iš jų 
ašarų susidarė gintaras. Lietuvių 
mitologijoje gintaras yra sieja-
mas su jūros deivės Jūratės su-
daužytos pilies liekanomis po to, 
kai dievas Perkūnas ją nubaudęs 
už meilę paprastam žvejui Kas-
tyčiui ir žaibais sugriovęs jos 
pilį jūros dugne. Iš tiesų gintaras 
atsirado iš sakingų miškuose au-
gusių pušų, kurių sakai, klimatui 
atšilus, ėmė tekėti ant žemės, 
maišėsi su ja, kietėjo. Susikau-
pusius sakus iš miško dirvože-
mio išplaudavo upės ir nešdavo 
į jūrą. Ilgainiui, vykstant oksi-
dacijos bei polimerizacijos pro-
cesams, sakai virto dabartiniu 
gintaru.

Skirtingus gintaro 
atspalvius lemia cheminiai
procesai

,,Baltijos gintarui yra apie 50 
milijonų metų. Muziejuje eks-
ponuojamas ir natūralių formų 
gintaras – lašelių, varveklių for-
mos, ant kurių matosi medžių, 
lapų atspaudai. Rastas gintaras 
turi natūralią žievelę, kurią rei-
kia nušlifuoti, nupoliruoti, kad 
pamatytumėme, kas yra viduje. 
O čia  gali būti inkliuzų – musy-
čių, vabaliukų, lapelių. Taip pat 
gintaras būna skirtingų spalvų – 
jos priklauso nuo sakų reakcijos 
su kitais elementais, kol jie dar 
buvo švieži. 

Kazimieras Mizgiris, fotografas, susižavėjęs Baltijos auksu ir 
įkūręs Gintaro muziejų.

Gintaro akmuo, esantis mu-
ziejaus sienoje – muziejaus 
darbuotoja tvirtino, jog jį 
patrynę žmonės pasisemia 
geros energijos.

Vilniuje esantis gintaro mu-
ziejus – galerija, kur galima 
ne tik apžiūrėti įvairius gin-
tarus, bet ir įsigyti dailininkų 
darbų.

Inkliuzas (lot. inclusus - uždarytas, apsuptas) - intarpas skai-
driame minerale, pvz., vabzdys gintaro gabale. Inkliuzai būdingi 
ne tik gintarui, bet ir kitiems fosiliniams sakams.

Skirtingos gintaro spalvos atsirado dėl cheminių procesų, kai 
sakai reagavo su kitais elementais – tokiais kaip deguonis ar 
geležis.

šiupinys

Mintys. Partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ atstovas Anykščių 
rajono Taryboje Raimundas Raz-
mislavičius socialinėje erdvėje pa-
sidalijo įrašu apie policiją. „Vakar, 
savininkų prašymu, apsilankiau 
dviejose sodybose Andrioniškio 
seniūnijoje ir sandėlyje Anykščių 
mieste, kur praeitą savaitgalį pra-
sisuko vagys. Vaizdelis tikrai liū-
dnas... O dar liūdniau, kad į mano 
pasiūlymą pranešti POLICIJAI, 
kol matomi pėdsakai, atsakymas 
trumpas - netikim, nieko jie negali, 
nepadės.... Man, 26 metus atidavus 
šiai institucijai, tikrai buvo liūdna 
tai girdėt. Gal buvusiems kole-
goms verta būtų atkreipti dėmesį 
į profesoriaus Petro Ancelio paste-
bėjimus“, - rašo buvęs Anykščių 
rajono policijos komisariato vado-
vas R.Razmislavičius, pasidalijęs 
straipsnio, pavadinto „Policijos 
reformos grimasos: gerinant statis-
tiką užsimerkia ne tik prieš vagys-
tes, bet ir prieš mįslingas mirtis“, 
nuoroda.

Remontas. Skiemonių seniūnijos 
Katlėrių kaime bus remontuojamas 
bendruomenės namų stogas. Anykš-
čių rajono savivaldybė paskelbė sto-
go remonto darbų viešąjį pirkimą. 
Numatyta demontuoti visą stogo 
dangą su grebėstais bei įrengti naują 
beasbesčio šiferio stogą, atlikti kitus 
su stogo remontu susijusius darbus. 
Katlėrių bendruomenės pirmininkė 
yra Raimonda Baurienė, Seimo na-
rio Antano Bauros žmona.

Sula. Jau prasidėjo tas trumpas 
laikotarpis, kai, bundant pavasariui, 
iš klevų tekinama sula. Aplinkos mi-
nisterija perspėja, kad Valstybinėje 
žemėje, kaip nustato Laukinės auga-
lijos išteklių naudojimo tvarka, sulą 
leidžiama tekinti tik iš tų medžių, 
kurie bus kertami ne vėliau kaip po 
penkerių metų ir kurių skersmuo ne 
plonesnis kaip 20 cm. Jeigu medis 
bus nukirstas ne vėliau kaip po metų, 
jo skersmuo gali būti ir mažesnis. 
Privačios žemės savininkams, lei-
džiantiems sulą asmeniniam naudo-
jimui, apribojimai netaikomi.

Kelionė. Ketvirtadienį Anykščių 
rajono savivaldybės delegacija išvy-
ko į Čekiją, Nepomuko miestą, da-
lyvauti Šv. Jono Nepomuko metinių 
minėjimo šventiniuose renginiuose. 
Savivaldybės delegacijos sudėtyje 
- Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, Anykščių rajono Tarybos na-
riai Dalia Kazlauskienė ir Alvydas 
Gervinskas, Debeikių pagrindinės 
mokyklos direktorė Inaida Komaro-
va ir Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos vairuotojas. Vizitas 
Čekijoje truks iki kovo 18 dienos.

Lapė. Anykščiuose, A.Vienuolio 
gatvėje, netoli autobusų stoties, ant 
šaligatvio tris paras gulėjo greičiau-
siai automobilio partrenkta negyva 
lapė. Matydama, kad negyvu gyvū-
nu mieste nėra kam pasirūpinti, apie 
tai „Anykštai“ pranešė skaitytoja.

Inkilai. Šalia Medžių lajų tako 
rengiamasi atidaryti „Inkilų eks-
poziciją“. Anykščių regioninio 
parko direkcija pakvietė rajono 
moksleivius pagaminti po vie-
ną – du inkilus tam tikrai paukš-
čių rūšiai. Prieš gaminant inkilus, 
nurodyta juos suderinti su Anykš-
čių regioninio parko specialistais. 
„Inkilų ekspozicijai“ startas bus 
duotas kovo 20 dieną, kuomet prie 
Medžių lajų tako bus minima Žemės 
diena.
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spektras

šimtas istorijų

Ir caras, ir dievas

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ internetinėje svetainėje skel-
biama, jog bendrovės ekonomiste 
dirba Daiva Valeikienė. 

Paskambinęs laikinai komunali-
nio ūkio direktoriaus pareigas einan-
čiam J. Žukauskui paklausiau, kada 
bendrovėje įsteigtas ekonomisto eta-
tas. „Jūs klausiate žmogaus asmens 
duomenų. Darbdavys atsakingas už 
asmens duomenų saugojimą“. - nei 
į tvorą, nei į mietą, išgirdęs klausimą 
atsakė J.Žukauskas.

Antrą kartą pakartojau tą patį 
klausimą, gal direktorius jo bus ne-
išgirdęs. „Turiu šimtą žmonių, atsi-
prašau, žurnalistai, taip negalima“ 
-  kažkodėl įsiskaudino direktorius ir 
išjungė telefoną.

Kuo direktoriui toks skaudus 
klausimas apie įmonės ekonomistę, 
netiesiogiai paaiškino UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ valdybos pir-
mininkė, Anykščių savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vedėja Audronė Sa-
vickienė.

Pasak komunalinio ūkio valdybos 
pirmininkės, kurią į šias pareigas 
delegavo rajono taryba, laikinasis 
komunalinio ūkio vadovas ekono-
misto etatą įsteigė ir žmogų įdarbino 
dar praėjusių metų gruodžio mėnesį. 
Bendrovės valdybos tvirtinimui nau-
jas komunalinio ūkio etatų sąrašas 
iki šiol nėra pateiktas. Iki šiol ben-
drovėje ekonomisto etato nebuvo. 

„J.Žukauskas - naujas žmogus, 
gal jis įsivaizduoja, kad jis direkto-
rius, ir jam viskas galima“ - svarstė 
A.Savickienė, paklausta, kodėl, jos 
nuomone, laikinasis komunalinio 
ūko direktorius nesitaria su bendro-
vės valdyba dėl bendrovės valdymo.    

Meras mano, kad viskas gerai

Komentaro, ar laikinais komuna-
linio ūkio vadovas nesavivaliauja 
paprašytas Anykščių rajono meras 
K.Tubis dėstė, kad jam atrodo, jog 
viskas čia gerai.

„Aš žinau, kad ekonomistas įdar-
bintas, o kaip jis buvo įdarbintas, 
nesidomėjau, nežinau. Šiaip visose 
uždarosiose bendrovėse (jos kaip ir 
verslo požymių turi) yra valdybos. 
Gal tas valdyboje klausimas buvo 
aptartas? Aš negaliu atsakyti“ – 
„Anykštai“ sakė meras.

„Jūs iškėlėte šitą reikalą. Nebuvau 
pagalvojęs, kad ten gali būti kažkoks 
pažeidimas, nežinau. Yra valdybos 
pirmininkė ir su ja turbūt kalbėjote?“ 
- žurnalisto paklausė meras.

Rajono vadovą patikinome, kad su 
valdybos pirmininke A.Savickiene 
kalbėjome, kad ji „Anykštai“ ir 
sakė, jog UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ laikinasis direktorius 
ekonomisto etatą įsteigė be valdy-
bos sprendimo. „Dar nežinau, nes 
nežinau, kaip ten kas priimta. Nes 
realiai pagal esančią situaciją, kai iš-
girstą informaciją patikrini - kartais 
pamatai visai kitoje šviesoje“ - sua-
bejoti, kad laikinasis komunalininkų 
vadovas pasielgė neteisėtai, nedrįso 
meras. 

K. Tubis sakė, negalįs pasakyti, ar 
dėl  įgaliojimų viršijimo J.Žukauskas 
dabar galės tikėtis būti paskirtas nuo-
latiniu UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ vadovu. „Išankstiniai būtų ver-
tinimai. Kai sužinosime ar viršijo, 
įvertinsime“ -  paprastai griežtumą 
įstatymų laužytojams demonstruo-
jantis meras, J.Žukausko atžvilgiu 
buvo atlaidus. 

Merui antrino ir vicemeras, kon-
servatorius Sigutis Obelevičius. 
„Šiaip įspūdis apie jį labai geras“ - 
laikinąjį UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorių gyrė vicemeras.

„Bijau kažką pasakyti, ar jis kaž-
ką pažeidė priimdamas ekonomistą. 
Negaliu nieko pasakyti, nežinau tiek 
gerai įstatų“.-  apie tai, kaip valdo-
mos savivaldybės įstaigos ir kaip 
jose steigiami nauji etatai, teigė neži-
nantis ir dvi kadencijas meru dirbęs 
S. Obelevičius.

O kaip Anykščiuose atsirado 
pats Jonas Žukauskas?

Buvęs Anykščių „Sodros“ vado-
vas, buvęs rajono valdytojo pava-
duotojas Juozas Ratautas paprašytas 
„Anykštos“ komentaro, stebėjosi, 
kad mes ... stebimės.

„Ar prisimenat, kaip pats 
J.Žukauskas Anykščiuose atsirado. 
Nebuvo juk jokio konkurso, jokios 
atrankos. Į darbą priimami kas ar-
čiau, kas reikalingi, kas pažystami. 
Kaip ir kodėl Anykščių komunali-
niame ūkyje rajono Tarybos narys 
Alfrydas Savickas įdarbintas?“ - re-
toriškai klausė J.Ratautas.

J.Žukauskas ir pats neslepia, kad 
su savivaldybės administracijos di-
rektoriumi A.Gališanka pažįstamas 

Valdiškoje įmonėje - kaip savam kieme
nuo Vilniaus pedagoginio instituto 
laikų, kuriame tuo pačiu metu, tame 
pačiame kurse abu siekė darbų mo-
kytojų diplomų.

J.Žukausko žmonai Virginijai Žu-
kauskienei surastas darbas Anykščių 
savivaldybės kontrolės ir audito tar-
nyboje. Beje, ši kontroliuojanti insti-
tucija pagal jos darbuotojų ryšius yra 
ypač originali – visi šios tarnybos 
darbuotojai susiję giminystės ir svai-
nystės ryšiais su kontroliuojamais 
darbuotojais. Kontrolieriaus Artūro 
Juozo Lakačausko žmona - savival-
dybės administracijos darbuotoja, 
vyriausiosios specialistės Rūtos Aš-
trauskienės ir vyras, ir uošvis dirba 
savivaldybės administracijoje.  

„Galima daryti atrankas, sukviesti 
dešimtis žmonių ir išsirinkti geriau-
sius. Bet niekas tuo nesuinteresuo-
tas.... Nieko nežinau apie naująją ko-
munalinio ūkio ekonomistę. Įdomu 
būtų išsiaiškinti, ar ji priimta todėl, 
kad yra gera specialistė, ar dėl to, 
kad turi kokių nors svarbių ryšių“ - 
kalbėjo J.Ratautas.  

58-erių metų J.Žukauskas laiki-
nuoju UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktoriumi paskirtas pernai 
spalio mėnesį, po to, kai iš darbo išėjo 
ilgametis įmonės vadovas Kazimie-
ras Šapoka. Kodėl K.Šapoka išėjo iš 
darbo nei jis pats, nei rajono valdžia 
nepaaiškino. Paskutinė J.Žukausko 
darbovietė – UAB ,,Kauno švara“, 
kurioje jis buvo padalinio vado-
vas. Anksčiau jis yra buvęs Raseinių 
rajono meru, SPAB „Stumbras“ val-
dybos pirmininku ir generaliniu di-
rektoriumi, vykdomuoju direktoriu-
mi, biokuro projekto direktoriumi.

Niekas su valdyba nesiskaito

Anykščių rajono tarybos nario, 
socialdemokrato Dainiaus Žiogelio 
nestebino UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ valdybos „apėjimas“. 

„Niekas su ta valdyba nesikaito ir 
niekas su ja nederina sprendimų. Aš 
per rajono Tarybos posėdį pastebėjau 
dar vieną keistenybę - į Tarybos na-
rio užklausą raštu atsakė ne įmonės 
direktorius, o ekonomistė. Komuna-
linis ūkis apskritai yra ant žlugimo 
ribos - finansiniai galai nesueina ir 
dar priedo įmonėje yra dvi konfron-
tuojančios stovyklos. Kolektyvas - 
suskaldytas ir demoralizuotas“ - pik-
tinosi rajono tarybos narys.

Rajono tarybos narys, liberalas 
Mindaugas Sargūnas, paprašytas 

„Anykštos“ komentaro kalbėjo, kad 
situacija Anykščių komunaliniame 
ūkyje gerokai dvelkia sovietmečiu.

„Kam ta valdyba apskritai reika-
linga? Vienas žmogus priima spren-
dimus ir ką nori, tą daro. Grįžtame į 
sovietmetį... Kai be valdybos žinios 
priimami sprendimai kyla įtarimas, 
jog galbūt įdarbinimas yra vieno 
žmogaus atsidėkojimas už kažką 
kitam žmogui“ - kalbėjo M. Sargū-
nas..

 
Dviejų parų parengti atsakymus 

neužteko

Trečiadienį, prieš pietus UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ laiki-
najam direktoriui J.Žukauskui į kon-
torą nuvežėme raštą su „Anykštos“ 
žurnalisto klausimais. Jei žmogui 
sunku bendrauti žodžiu, gal raštu 
bus lengviau.

„Vadovaudamiesi  Visuomenės 
informavimo įstatymu prašome at-
sakyti į šiuos „Anykštos“ laikraščio 
žurnalisto klausimus:

1. Kada ir kokiu pagrindu įsteigtas 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
ekonomisto etatas?

2. Kur ir kada buvo skelbta infor-
macija apie vyksiantį konkursą eko-
nomisto pareigoms užimti? 

3. Kokie kvalifikacijos ir patirties 
reikalavimai buvo keliami kandida-
tams, norintiems tapti UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ ekonomistu?

4. Kas buvo šio konkurso komi-
sijos pirmininkas? Kiek komisijoje 
buvo narių?

5. Kiek pretendentų dalyvavo kon-
kurse užimti ekonomisto pareigas?

6. Kas ir kada tapo UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ ekonomistu? 
Prašome nurodyti šio darbuotojo iš-
silavinimą, darbo patirtį ir paskutinę 
darbovietę?

Primename, kad vadovaujantis 
Visuomenės informavimo įstaty-
mu atsakymus į šiuos klausimus 
turite pateikti iki šios darbo dienos 
pabaigos. Ši informacija reikalinga 
ruošiant straipsnį „Anykštos“ lai-
kraštyje apie struktūros pertvarką 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, 
- išdėstėme rašte, kurį užregistravo 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
sekretorė.

Praėjus daugiau nei dviems pa-
roms po klausimų pateikimo, penk-
tadienio popietę, atsakymų iš lai-
kinojo komunalininkų vadovo dar 
nebuvome sulaukę. 

Skeptikas. Ketvirtadienį vyku-
siame mitinge, surengtame dėl gė-
dingo ir diskusijų audrą sukėlusio 
Seimo balsavimo dėl parlamentaro 
Mindaugo Basčio apkaltos, apie 
pirmalaikius rinkimus diskutavo 
politinių partijų lyderiai. Opozicinių 
partijų lyderiai dėliojo argumentus, 
kodėl reikėtų pirmalaikių rinkimų, 
ir ragino juos kuo greičiau suorga-
nizuoti. Tačiau „valstiečių“ lyderis 
Ramūnas Karbauskis tokias kalbas 
ir ketinimus įvertino skeptiškai. 
„Pirmalaikių rinkimų aš nebijočiau. 
Mes juos išloštume“, - teigė susi-
rinkusiai miniai R. Karbauskis ir 
vėliau pridūrė, kad pirmalaikių rin-
kimų atveju „valstiečių“ į valdžią 
pakliūtų net dar daugiau. „Ar norite 
to“, - į mitingo dalyvius kreipėsi 
R. Karbauskis. Susirinkusi minia 
nušvilpė šį jo klausimą.

Mokesčiai. Jeigu Vyriausybė pati 
nepasiūlys geresnės mokesčių refor-
mos, galės prisiimti autorystę sau 
ir įgyvendinti grupės parlamentarų 
siūlomus pakeitimus, sako Lietuvos 
socialdemokratų partijos (LSDP) 
frakcijos narė Rasa Budbergytė ir 
LSDP pirmininkas Gintautas Paluc-
kas. Penktadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje socialde-
mokratai tikino, kad dėl jaučiamo 
socialinio neteisingumo gyventojai 
arba palieka šalį, arba nenori mokėti 
mokesčių. „Vyriausybė ir valdantieji 
aktyviomis pastangomis neigia savo 
įsipareigojimą kovoti su nelygybe. 
Mokesčių sistemos netolygumas 
prisideda prie nelygybės. Mokesčių 
inspekcijos duomenys aiškiai rodo, 
kad Lietuvoje daugiau uždirbantys 
sumoka proporcingai mažesnę savo 
pajamų dalį kaip gyventojų pajamų 
mokestį GPM“, - kalbėjo G. Paluc-
kas. Pasak jo, mokesčių sistema ša-
lyje skylėta ir neteisinga, o „mokes-
tinė moralė“ - pašlijusi.

Statistika. Per savaitę, kovo 9-15 
dienomis, Lietuvos keliuose eismo 
įvykiuose žuvo 4 žmonės: 2 vai-
ruotojai, 1 keleivis ir 1 pėsčiasis. 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
duomenimis, per savaitę įvyko 44 
eismo įvykiai, kuriuose buvo su-
žeisti 59 žmonės. Daugiausia nu-
kentėjo keleivių - 23 ir vairuotojų - 
19, taip pat 17 pėsčiųjų. Pirminiais 
duomenimis, dėl neblaivių eismo 
dalyvių įvyko 4 eismo įvykiai, 3 iš 
kurių - dėl neblaivių pėsčiųjų. Ne-
blaivūs vairuotojai sukėlė 15 tech-
ninių eismo įvykių, kuriuose žmo-
nės nenukentėjo. Iš viso pareigūnai 
per savaitę užregistravo 355 techni-
nius eismo įvykius. Palyginti šios 
savaitės avaringumo statistiką su 
praėjusių metų ta pačia savaite, pir-
miniais duomenimis, įvyko 4 eismo 
įvykiais daugiau, žmonių žuvo 1 
daugiau, sužeista 10 daugiau.

Vaistai. Ateityje kai kuriais nere-
ceptiniais vaistais gali būti prekiau-
jama ne tik vaistinėse, bet ir, pavyz-
džiui, prekybos centruose. Seimas 
linkęs pritarti tokiems sveikatos 
apsaugos ministro Aurelijaus Very-
gos pristatytiems Farmacijos įsta-
tymo pakeitimams. Ketvirtadienį 
po pristatymo už projektą balsavo 
59 Seimo nariai, prieš - 2, susilai-
kė 11 parlamentarų. Pritarus siūly-
mams po pateikimo, toliau jie bus 
svarstomi pagrindiniu paskirtame 
Sveikatos reikalų komitete. Prie šio 
klausimo svarstymo Seimo posėdy-
je planuojama grįžti gegužės 10 d.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Antano 
Baranausko 
giesmės 
nemirtingos

jonas jUneViČiUs

1989  - aisias, bundant tautai, iš 
karto susirūpinta lietuvių kalbos 
likimu. Vasario mėnesį Anykš-
čiuose vykusioje lietuvių kalbos 
dienoje prisiminti lietuvių raštijos 
pradininkai, skaityti jų kūriniai, 
moksliniai pranešimai, giedotos A. 
Baranausko giesmės.

A. Baranausko giesmes tebegie-
da Anykščių kultūros centro fol-
kloro ansamblis „Valaukis“ (Vad. 
Regina Stumburienė) ir šiandien 
folkloro kolektyvų apžiūroje pa-
teiks programą „Giesmėm išgiedo-
siu, per svietą paleisiu...“.

 

1989 m. A. Baranausko giesmes gieda, seserų Kairyčių dainavimo tęsėjos, šviesios atminties anykš-
tėnės Emilija Petrokienė, Jonė Marciukienė ir Sofija Pakalnienė. 
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pirmadienis 2018 03 19

sekmadienis 2018 03 18

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 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.25 Mūsų gyvūnai. 
11.50 Indo slėnio lobiai 
12.45 Nematomas Havajų 
pasaulis 
13.40 Megrė 2 N-7. 
15.15 Laisvės vėliavnešiai. 
15.45 Žinios. Orai 
16.00 Auksinis protas. (kart.).
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Žinios 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18.30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. Ved.: Edita Mildažytė. N-7.  
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama
21.00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
21.55 Karalienės sesuo N-14. 
23.50 Pasaulio pabaiga N-14. 
(kart.).
1.40 Indo slėnio lobiai (kart.).

6.30 „Muča Luča“ 
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“ 
9.55 „Ogis ir tarakonai“ 
10.15 Pelenės istorija. 
Gražiausios dainos N-7. 
12.05 Instrukcijos nėra N-7. 
14.30 Trumano šou 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 Pabėgimas N14.  
23.45 4-asis lygmuo N14.  
1.30 Tikras vyras (k) N-7. 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ (kart.) 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Nenugalimasis žmogus - 
voras“ N-7  
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Mamyčių klubas“. 
9.00 „Kulinariniai triukai“. 
9.30 „Penkių žvaigždučių 
būstas“. 
10.00 „Pasaulis pagal mote-
ris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Mažylio atostogos“ N-7  
 13.35 „Auksiniai bateliai“ 
 15.15 „Havajai 5.0“ N-7  
 16.15 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.00 „Raudonas kilimas“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Geriausi mūsų metai. 
100-mečio šou“. 
22.00 „Jūrų pėstininkas 4. 
Judantis taikinys“ N-14  
 23.50 „Molės Hartlei egzor-
cizmas“ S  
 1.40 „Merlino mokinys“ N-7  
 

6.30 Baltijos galiūnų čempio-

natas. (k). 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Lietuvos galiūnų čempio-
natas. Kretinga. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Mieliausias Amerikos 
šuo“ 
11.30 Gyvūnų vilionės 
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ 
13.40 Sveikinimai. 
16.00 „Policijos akademija“ 
N-7. 
17.00 LKL čempionatas. 
Lietuvos rytas - Neptūnas. 
Tiesioginė transliacija  
19.30 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2018 Ryga“. 
N-7.   
22.00 „Juodasis sąrašas“ N-7.   
23.00 „Gyvi numirėliai“ N14.   
0.00 „Baltasis dramblys“ (k) 
N14. 

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“ 
19.10 „Tėtušiai“ N-7.  
21.00 „Nacionalinis saugu-
mas“ N-7.  
22.45 „Žmogžudysčių sąra-
šas“ N14. 
 0.40 „Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?“ N-7. 

  
 kultura

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Jubiliejinis poeto Rimvydo 
Stankevičiaus kūrybos vakaras. 
(kart.).  
8.00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
( kart.).  
8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).  
8.30 Krikščionio žodis.   (kart.).  
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.    
9.00 Euromaxx. (kart.).  
9.30 Susipažink su mano 
pasauliu   
10.00 ARTS21.  
10.30 Pradėk nuo savęs.  
11.00 Septynios Kauno die-
nos.   (kart.).  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Kultmisijos.  
12.45 ARTi.  
13.00 Linija, spalva, forma.  
13.30 Stop juosta.      
14.00 Legendos.  
14.45 Šventadienio mintys.  
15.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.  
15.45 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018“.  
17.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018.  
18.00 Nes man tai rūpi.  
18.45 Bravo!  
19.45 Bethovenas 4   
21.15 LRT studija „Kino pava-
saryje 2018“.  
21.45 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
22.35 Kiotas.  
23.20 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).  
0.05 Tobuli melagiai (kart.).  
1.45 Kino žvaigždžių alėja. 

Lemtinga pagunda N-14

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k). 
7.30 Nuo.. Iki.. (k). 
8.30 KK2 (k). N-7. 
10.30 Brydės (k). 
11.00 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Autopilotas (k). 
12.00 Ekranai (k). N-7. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k). 
19.00 Gyvūnų policija (k). N-7. 
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. 
2.00 KK2 penktadienis (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 „Galapagai“ 
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 „Nakties TOP“. N-14 
22.30 „X Faktorius“. N-7
1.00 „Be stabdžių. Įspūdingos 
Kalėdos“ N-14
1.55 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“ 

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. 
Stambulas“. 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
2.00 „24/7“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 N-7. 
10.55 Akis už akį 2 . N-7
11.40 Savaitė. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7. 
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gimę tą pačią dieną. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas. 
22.20 „Lietuvos kolumbai“. 
23.15 Svetimšalė 1 N-14. 
0.15 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 

6.35 “Didysis žvejys” 
7.05 „Muča Luča“ 
7.30 „Tomas ir Džeris“
8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 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 Paslaptingi žvilgsniai 
N-14
0.40 „Judantis objektas“ N-7.
1.30 Pabėgimas (k) N-14

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 amazo-
nės“ . 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 „Paskutinis raganų me-
džiotojas“ N-14
0.35 „Kalėjimo bėgliai“ N-14
1.35 „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“ N-7.
2.25 „Kerštas“ N-7.

6.40 “F. T. Budrioji akis” 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k) N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7. 
11.35 „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. 
20.25 Visi už vieną. N-7. 
21.00“ Operacija „Kardžuvė“ 
N-7.
23.00 „Bleiro ragana“ (k) S.
0.40 „Gyvi numirėliai“ (k) N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” 
7.45 „Akloji“ (k) 
8.55 „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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 

16.00 „Stivenas Visata“ 
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 „Bukas ir bukesnis 2“ 
N-14
23.10 „Gyvenimo šukės“ N-7.

 kultura
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 
7.25 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.).
7.50 Stop juosta.   (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija.   (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.).  
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.  
12.10 Durys atsidaro. (kart.).
12.35 Bethovenas 4 (kart.).
14.05 Mano tėviškė. (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 3 N-7.  
20.30. Gyvenimo negalima 
iššvaistyti 
21.30 LRT studija „Kino pava-
saryje 2018“.

22.00 Be paliovos N-14
23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIII tarptautinis džiazo festiva-
lis „Vilnius Jazz 2017“.   

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 Visi už vieną. 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 „Veidrodžiai 2“ 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 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Pabėgėlė“ 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“.  
1.30 Muzikiniai sveikinimai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 N-7.
11.40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio teisuoliai. 
22.30 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 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ 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 Saugotojas N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7.
1.15 Paslaptingi žvilgsniai (k) 
N-14

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 amazo-
nės“ . 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 „Javos karštis“ N-14
0.35 „Kalėjimo bėgliai“ N-14
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 patikrini-
mas“ N-7. 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
N-7. 
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.50 „Kobra 11“ N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7. 
20.00 Info diena. 
20.25 Visi už vieną. N-7. 
21.00 „Penkiakovė“ N-14
23.05 „Operacija „Kardžuvė“ 
(k) N-7. 
1.00 „Strėlė“ N-7.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“ 
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 žmogžu-
dystės XII. Ilgapirštis“ N-7.
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7.  

   kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.   
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. Dublino gospelo 
choras ir „Gin’Gas“. (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.).  
12.45 Legendos. (kart.).
13.35 Nes man tai rūpi. 
(kart.).
14.20 Gyvenimo negalima 
iššvaistyti (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 3 N-7.  
20.25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė.  
21.00 „Panamos dokumen-
tai“. mokesčių rojus 
21.30 LRT studija „Kino pava-
saryje 2018“.

22.00Damos N-7.
23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 

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 cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7

15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Naša Raša“ N-7 
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Naša Raša“ N-7  
22.00 „Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - Milano „AX 
Armani Exchange Olimpia“. 
Vaizdo įrašas.  
0.00 „Pėdsakai“ N-7 

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.15 „Muzikinės kovos“. 
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Pabėgėlė“ 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. 
23.27 Orai. 
23.30 Mano Europos 
Parlamentas.  
0.00 Nuoga tiesa. N-7.
1.55 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7.

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 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ 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 Ekranai (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“ N-7. 
20.30 Gyvūnų policija. N-7. 
21.30 Žinios.  
22.24 Sportas.  
22.28 Orai.  
22.30 Po saulėlydžio N-7.
0.25 „Judantis objektas“ N-7.
1.15 Saugotojas (k) N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
16.00 TV3 žinios. 
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 „Paranoja“ N-7.
0.40 „Kalėjimo bėgliai“ N-14
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 patikrini-
mas“ 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. 
20.25 Visi už vieną. N-7. 
21.00 „Kovų meistras“ N-14
22.50 „Penkiakovė“ (k) N14. 
0.45 „Strėlė“ 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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“
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 žmogžu-
dystės XII. Svarbūs žmonės“ 
N-7.
23.05 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
  

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. „Gin’Gas“. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai   
7.15 Peliukas Lukas (kart.). 
7.25 Zoro kronikos (kart.).   
7.50 Pradėk nuo savęs. Scen. 
aut. Dalia Juočerytė.   (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas 
(kart.).    
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.).  
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Moterys. 
Trumpoji programa. Tiesioginė 
transliacija iš Milano. 
Dalyvauja Elžbieta Kropa.
17.40 Kaip atsiranda daiktai 7   
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas.     
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.     
18.30 Septynios Kauno 
dienos.  
19.00 Maistas ir aistros. 
(kart.).
19.35 Konsteblė 3 N-7.
20.30 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 3 
21.15 ARTi. Veidai. (kart.).
21.30 LRT studija „Kino pava-
saryje 2018“.
22.00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Poros. 

Trumpoji programa. Tiesioginė 
transliacija iš Milano.
24.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 

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 cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 

14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Naša Raša“ N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Peržengta riba“ N-14  
23.20 „Pėdsakai“ N-7  
0.20 „Kobra 11“ N-7 

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Kaimo akademija“. 
7.15 Nuoga tiesa. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Pabėgėlė“ N-7.
14.55 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Marionečių šokiai“ N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
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“ 
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“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
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 Merkurijaus kodas 
N-14. 
1.00 LRT radijo žinios.

6.40 „Didysis žvejys“ 
7.05 „Muča Luča“ 
7.30 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ 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 Gyvūnų policija (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 Užpuolikai N-14
0.40 „Judantis objektas“ N-7.
1.30 Po saulėlydžio (k) N-7.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
15.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
16.00 „TV3 žinios“. 
16.30 „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 „Galingasis Stenas“ 
N-14
0.40 „Kalėjimo bėgliai“ N-14
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 patikrini-
mas“ 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. 
20.25 Savaitės kriminalai. 
N-7. 
21.00 „Pabėgimas iš kalėji-
mo“ N-14
23.00 „Kovų meistras“ (k) 
N-14
0.45 „Strėlė“ 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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“ 
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 žmogžu-
dystė. Mirtis Lozere“ N-14
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.  
0.45 „Foilo karas. Puolimo 
planas“ N-7. 

 kultura
6.05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIII Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis. Nina Attal 
(Prancūzija). (kart.).
7.00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė. (kart.).
7.50 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
8.15 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.).  
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. Vyrai. 
Trumpoji programa. Tiesioginė 
transliacija iš Milano.
16.45 Grizis ir lemingai 
16.55 Peliukas Lukas 
17.05 Zoro kronikos 
17.30 Nacionaliniai lygybės ir 
įvairovės apdovanojimai 2017. 
Tiesioginė transliacija.
18.50 Europos moterų ran-
kinio čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva - Turkija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kauno.
20.30 Nacionalinis turtas.  
21.00 LRT studija „Kino pava-
saryje 2018“.
21.30 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Poros. 
Laisvoji programa ir apdova-
nojimų ceremonija. Tiesioginė 
transliacija iš Milano.
23.15 Žurnalas „Kelias į FIFA 
World Cup 2018“.

23.45 Nuo Lietuvos nepabėg-
si. N-14.  
1.05 DW naujienos rusų 
kalba.

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 cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 

15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7 
15.30 „Kaulai“ N-7 
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Naša Raša“ 
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Įkaitas“ N-14  
23.50 „Eurolygos rungty-
nės. Madrido „Real“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas.  
1.45 „Daktaras Hausas“ N-14 

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
7.15 „Šiandien kimba“. 
8.15 Patriotai. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Pabėgėlė“ 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. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Svetimų troškimų sūku-
rys“ N-7.

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 Šiandien prieš 100 
metų. 
21.30 Duokim garo! 
23.10 Visiška tamsa N-14. 
1.00 LRT radijo žinios.

6.40 „Didysis žvejys 2“ 
7.05 „Muča Luča“ 
7.30 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.25 „Rožių karas“ 

14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7. Vedėjai. I.Puzaraitė, 
T.Ališauskas, D.Ramonas.
21.00 Žmogus iš plieno N-7.
23.50 Nebijok tamsos N-14
1.40 Užpuolikai (k) N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
15.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
16.00 TV3 žinios. 
17.00 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Atlantida. Prarastoji 
imperija“ N-7.
21.20 „Melas vardan tiesos“ 
N-7.
0.25 „Auklė nakčiai“ N-14
1.55 „Tai bent mamytė!“ 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“ N-7. 

12.40 „Stoties policija“ (k) 
N-7.
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7.
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7.
17.55 „Akloji zona“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
21.00 „Kerštas“ N-14
23.10 „Pabėgimas iš kalėji-
mo“ (k) N-14
1.05 „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 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas 
Visata“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. 
107 patriotai“ N-14
23.00 „Už įstatymo ribų“ N-7.
0.55 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ (k) 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. Džiazo miniatiūros. 
(kart.).
7.05 Grizis ir lemingai  
7.15 Peliukas Lukas (kart.).  
7.25 Zoro kronikos (kart.).  
7.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. Aut. Dalius 
Ramanauskas. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
(kart.).  
8.50 Laisvės vėliavnešiai. 
Aktualiosios dokumentikos 
ir pokalbių laida. Ved. Liepa 
Rimkevičienė.   (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. Šokiai 
ant ledo. Trumpoji programa. 
Tiesioginė transliacija iš 
Milano. Dalyvauja Saulius 
Ambrulevičius ir Allison Reed.
17.00 Grizis ir lemingai 
17.10 Peliukas Lukas 
17.20 Tobotai 1 
17.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
18.15 Mokslo sriuba. (kart.).
18.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.40 Konsteblė 3 N-7.
20.30 Kultūros teismas. 
Teisėja Snieguolė Matulienė.  
21.15 LRT studija „Kino pa-
vasaryje 2018“.
21.45 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Moterys. 
Laisvoji programa ir apdova-
nojimų ceremonija. Tiesioginė 
transliacija iš Milano.
23.45 Tiltas per Ibaro upę 

N-14
1.15 DW naujienos rusų 
kalba.
  
  
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 cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 (kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7 
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19.30 „Verslo receptai“. 
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.50 „Orai“. 
22.00 „Žiurkių lenktynės“ N-7  
0.15 „Peržengta riba“ N-14 
(kart.)  
2.00 „Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai“ 

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. 
7.15 Ant bangos. 
8.15 „Gyvenimo būdas“. N-7
9.15 „Rojus“ 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 „Pabėgėlė“ 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 „Krikšto tėvas“ N-7.
3.00 „Bitininkas“ N-7

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

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 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 jau-
nikliai 
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 Aršūs padarai N-7. 
0.40 Paslaptingas šunų 
pasaulis 2 (kart.).
1.35 Ypatingi gyvūnų jauni-
kliai (kart.).

6.30 „Muča Luča“ (k) 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k) 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
7.45 „Neramūs ir triukšmin-

gi“  
8.10 „Keista šeimynėlė“  
8.35 „Tomo ir Džerio šou“  
9.00 „Ogis ir tarakonai“  
9.30 „Tinginių miestelis“  
10.00 Srovės nublokšti 
11.40 Ponas auklė 
13.20 Griausmingieji Čarlio 
angelai N-7.
15.30 Pakvaišėlių lenktynės 
N-7.
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.30 Užburtoji Ela 
21.20 Piko valanda 3 N-7.
23.05 Kitoks parodijų filmas 
N-14
0.50 Žmogus iš plieno (k) 
N-7.

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Nenugalimasis žmo-
gus - 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 „Joniukas ir Grytutė“ 
13.10 „Šoklusis bičiulis. 
Sugrįžimas“ 
14.55 „Medaus mėnuo su 
mama“ N-7.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. 
Loterija. 
19.30 „Šuns kailyje“ N-7.
21.20 „Kunigo naudą velniai 
gaudo“. N-14

23.05 „Zero 3“. S 
0.50 „Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas“ N-14 

6.15 „Viena už visus“ (k) 
N-7.
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Amerikos mieliau-
sieji“ 
11.30 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“ 
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. 
Juventus - Neptūnas. 
Tiesioginė transliacija
19.30 Dainuok mano dainą. 
21.30 „Juodasis tinklas“ 
N-14
23.20 „Tikras teisingumas. 
Mirtina sankryža“ N-14
1.05 „Strėlė“ (k) N-7.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Lemūrų gatvė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.45 „Surikatų namai“ 
9.15 Anapus nežinomybės. 
N-7. 
10.15 „Akloji“ 
11.25 „Būrėja“ (k) 
12.00 „Nekviesta meilė“ 
14.00 „Tabatos salonas“ 
15.05 „Širdele mano“ 
17.05 „Akloji“ 

18.15 „Būrėja“ 
18.50 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“ N-7. 
21.00 „Bekas 3. Skorpionas“ 
N-14
23.10 „Tėvas Motiejus“ N-7. 

   kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė. 
(kart.).  
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).  
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018“. (kart.).  
11.30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. Vyrai. 
Laisvoji programa ir apdova-
nojimų ceremonija. Tiesioginė 
transliacija iš Milano.
16.00 Euromaxx.  
16.30 Prisikėlimo ekspresas 
- šimtmečio veidai.  
17.15 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. Šokiai 
ant ledo. Laisvoji programa 
ir apdovanojimų ceremonija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Milano.
20.30 Stambiu planu.  
21.00 LRT studija „Kino 
pavasaryje 2018“.  
21.30 Kino žvaigždžių alėja. 
N-14  
23.10 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Royce“.  
1.25 Dabar pasaulyje.   
  

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7. 
16.30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
18.00 Visi už vieną (k). N-7. 
19.30 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
20.00 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 stati-
niai“ (kart.) 
8.30 „Ekstremali žvejyba“ 
N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „Statybų gidas“. 
10.00 „Karys lenktyninin-
kas“. N-7
10.30 „Lietuvos mokyklų 
žaidynės“. 
11.00 „Išlikimas“ N-7
12.00 „Beveik neįmanoma 
misija“ N-7 
13.00 „Galapagai“. 
14.00 „Pasaulio įspūdin-
giausi...“ 
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 „Dežavu“ N-7  
0.30 „Įkaitas“ N-14 (kart.) 

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Neprijaukinti. Kodjako 
sala“. N-7.
8.25 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgy-
bininkė 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“ (3). 
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smarag-
dai“ 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

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsaky-
mas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ pa-
tiekalą. „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 įdomiau-
sių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime. 

-AnYkŠTA

skaitytojai dalinasi

Šiuo receptu anyksta.lt feisbuke pasidalijo skaitytoja 
Kornelija Janušauskaitė. Siūlome pabandyti.

Biskvitams reikės:
2 didelių kiaušinių;
200g cukraus;
1a.š. vanilės pastos;
1 žiupsnelio druskos;
200g riebios grietinės;
200g miltų;
200g karamelinio kremo Ru-

dudu;
2a.š. kepimo miltelių.

Karameliniam kremui:
200g kambario temperatūros 

Rududu kremo;
100g kambario temperatūros 

sviesto;
150g sūdytų kepintų žemės 

riešutų.

Grietinėlės kremui:
400g riebios atšaldytos grieti-

nėlės;
1a.š. vanilės pastos;
40g cukraus;

kelių šaukštų kambario tempe-
ratūros nutella.

Torto glaistui:
100g kambario temperatūros 

sviesto;
300g kambario temperatūros 

nutella.
Saldintos kavos torto sulaisty-

mui.

Tortas
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(Nukelta į 14 p.)

RAtiLAi

- Kokios buvo partizani-
nio karo Lietuvoje ir, žinoma, 
Anykščių rajone, priežastys?

- Pirmas rimčiau tyrinėjęs šią 
temą buvo Kęstutis Girnius. Jis, 
dar gyvendamas JAV, 1988 m. iš-
leido knygą „Partizanų kovos Lie-
tuvoje“. Aš pritariu jo nuomonei, 
o kiti istorikai irgi nelabai ją gali 
paneigti. Pirmoji priežastis – pa-
triotizmas ir pirmosios sovietinės 
okupacijos patirtis, kita priežastis 
– masinis sovietų valdžios ir oku-
pacinės kariuomenės teroras, kai 
į kariuomenę gaudė šaukiamojo 
amžiaus vyrus, buvo daug žudy-
nių, sodybų deginimų ir plėšimų, 
masinių suėmimų ir kankinimų, o 
tai skatino eiti į mišką. Dar viena 
priežastis – Vakarų intervencijos 
viltys. Iki šių dienų Lietuvoje ne 
vienas kartoja dar Stalino laikais 
čekistų agentų plačiai paskleistą 
gandą apie tai, kad ,,amerikonai“ 
nuolat per Amerikos balsą skelbė, 
kad ateis vaduoti Lietuvos, o kvaili 
kaimo bernai tik dėl to sėdėjo miš-
ke ir laukė išvadavimo.

Dar 1941 m. rugpjūčio 14 d. an-
tihitlerinės koalicijos narės JAV ir 
Anglija pasirašė Atlanto chartiją, 
kur įsipareigojama atkurti visų iki 
karo egzistavusių valstybių su-
verenumą ir sukurti kolektyvinio 
saugumo sistemą Europoje. Atlan-
to chartiją, be JAV ir Anglijos, 
pasirašė daugelis Vokietijos oku-
puotų Europos šalių emigracinių 
vyriausybių ir net Sovietų Sąjun-
ga, kuri, nors chartiją ir pasirašė, 
bet niekada jos nesilaikė, kaip ir 
kitų svarbių tarptautinių sutarčių. 
Lietuvos partizanai, pradėję savo 
kovą 1944 m. vasarą, grįžus į Lie-

tuvą okupacinei Rusijos kariuome-
nei tikėjo, kad pasibaigus karui su 
Vokietija, Lietuvai bus sugrąžintas 
suverenitetas, kaip tai buvo nuro-
dyta Atlanto chartijoje. Bet jie ne-
žinojo, kad Atlanto chartija pasira-
šiusi SSRS sugebėjo dar 1943 m. 
vykusioje Teherano konferencijoje 
išsiderėti tylų sąjungininkų - JAV 
ir Didžiosios Britanijos - abejin-
gumą pakartotinei okupacijai, žo-
džiais neatsisakant okupacijos ir 
aneksijos nepripažinimo nuostatų, 
bet dėl Baltijos šalių niekas nesi-
rengė kariauti su SSRS.

Iš kur kaimo žmonės žinojo, 
kas ten parašyta? Iš gausios anti-
nacinės, pogrindinės spaudos bei 
vietinių lietuviškos administraci-
jos pareigūnų. Nors Lietuva buvo 
okupuota, visa administracija vie-
tose buvo lietuviška – policija, vir-
šaičiai, valsčių valdybos (o pogrin-
dis, kuris ginklais prieš vokiečius 
nekovojo, bet, pavyzdžiui, agitavo 
jaunuolius nestoti į SS legionus, 
buvo gana stiprus), juos pasiekda-
vo pogrindžio leidiniai, jie žinojo 
apie Atlanto chartiją, informacija 
sklido iš jų.

Ką kalbėjo? – Baigsis karas ir 
Lietuvai iš karto bus grąžinta ne-
priklausomybė, šalys grįš prie tų 
pačių sienų, kaip prieš karą. Tai 
žinojo net paprasti ūkininkai. Ži-
noma, vokiečiai draudė tokias kal-
bas, už jas bausdavo, sodindavo į 
kalėjimus, vykdė represijas, bet, 
kadangi vokiečių valsčiuose buvo 
labai nedaug, o vietinė valdžia lie-
tuviška, šioms idėjoms plisti dirva 
buvo labai palanki. 

Kai 1945 m. baigėsi karas ir nie-
kas nepasikeitė, Lietuva taip ir ne-

Kiaulės Lietuvoje buvo maitinamos 
geriau nei sovietiniai kareivėliai

Pirmasis genocido aukų muziejaus direktorius, istorikas Gin-
taras VAIčIūNAS parengė žinyną apie visus žinomus žuvusius 
partizanus Anykščių krašte, kuriam medžiagą autorius rinko 
daugiau nei 20 metų. 

Apie iki šiol visuomenę jaudinantį partizaninį karą Lietuvoje, ir 
ypač Anykščių krašte, apie skaudžius šio karo įvykius G.Vaičiūnas 
papasakojo „Anykštos“ skaitytojams.

atgavo laisvės, apie pusė partizanų 
sudėjo ginklus ir legalizavosi, o 
miškuose liko pasiryžėliai kovoti 
iki laisvės arba mirties.  

- Dalis ėjo, kad atsilaikytų, su-
lauktų to meto?

- Pasirinkimą kovoti ar slaps-
tytis be ginklo ir sulaukti, kada 
Lietuva vėl bus nepriklausoma, 
nulėmė keletas dalykų. Dalis par-
tizanų Nepriklausomybės metais 
buvo šauliai ar prie vokiečių buvo 
tarnavę P.Plechavičiaus vietinėje 
rinktinėje. Jie buvo davę priesaiką 
kovoti už Lietuvą ir jie tos priesai-
kos laikėsi. Daugelis jaunų vyrų 
nesiruošė atiduoti savo gyvybės už 
SSRS pergalę kare, todėl slapstė-
si. Juos jau nuo 1944 m. rugsėjo 
čekistų kariuomenė pradėjo gau-
dyti, tokių operacijų metu sulai-
kytuosius arba prievarta siųsdavo 
į karinio mokymo stovyklas, arba 
į lagerius, arba žudydavo vietoje. 
Toks nežabotas masinis teroras, 
pradėtas vykdyti Rusijos čekistų 
vidaus kariuomenės, privertė dau-
gelį jaunų vyrų imtis ginklo. Visi, 
pasiryžę kovoti, susibūrė į parti-
zanų būrius, nes besislapstydami 
pavieniui daug greičiau žūdavo. 
Ginkluotas partizanų būrys atsilai-
kydavo ir prieš  nedidelius NKVD 
kariuomenės dalinius, išvaikyda-
vo vietinių ,,skrebų“ gaujas. Pir-
maisiais partizaninio karo metais 
(1944-1945m.) partizanai veikė 
gana atvirai dideliais būriais, daž-
nai dienos metu. Slėptuvės buvo 
statomos atviro tipo, dažnai fortifi-
kuotos, kad būtų galimybė atsišau-
dyti, greta slėptuvių buvo kasami 
apkasai. Tarkim, Burbiškio miške 
buvo dešimt fortifikuotų žeminių, 
kurios faktiškai buvo ne paslėptos, 
bet įtvirtintos. 

Kodėl? Daugelis manė, kad visa 
tai bus reikalinga tik trumpą laiką, 
nes karas pasibaigs ir tie apkasai 
taps nebereikalingi, nes Lietuva 
vėl bus laisva. 

- Šios žeminės, įtvirtinimai ne-
buvo ilgalaikiai punktai, kuriuo-
se galima gyventi ir slėptis?

- Partizanai manė, kad jei juos 
puls karinis dalinys, geriausia bus 
priešintis įtvirtintoje vietoje. O ant 
lygaus lauko juk daug lengviau 
nušaus. Todėl stengėsi įsivirtinti. 
Pasitaikydavo, kad slėptuves iš-
kasdavo net arkliams. Mūsų rajo-
ne to nesigirdėjo, bet toks faktas 
žinomas Labanoro girioje 1945 
m. įtvirtintoje partizanų stovykloje 
netoli Kiauneliškio. 

- Ar pagrįsti teiginiai, kad so-
vietų kariuomenė lietuvius, kaip 
ir kitus „likusius okupuotoje zo-
noje“, siuntė į pavojingiausius 
ruožus, kartais net be ginklų, 
kad ant jų vokiečiai iššaudytų 
šaudmenis? Teisybė tai, ar le-
gendos?

- Rusų kariuomenėje buvo la-
bai daug netvarkos. Matėsi vien 
iš žuvusiųjų skaičiaus, kaip buvo 
elgiamasi su kareiviais, bet Rau-
donojoje armijoje atrankos pagal 
tautybes nedarė, visi turėjo eiti 
mirti už Staliną ir komunistų val-
džią. Privilegijuotos klasės kariuo-
menėje buvo trys: politrukai (poli-
tiniai vadovai), aboznikai (įvairūs 
užnugario daliniai, kurie rūpinosi 
fronte veikusios kariuomenės ap-
rūpinimu) ir čekistų kariuomenė, 
kuri veikė reguliarios kariuomenės 
užnugaryje.  

- Koks buvo Lietuvių šaukti-
nių likimas? 

- Lietuviai, Raudonosios armi-
jos naujokai, kentė nuolatinį badą, 
gyveno apmokymų stovyklose an-
tisanitarinėmis sąlygomis  ir dėl to 
masiškai sirgo įvairiomis peršali-
mo bei infekcinėmis ligomis, kai 
kurie dėl nuolatinio badavimo ir 
ligų taip nusilpdavo, kad net tek-
davo komisuoti. Pvz., Tadas ir Jo-
nas Kavoliūnai iš Mikierių kaimo, 
Andrioniškio seniūnijos, 1944 m. 
gruodžio mėnesio pabaigoje pa-
teko į Raudonosios armijos karių 
rengimo stovyklą Kozelsko mieste 
prie Smolensko (Rusija), bet ne-
baigę apmokymų nuo nuolatinio 
bado ir peršalimų susirgo distrofi-
ja, abu smarkiai ištino, jų kūnai ap-
teko votimis, iš kurių nuolat bėgo 
pūliai, dėl to jie, kaip nebetinkami 
rusų armijai, buvo komisuoti ir 
paleisti, bet sugrįžę į namus ne-
beatsigavo ir greitai mirė. Tokie 
atvejai apmokymo stovyklose 
buvo nereti. Visa savo nepasiten-
kinimą uždarytieji RA šauktinių 
apmokymo stovyklose išsakydavo 
laiškuose giminaičiams. Tuos laiš-
kus cenzūruodavo čekistai ir apie 
šauktinių nuotaikas pranešdavo 
savo vadovybei. Cituoju, ką rašė 
lietuviai iš RA naujokų apmokymo 
stovyklų.  Šauktinis V.Vačys savo 
laiške į namus rašė: „milinė mums 
atstoja visą patalynę, duonos gau-
name 500 gramų ir 1,5 litro sriu-
bos per dieną, šaukštelį cukraus ir 
20 gramų žuvies, arba pusę silkės, 
bet žuvies būna tik dukart per sa-
vaitę. Kai mūsų žmonės grįš į Lie-
tuvą, jų nepažins, visi labai sublo-
gę. Vienas kito negalime pažinti. 
Daug iš mūsų serga ir miršta. Per 
dieną stovykloje miršta po 2 ar 3 
žmones. Kiaules geriau maitina už 
mus, jeigu mus maitintų taip, kaip 
Lietuvoje kiaules, tai mes būtu-
mėm patenkinti.“Nelaimingas tas 
žmogus, kuris į kariuomenę pa-
kliuvo. Daug kas nusižudė. Nemi-
rę nuo bado ir ligų, nepabėgę bei 
nenusižudę iš apmokymų stovyklų 
buvo išsiųsti tiesiai į frontą, į Ryt-
prūsiuose ar Kurše kariaujančius 
dalinius. Į mirtį fronte juos lydė-
jo ginkluota rusų karių sargyba. 
„Jauni vyrai eina mirti išbalusiais 
ir pageltonavusiais veidais, patys 
nežinodami už ką“, - save laiške 
rašė mobilizuotasis A.Paliūnas. 

- Kiek vyrų sugavo į sovietinę 
kariuomenę?

- Kiek iš Anykščių rajono – duo-
menų neturiu, tam reikia didelių 
tyrimų. Bet kiek iš Lietuvos pa-
kliuvo, kiek žuvo – tyrinėta kitų is-
torikų. Iš viso sovietai per pusantrų 
metų, nuo 1944 m. rugpjūčio mėn 
iki 1945 m. pabaigos, į Raudonają 
armiją mobilizavo apie 70 000 lie-
tuvių. Iš jų daugiau kaip pusė - 44 
600 -  į karinius komisariatus buvo 
atvesdinti jėga. Dalis vėliau pabė-
go iš komisariatų pakeliui į karines 
stovyklas ar vežant iš apmokymo 
stovyklų į frontą. Iš 70 000 mobi-
lizuotųjų kare žuvo kas trečias, ne 
mažiau kaip 25 000 arba (36%) 
mobilizuotų į Raudonąją armiją 
lietuvių. Iš Piktagalio kaimo, Ka-
varsko valsčiaus,  kilę  keturi vy-
rai – Jonas ir Aleksas  Giniečiai , 
Alfonsas Riška ir Juozas Dziena  
-  buvo pabėgę iš Raudonosios Ar-
mijos ir slapstėsi. Jų šeimoms buvo 
paskelbtas ultimatumas – jeigu jie 

neprisistatys į Kavarsko NKVD 
skyrių, jų  sodybas  sudegins. Visi 
keturi, stengdamiesi išgelbėti savo 
šeimas, nuvyko „prisiduoti“ į Ka-
varską. Nė vienas jų iš fronto į 
namus nebegrįžo. Ir tai tik vieno 
nedidelio kaimo nuostoliai.

- Kiek Anykščių rajono gyven-
tojų išėjo partizanauti?

- 1945 metais bendras skaičius 
galėjo siekti nuo 800 iki 1200 ko-
votojų. Smarkiai partizanų gretas 
apretino 1945 m. vykusi legali-
zacija ir didelis žuvusių partizanų 
skaičius. Iš viso 1944 m. Anykščių 
rajone žuvo 44, o 1945 m. net 295 
partizanai. Tuo metu partizanų ra-
jone sumažėjo per pusę ir partiza-
naujančių skaičius siekė apie 450 
kovotojų. 

- Kada Anykščių rajone baigė-
si partizaninis karas?

- Baigėsi 1953 metais. Tais me-
tais pas mus žuvo 5 partizanai, jie 
jau veikė pavieniui, juos visus, 
beje, nužudė MGB agentai smo-
gikai. Paskutinis 1953 spalio 23 
dieną Putriškių kaime nušautas 
Vyčio apygardos Gedimino rink-
tinės Aušros tėvūnijos Radvilos 
būrio partizanas  Jonas Tilindis – 
Žvalgas. Yra likusios jo negyvo 
nuotraukos,  beje, visi paskutiniai 
buvo nuo Traupio ir Troškūnų. 

Ilgiausiai veikęs partizanas 
mūsų rajone - Vytautas Petronis 
– Nemunas (jis veikė kartu su An-
tanu Kraujeliu), legalizavosi 1954 
metų kovo 11 dieną - metai po 
Stalino mirties. Partizanas legali-
zavosi nesuderinęs su Kraujeliu ir, 
kiek žinau, Kraujelis po to turėjo 
problemų. Plačiai išreklamuota, 
kad jam sovietų valdžia dovanojo, 
buvo įdarbintas Spartako artelėje 
darbininku. Čekistai, matyt, taip 
elgėsi su V.Petroniu todėl, kad ti-
kėjosi ir A.Kraujelio legalizacijos. 

- Kiek iš viso žuvo partizanų 
Anykščių rajone?

- 819  partizanų  221-oje rajo-
no vietovių. Gali būti ir daugiau, 
bet tikrai ne mažiau. Žinyne, kurį 
paruošiau, yra pavardės ir tų, ku-
rie slapstėsi be ginklo, nepriklausė 
partizanų judėjimui, bet irgi buvo 
nužudyti okupantų. Tokių buvo 
187. 

- Dėl kokių priežasčių buvo 
nužudyti beginkliai žmonės?

- Daugiausia mūsų rajone iš be-
ginklių civilių okupantai ir ,,skre-
bai“ nužudė šaukiamojo amžiaus 
vyrų, kurie slapstėsi be ginklo – 
105. Yra nužudytų ryšininkų  bei 
partizanų šeimų narių. Dalis jų 
žuvo susirėmimų tarp partizanų ir 
okupantų metu arba buvo nužudyti 
kerštaujant. Yra nužudyta net ma-
žamečių vaikų , pvz., 11 metų Bro-
nius Paulavičius iš Šlavėnų kaimo 
buvo nužudytas Anykščių šilelyje. 
Šio vaiko kūnas su aiškiomis kan-
kinimų žymėmis 1948 m. buvo 
rastas prie Šlavės upelio. Vietiniai 
žmonės matė tuo metu netoli tos 
vietos vaikščiojant du Anykščių 
,,skrebus“. Paulavičių šeima netru-
kus buvo ištremta į Sibirą, matyt, 
todėl, kad nebandytų ieškoti vaiko 
žudikų. 14 metų Jonas Kaminskas, 
partizanų ryšininkas, nukankintas 
miške netoli Plikiškių kaimo 1947 
m. Žmonės kalbėjo, kad tai Plikiš-
kių kaimo rusų, dirbusių Šimonyse 
,,skrebais“, darbas. 

Istorikas Gintaras Vaičiūnas apskaičiavo, kad 1945 metais 
Anykščių rajone bendras skaičius galėjo siekti nuo 800 iki 1200 
kovotojų.

Rytis kUlBOkAs
rytis.k@anyksta.lt
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(Atkelta iš 5 p.)

Šį pavasarį „Telia“ televizijos 
žiūrovams atrinkti septyni tarptau-
tiniuose festivaliuose pripažinti ir 
žiūrovų simpatijų sulaukę filmai, 
kuriuos festivalio metu bus galima 
už vieno bilieto kine kainą pažiūrė-
ti ir namuose. „Snobo kino“ kūrė-
jas Rytis Zemkauskas sako, kad tai 
yra plačiai auditorijai ir įvairiems 
skoniams skirtos kino juostos.

Žemaičiuojanti švedė ir Beata

Bent du „Telia“ žiūrovams siū-
lomi „Kino pavasario“ filmai turi 
lietuviškų sąsajų. Pirmasis – tai 
lietuviškų šaknų turinčios garsios 
švedų hiphopo dainininkės, akty-

vios kovotojos už žmogaus teises 
Silvanos istorija apie seksualinę 
tapatybę, politiką ir imigrantės 
patirtį. Šios kontroversiškas doku-
mentikos žiūrovai net galės išgirs-
ti, kaip Silvana žemaičiuoja.  

Na, o prieš žiūrint filmą „Maisto 
dievaitės“, kuriame išvysite ir Lie-
tuvoje puikiai pažįstamą virtuvės 
šefę Beatą Nicholson, rekomen-
duojame pasirūpinti užkandžiais. 
Nes vien nuo vaizdų ekrane norė-
site valgyti. Tačiau ne viskas vir-
tuvėje yra tik skanu – filme garsios 
šefės ir gastronomijos žurnalistės 
aiškinasi, kas šiuolaikiniame pa-
saulyje neleidžia išgarsėti genia-
lioms moterims šefėms. 

„Kino pavasario“ gurmanams – gardumynai iš „Telia“
Jau daugiau kaip 20 metų pavasaris Lietuvoje neateina be 

„Kino pavasario“ – didžiojo ekrano meno festivalio. Tačiau ko-
kybiškas autorinis kinas dvi savaites bus rodomas ne tik 11  šalies 
miestų, bet ir „Telia“ televizijoje. Net 7 išskirtines šių metų „Kino 
pavasario“ juostas bus galima išsinuomoti ir pažiūrėti namuose 
jaukiai įsitaisius pirmoje eilėje prie savo televizoriaus. Dar netu-
rite „Telia“ išmaniosios televizijos? Ne problema - ją galite net 30 
dienų bandyti nemokamai. 

„Tobulų melagių“ 
režisierius vėl stebins

„Telia“ televizijos videonuo-
moje taip pat bus galima pažiūrėti 
ir režisieriaus Paolo Genovese 
detektyvinį filmą „Šventa vieta“. 
Filme vaidina puikiausių šiuo-
laikinės Italijos aktorių ansam-

blis – oficialiai gražiausia Italijos 
moterimi išrinkta Sabrina Ferilli 
ir garsus aktorius bei dainininkas 
Rocco Papaleo, – intriguoja R. 
Zemkauskas. – Beje, šis režisie-
rius sukūrė „Tobulus melagius“, 
o aš žinau, kad „Tobuli melagiai“ 
jums labai patiko“.  

Be šių trijų juostų, dvi savaites 
„Telia“ televizijoje bus prieinami 
ir dar keturi išskirtiniai filmai ir jų 
pasakojamos žmogiškos istorijos 
– „120 dūžių per minutę“, „Kan-
delarija“, „Ką žmonės pasakys“ ir 
„Madmuazelė Paradis“. 

Visi kino metų laikai 

Tačiau kino pavasaris su „Telia“ 
tuo nesibaigia. „Telia“ televizijoje 
galima rinktis iš daugiau nei 70-ies 
ankstesnių „Kino pavasario“ filmų, 
tarp kurių: „Šventasis“, „Tobuli 
melagiai“, „Amžinai stilingos“ ar 
„Tai tik pasaulio pabaiga“. 

Tie, kam arčiau širdies spalvoti, 
veiksmo kupini, holivudinio kino 
tradicijos filmai, videonuomoje 

visada ras ką tik iš kino ekranų atė-
jusių filmų - „Lemtinga pagunda“, 
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 
2049“, „Motina!“, „Gerumo stebu-
klas“ ir kitus. O balandį „Telia“ te-
levizijoje didelė staigmena laukia 
„Žvaigždžių karų“ gerbėjų.

Daugiau nei 200 tūkst. klien-
tų visoje Lietuvoje turinti „Telia“ 
televizija siūlo ne tik filmų, seria-
lų nuomą, bet ir per šimtą kanalų 
įvairiomis kalbomis, kurių didelė 
dalis yra rodomi HD raiška. Dviejų 
savaičių TV programos archyvas 
užtikrins, kad niekada nepraleisite 
sau patinkančios laidos – jas ga-
lima bet kada atsukti, prasukti ar 
žiūrėti nuo pradžių.

Jei neturite „Telia“ televizijos ir 
norite įsitikinti, kokias dideles ga-
limybes ji suteikia, galite išbandyti 
ją 30 dienų visiškai nemokamai. 
Visą informaciją suteiksime jums, 
jei užsuksite į artimiausią „Telia“ 
saloną, interneto svetainėje Telia.lt 
arba paskambinę nemokamu „Te-
lia“ klientų numeriu 1817. 

Užsak. nr. 250

Muziejų įkūrė fotografas, 
susižavėjęs gintaro atspalviais

Gintaras gali būti skaidrus – na-
tūralios sakų spalvos, baltas arba 
geltonas  – tai lemia sakų reakcija 
su oru: sakai suputoja ir dėl milijo-
nų mikroskopinių oro burbuliukų 
pasikeičia sakų spalva (geltonuose 
gintaruose oro burbuliukų mažiau, 
o baltuose daugiau). Gintaras gali 
būti ir juodas dėl žemių ir purvo, 
melsvas – dėl geležies cheminės re-
akcijos tarp sakų ir geležies sulfito, 
žalsvas – dėl chlorofilo, pigmento iš 
augalų, arba konjakinės ir raudonos 
spalvos dėl aukštos temperatūros,“ 
– apie Baltijos aukso atspalvius pa-
sakojo galerininkė. ,,Vertingiausiais 
gintarais laikomi gintarai su inkliu-
zais, nes jie turi mokslinę vertę, o 
pagal spalvą – melsvi, nes jie reti, 
tada balti ir žalsvi.“

Gintariniai papuošalai – 
nauja mada

Pastaruoju metu gintariniai pa-
puošalai Lietuvoje ir užsienyje 
įgavo visai kitokį atspalvį – mu-
gėse gausu ne tik įprastų gintarinių 

dirbinių, bet ir modernesnių, įdo-
mesnių papuošalų, kurie, sumai-
šyti su kitais akmenimis, įvairiais 
metalais, tapo populiarūs ir tarp 
mados mėgėjų, jaunimo. Paklaus-
ta, ką mano apie šį savotišką ginta-
ro atgimimą, muziejaus – galerijos 
darbuotoja K. Aleksandrovič sakė, 
jog ateinanti mada nešioti natūra-
lius akmenis. ,,Lietuviai tikrai iš 
naujo pamilsta gintarą - lietuvišką-
jį auksą. Juvelyrai pradėjo gaminti 
modernesnius papuošalus, ne tik 
tradicinius ,,močiutiškus“ karolius. 
Atsiranda nauji sprendimai – gin-
taras atskleidžiamas neįprastais 
rakursais – skirtingomis detalėmis 
išryškinamos kitos mineralo spal-
vos. Kartais žmonės žiūri į kai ku-
riuos papuošalus ir klausia, ar tai 
tikrai gintaras. Ir mes pačios mielai 
nešiojame gintarinius papuošalus,“ 
– sakė jauna moteris. 

Didžiausias inkliuzas 
saugomas Vilniuje

,,Turime dar vieną galeri-
ją - ,,Baltijos gintaro ir meno 

centras“ - Vilniuje, taip pat Šv. 
Mykolo gatvėje, muziejų Nidoje 
ir dar dvi galerijas, kuriose pri-
statomas gintaras, prekiaujama 
iš jo pagamintais papuošalais, 
dirbiniais. Didžiausias filialas 

yra šis – čia daugiausia gražes-
nių, įmantresnių eksponatų, ku-
rie nėra parduodami,“ – sakė K. 
Aleksandrovič. Paklausta, kuris 
eksponatas jai pačiai įdomiausias 
ir artimiausias, mergina sakė , jog 
tai gintarinis inkliuzas su drie-
žiuku, saugomas kitoje Mizgirių 
galerijoje: ,,Tai gintare įstrigęs 
driežas – didžiausias inkliuzas, 
kuris kada nors apskritai buvo 
rastas. Gintare yra rasti 5 skor-
pionai, 5 driežai – mūsiškis pats 
didžiausias.“

Gintaras jau prieš 5 
tūkstančius metų saugojo 
nuo nužiūrėjimo

,,Baltijosjūros areale gintaro 
dažniausiai randame jūroje, po 
didesnių audrų – paplūdimiuose. 
Kaliningrado srityje jis kasamas,  
taip jis buvo išgaunamas ir Juod-
krantėje prieš porą šimtų metų. 
Tuo metu rasti ir keli muziejuje 
šiuo metu eksponuojami ginta-
riniai amuletai – jie vadinami 
Juodkrantės lobiu. Šiems amule-

tams yra apie 5 tūkstančiai metų. 
Anksčiau tikėta, kad gintaras turi 
magiškų savybių ir gali apsaugoti 
žmones nuo nužiūrėjimų, piktųjų 
dvasių, dėl to tokie papuošalai 
buvo dažni ir juos Pabaltijo gy-
ventojai nešiodavosi su savimi,“ 
– K. Aleksandrovič pasakojo 
apie tariamai magiškas gintaro 
savybes - senovėje žmonės tikė-
jo, kad gintaras sugeria visą pa-
saulio šviesą, gydo ir neša laimę, 
apsaugo nuo pikta linkinčių žmo-
nių ir jų blogų darbų. Ilgainiui 
gintaras tapo ypatingu akmeniu, 
padedančiu žengti į dvasinį tobu-
lėjimą. Prieš krikščionybę buvo 
manoma, kad nedideliuose gin-
taro akmens grioveliuose gyvena 
gerosios dvasios.

-AnYkŠTA

Vienoje muziejaus erdvėje galima pamatyti orginalias XV –XVI a. krosnis. Muziejaus darbo laikas ir 
bilietų kaina

Muziejus lankytojų laukia 
kiekvieną dieną nuo 10 iki 

19 valandos, o jo lankymas – 
nemokamas.
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Augalai Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
Lapinės petražolės – 2, 30 1, 27, 28 25, 30 27–29 24–27 21–24 20, 21 – 23–25

Šakninės petražolės 13–17 12, 13, 17, 
18 14, 15 10–12, 15, 

16 12–14 9, 10, 13, 
14 9, 10 7, 8, 11 7, 8 4, 5

Krapai, 
kalendros, 
pankoliai

4–7, 11, 31 1–4, 7, 8, 
29, 30

1, 4, 5, 9, 
10, 27, 28, 

31

2, 5–7, 25, 
28, 29

2–4, 7, 8, 
25, 26, 30, 

31

4, 5, 22, 
23, 26, 27, 

31

1, 2, 22–
24, 27–29

20, 21, 25, 
26 21, 22 2, 19, 20, 

30, 31

Morkos,  
pastarnokai 13–17 12, 13 – 15, 16 12–17 9, 10, 13, 

14 9, 10 7, 8, 11 7, 8 4, 5

Žirniai, 
pupelės – 9, 10 6–10 3–7 2–4, 31 – 5 2–4, 30, 31 3, 27, 30 1, 28, 29

Rozmarinai, 
bazilikai, mairūnai 6, 7 4 9, 10 5–7 2–4, 7, 8, 

31 4, 5, 31 1, 2, 29 – – –

Špinatai, salotos, 
lapiniai burokėliai 1–3, 29, 30 2, 27, 30 1, 27, 28 25, 30 27–29 24–27 21–24 20, 21 – 23–25

Salierai 2, 3, 25, 
26, 29, 30

2, 21–23, 
27, 30

1, 20, 23, 
24, 27, 28

20, 21, 15, 
30

17, 18, 
21–29

17, 18, 
24–27

14, 15, 
21–24

17, 18, 20, 
21 14–17 11–15, 

23–25

Porai 1, 4–7, 31 2–4, 28–30 1, 9, 
10, 26–28 5–7, 25 2–4, 30, 31 26, 27 22–24 20, 21 1, 2, 28, 29 2, 26, 27, 

30, 31

Saulėgrąžos 6–10 2–6, 10, 30 1–3, 6–10, 
27–30

3–7, 25–27, 
30

1–4, 7, 8, 
27, 28

4, 5, 24–
27, 31

1, 2, 21–
24,27–29

20, 21, 25, 
26 21, 22 19, 20

Česnakai 15–19 12–16 9–13 5–9 2–6, 15, 31 1–3, 11, 
12, 30 7, 8 5, 6 1, 2, 9–12 27

Laiškiniai 
svogūnai 1 – 9, 10 5–8 2–8, 31 1–5, 26–31 1, 2, 22–29 20, 21 1, 2, 19–

22, 28, 29
19, 20, 26, 

27
Ropiniai 
svogūnai 15–19 12–18 12–15 10–12 – – 9, 10 – – –

Ridikai,  
ridikėliai 13–19 12, 13 12–15 10–12, 15, 

16 15 11–14 7–10 6–8, 11 7, 8 4, 5

Pomidorai 6, 7 12–18 9, 10 5–8 2–6, 31 1–3, 13, 14 5 2–4, 30, 31 1, 2, 27–29 27
Ropės, 

grieščiai 13–17 12, 13, 17, 
18 14, 15 10–12,15–

17 12–14 9, 10, 13, 
14 9, 10 7, 8, 11 7, 8 4, 5

Burokai 13–17, 25, 
26

12, 13, 
21–23 20, 23, 24 15, 16, 20, 

21
12–14, 17, 
18, 21, 22

9, 10, 13, 
14, 17, 18

9, 10, 14, 
15

7, 8, 11, 
12, 17, 18 7, 8, 14–17 4, 5, 11–15

Moliūgai, 
patisonai, 
baklažanai

6, 7 4, 9, 10 6–10 3–7 2–4, 31 – 5 2–4, 30, 31 27 –

Agurkai – 2, 30 1, 27, 28 25 – 26, 27 22–24 20, 21 – 23–25
Bulvės,  

topinambai 13–19 12–18 12–15 10–12 – 13, 14 9, 10 7, 8 – –

Paprikos 6, 7 4 9, 10 5–8 2–6 1–3, 30 5 2–4, 30, 31 – –
Smidrai,  
kopūstai 

(ir žiediniai)
16, 17 2, 27, 30 1, 27, 28 25, 30 27–29 24–27 21–24 20, 21 – 23–25

Braškės,  
sodo  

žemuogės
15–17 12, 13 – 15, 16 12–14 9, 10 – 11 7, 8 4, 5

Sėjamosios  
gėlės 6, 7, 11 2–4, 7–10, 

30
1, 4–8, 27, 

28, 31
2–4, 

25, 28–30 1, 25–29 22–25 21 – – –

Svogūminės 
gėlės 15–17 12, 13, 17, 

18 14, 15 10–12, 15, 
16 12–14 9, 10, 13, 

14 9, 10 7, 8, 11 7, 8 4, 5

Vijoklinės 
gėlės – 9, 10 6–10 3–7 2–4, 31 – 5 2–4, 30, 31 3, 27, 30 1, 28, 29

Ką ir kada sėti 2018 metais

Pagrindiniai simptomai
Pirmasis ligos požymis – silps-

tantis regėjimas. Sergantys ka-
tarakta skundžiasi, kad atsirado 
jautrumas šviesai, vaizdas tampa 
neryškus, tarsi žiūrint pro rūką 
ar nešvarius akinius. Katarakta 
trukdo užsiimti kasdienine veikla, 
tampa sunku vairuoti automobilį, 
įžiūrėti artimųjų veido bruožus ar 
daiktų kontūrus. Ligos pradinėse 
stadijose katarakta gali ir nesukel-
ti rimtų regėjimo problemų, tačiau 
ligai progresuojant gali baigtis 

aklumu. Todėl pajutus pirmuosius 
ligos simptomus rekomenduojama 
pasikonsultuoti su gydytoju.

Šiuolaikiškas kataraktos gy-
dymas

Kataraktos gydymui vaistų nėra, 
vienintelis efektyvus gydymas – 
operacija. Operacijos metu naujau-
sios kartos fakoemulsifikatoriaus 
pagalba lęšiukas akies viduje yra 
susmulkinamas ultragarsu ir išsi-
urbiamas pro mažą pjūvį, į jo vietą 
įdedamas naujas dirbtinis lęšiukas. 

Katarakta – liga kelianti pavojų regėjimui
Šiandieninis gyvenimo būdas ypač vargina mūsų akis. Vis dau-

giau žmonių skundžiasi silpstančiu regėjimu: darosi sunku skaity-
ti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstama veikla. Dauguma mūsų 
į specialistą kreiptis neskuba, tačiau silpstantis regėjimas yra pa-
grindinis vienos dažniausių akių ligų – kataraktos simptomas.

Katarakta – akies lęšiuko drumstėjimas. Tai viena didžiausių re-
gėjimo netekimo priežasčių, kuri dažniausiai pasireiškia vyresnio 
amžiaus žmonėms, tačiau ši liga gali išsivystyti ir jauniems žmo-
nėms dėl kitų akių ligų, traumų ar kenksmingo aplinkos poveikio.

sikonsultuoti su gydytoju. Dažnai 
žmonės, sužinoję apie ligą, mano, 
kad operaciją galima atidėti vė-
liasniam laikui, tačiau tai yra klai-
dingas mąstymas. Kataraktos 
operacija ir gydymas yra daug sė-
kmingesnis ligos pradinėje stadi-
joje, kol nėra labai ryškių pakitimų. 
Per ilgai laukiant liga progresuoja 
ir išsivysto vadinamoji perbrendu-
si katarakta, kuri gali nulemti antri-
nės glaukomos ar akies skausmų 
pasireiškimą. Tokiais atvejais ka-
taraktos operacija būna techniškai 

Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai Saulius Ačas ir Algirdas Šidlauskas. Tai aukščiau-

sios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač sudėtingą akių 
operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, 
noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta,  vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite 
– patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos 
centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda 
padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt 

sudėtinga, padidėja pooperacinių 
komplikacijų rizika, regėjimas at-
sistato per ilgesnį laikotarpį. Jeigu 
dėl antrinės glaukomos žūsta ner-
vas – regėjimo susigrąžinti nebeį-
manoma. 

Operacija visiškai neskausminga, 
dažniausiai atliekama naudojant 
vietinę nejautrą, užtrunka apie 30 
min., regėjimas pagerėja jau pir-
mosiomis dienomis po operacijos, 
tačiau galutiniam regėjimo atsista-
tymui gali prireikti ir keleto savaičių.

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos po-

žymius reikėtų ilgai nedelsti ir pa-
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parduoda

RAtiLAi

įvairūs

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

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Gedulingi pietūs.
ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių 
pasir inkimas.

I lgametė darbo 
patir t is .

Vykstame į  apl inkinius rajonus.
A. Baranausko a. 15 A, Anykščiai (bibliotekos kieme).

Tel.: (8-602) 46826, (8-671) 34071.

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

Negauk tūkstantinės bau-
dos - susitvarkyk nuotekas!

Velykų akcija nuotekų valy-
mo įrenginiams  “Traidenis”, 

“August”, “Solido” ir kt.  Įvairios 
paskirties šulinių, kanalizaci-
jos,  drenažo, vandentiekio 

sistemų įrengimas, remontas. 
Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

“Agrojavai” Kupiškyje 
geromis kainomis 

s u p e r k a  g r ū d u s .
Prekiauja vasarinių kviečių 
“TERCIE”C2 ir kita sėkla.
Teirautis tel.:  (8-686) 73067, 

(8-686) 75511.

PAMINKLAI, 
TVORELĖS, 
SKALDA.
Pilnas kapo sutvarkymas.
Didelis paminklų pasirinkimas.
E. Bagočiūno įmonė  Pienės 25, Kavarskas.  
Tel.: (8-688) 02132, (8-689) 98696.

PAMINKLAI 
iš juodo ir spalvoto granito.
Pilnas kapo sutvarkymas (montavimas,
skaldelė, juodžemis ir t.t.).
Kiniškais paminklais neprekiauju!
IŠSKIRTINIS DIZAINAS.
ILGAMETĖ PATIRTIS 
(virš 40 metų).

Kreiptis: Elmos g. 17, Anykščiai.
Tel. (8-614) 69175.

Pavojų keliančių 
medžių pjovimas, 

genėjimas, surišimas. 
Tel. (8-692) 75903 .

Katilai, kaminai, vandentiekis, 
kanalizacija, visi santechnikos 

darbai.
Prekyba, montavimas, garantija.

J. Biliūno 18, Anykščiai, 
“Vilpra” mini salonas.

Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuotas rėmas ). Dabar šiltnamį įsi-
gykite pigiau! 

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

Nekilnojamasis turtas

Namą Smėlynės kaime (Troškūnų 
sen.). Ūkiniai pastatai, 38 a že-
mės.

Tel. (8-381) 5-62-96, 
skambinti po 20 val.

Sodybą su 4 ha žemės Maželių 
k., Kavarsko sen. Kaina derinama.

Tel. (8-618) 14970.

Anykščių r., Drobčiūnų k. - sody-
bą. 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.

Anykščių r., Viešintų mstl. mū-
riniame name - įrengtą 2 kam-
barių butą su visais patogu-
mais, rūsiu, ūkiniais pastatais, 
dviem garažais. 

Tel. (8-683) 91121.

Sodą sodų bendrijoje “Šilelis” 
(6 a, Rasos g.).

Tel. (8-614) 38586.

Kuras

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

Tel. (8-619) 67120.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skaldy-
tas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas (pakais ir pjaustytas). 

Tel. (8-621) 53555.

Supjaustytas lapuočio medžio 
atraižas. Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-662) 25588.

Kita

Raudonuosius dobilus 
“Raunis”. Kaina 2,50 Eur/kg.

Tel. (8-620) 73479.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodi-
namąsias, šakų smulkintuvus 
(benzinas), didmaišius, ventilia-
torius, 600 - 1000 l plasmasines 
talpas, vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 18 d. (sekmadienį) prekiausime 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn.rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gai-
džiukų. 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.

Super akcija ŠILTNAMIAMS nuo 
279Eur. Keturkampio

vientiso vamzdžio 20x20, 20x30, 
20x40. Dvejos durys ir orlaidės 

galuose. Pristatymas nemokamas.
www.greenlaukis.lt 
Tel. 8 640 42 450.

Lėkštinius skutikus, frezus, 
kultivatorius, plūgus, vagotuvus, 
rotacines šienapjoves, bulvių 
kasamąsias, sodinamąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Brangiai išsinuomotų (120 Eur) 
arba pirktų žemę: Skemonių, 
Mačionių, Leliūnų, Antalgės, 
Alantos, Katlėrių, Kurklių apylin-
kėse. Mulčiuoja žolę.

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

Krelerių metų sausą šieną 
(Burbiškyje).

Tel. (8-676) 69399.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

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

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, surinkimo tal-
pyklas. Kasa vandens šulinius, 
jungia hidroforus. Parduoda ren-
tinius. 

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Gamina, stato tvoras, vartus, pavė-
sines, lauko baldus.

www.sarijus.lt 
Tel. (8-657) 46255.

Stogų remonto, perdengimo, sto-
gų dengimo darbai, visi skardinimo 
darbai (medžiagų parūpinimas pagal 
pageidavimą).

Tel. (8-611) 21889, 
el. p.: algis.urbonaso@gmail.com

Stogų dengimas. Padeda pasirū-
pinti medžiagomis.

Tel. (8-652) 77157.

Iškala raides. Gamina paminklus. 
Lieja pamatus.

Tel. (8-648) 81663.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, ap-
tarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Mobiliu gateriu pjauna medieną, 
stato medinius karkasinius pastatus. 
Gamina lauko sodo baldus.

Tel. (8-672) 38079.

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

Tel. (8-677) 20998.

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

Tel. (8-617) 00616.

UAB ,,Kurklių valda“ pigiai parduoda ir 
savo transportu atveža gruntą, smėlį, žvyrą, 
skalda, įvairių rūšių sijotus akmenėlius bei 
akmenis. 

Medžiagos tinkamos kelių tiesimui, betona-
vimui, įvairiam  gėlynų ar aplinkos apipavidalinimui. 

Taip pat konsultuojame ir nebrangiai dedame trinkeles, įrengia-
me keliukus, aikšteles, paplūdymius bei vykdome kitus aplinkos 
tvarkymo darbus. 

Norėdami priimti optimalų sprendimą kainos ir kokybės atžvil-
giu, kreipkitės užsakymų telefonais: 838149249,mob. 861605689.

(Atkelta iš 11 p.)

Kiaulės Lietuvoje buvo maitinamos geriau nei sovietiniai kareivėliai
Čekistams apšaudant Pajuodų 

namus Galvydžių kaime, iš jų tuo 
metu tik ką buvo pasitraukę par-
tizanai, 1946 m. buvo nušautas 
Ados Pajedaitės –Starkienės kelių 
mėnesių kūdikis, gulintis lopšyje, 
kulka jį kliudė perėjusi per sieną. 
Ne kartą yra žuvę partizanų ryši-
ninkai bei rėmėjai, kurių namuo-
se būdavo aptinkami partizanai. 
Susišaudymų tarp čekistų ir parti-
zanų metu kartais juos nušaudavo 

netyčia, o kartais jau pasibaigus 
susišaudymui, iš keršto. Taip žuvo 
Marijona Juodelienė iš Žukauskų 
kaimo, Rozalija Žarckienė iš Šei-
myniškių, Stasys Žibikas iš Jacka-
galio, Antanas ir Emilija Tamošiū-
nai iš Galvydžių, Elena Pajedienė 
iš Šeduikių. Būdavo, kad čekistai 
ar ,,skrebai“ žmonių nešaudydavo, 
bet uždaužydavo su šautuvais ar 
basliais. Toks atsitikimas buvo Ži-
bučių kaime 1946 m., kai kareiviai 
šautuvo buožėmis savo namuose 

uždaužė du brolius -  Bronių ir Pe-
trą -  Kuojas, nes jie nepasakė, kad 
pas juos slėpėsi partizanai. Vienam 
iš brolių buvo taip smogta į galvą, 
kad net akys iššoko iš akiduobių.            

Oficialiai Stalino represinė maši-
na buvo užsukta 1944 metų gruodį, 
kai atvažiavo SSRS čekistų vado 
Berijos 1-asis pavaduotojas Ser-
gejus Kruglovas į Lietuvą. Jis ins-
truktavo čekistus, kaip jiems elgtis 
vykdant operacijas prieš Lietuvos 
gyventojus. Nurodymas skambėjo 

taip: „Užtenka švelnaus elgesio, to 
sentimentalumo. šukuokite miš-
kus, kirtimus, kaimus. Jei operaci-
jų metu kas nors mėgintų sprukti, 
nors ir būtų neginkluotas, laikykite 
banditu ir nušaukite be jokio to-
lesnio tyrimo. Jokio teismo jiems 
nereikia. Jei tokiems asmenims pa-
vyktų įbėgti į namus, ūkį ar kaimą, 
laikykite banditų namais, banditų 
kaimu. tuos kaimus sudeginkite, 
turtą, gyvulius konfiskuokite ir 
perduokite partiniams ir sovieti-

niams organams“. Po šitos kalbos 
sekė Berijos įsakymas, kuriuo če-
kistų kariuomenei duota visiška 
veiksmų laisvė. Tada ir prasidėjo 
masinės žudynės ir sodybų degi-
nimai. 

Kitoje dalyje pasakosime, ar iš 
tiesų partizaniniame judėjime be-
veik nebuvo aukšto laipsnio kari-
ninkų ir kas nutiko, kad po  ope-
racijos prieš vieną iš partizanų, 
pareigomis buvo pažeminti opera-
ciją kuravę čekistai net Vilniuje. 
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Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

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

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

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

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

Reikalingi CE 
kategorijos 
vairuotojai. 

Tel.: (8-686) 23411, 
(8-698) 46745.

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 sava-
rankiškai
MES SIŪLOME
pastovų darbą norvegiškoje įmonėje
2650 Eur atskaičius mokesčius su 

atostoginiais
geras gyvenimo sąlygas (320 kvm. plo-
tas, po kambarį darbuotojui)
automobilį, darbo rūbus, įrankius, dar-
binį telefoną
draugišką ir profesionalų kolektyvą
Dėl platesnės informacijos mielai kreip-
kitės tel. +4746373333 
arba siųskite savo CV 
el.p. renoveringpluss@yahoo.com

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo  
darbus. 

Tel. (8-650) 16017. 

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

Tel. (8-687) 71663.

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus,  motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, autobusus, vi-
sureigius. Atsiskaito iš karto, išra-
šo utilizacijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

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

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

Automobilius, kombainus, trak-
torius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Įmonė brangiai - galvijus, atsi-
skaito iš karto, išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

Kita

Avilius su bitėmis.
Tel. (8-618) 12453.

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Perka pašarinius kviečius, mie-
žius. Parduoda salyklinius mie-
žius. Atsiskaito  iškarto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

siūlo darbą

ieško darbo
Gali prižiūrėti ligonį ar senyvo 

amžiaus žmogų.
Tel. (8-624) 11619.

Dovanoja  mėnesio 
sibiro laikos  šuniukus.

Tel.(8-673) 43310.
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anekdotas

oras

-9

-2

mėnulis
kovo 17-19 d. jaunatis

Kirilas, Eimutis, Eimutė, 
Anzelmas, Sibilė.

Gerda, Patrikas, Gentvila, Va-
rūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita.

šiandien

kovo 18 d.

kovo 19 d.

Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Paparacio šūvis

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė ruošiasi Valentinui 
parodyti Anykščius

Piešė Aušra BReDelYTĖ
rašė Antonas FeljeTOnAs

apklausa

Amiliutė galvą suko,
kaip nukakti prie Puntuko.
Apžiūrėjus lajų taką,
Teks papildyt kuro baką.

Valentinas ne veganas -
Tiks bet koks jam restoranas.
Tačiau gaila -  piniginei
Tinka tiktai „kadaginė“.

O po to dar ant rogučių 
Tarp vaikų -  kaip tarp bitučių 
nusileisti nuo kalitos
jos sumanymas bus kitas.

Pasivaikščioti taku 
Vakarop jiems bus smagu.
kai languos sušvis lemputės,
suplazdės gal jų širdutės?

eiti į apverstą namą
neįeina į jos planą. 
Mes tradiciniai – tvirti,
Prie smetonas parengti.

4. „Va, žiūrėk, kokią „fotkę“ Sauliaus pasidariau”.

1. „Dieve, kaip gražiai gieda“...

2. „Plojam, vyrai, plojam!”

3. „Nuostabu! Gėlių nusipelnė!”

– Ką daro žmona, kai vyras nu-
miršta?

– Pasikaria.
– Kur?
– Kitam ant kaklo.

Ar jau skaitėte naujausią 
Vidmanto Šmigelsko knygą?

(balsavo 27)

Kur gauti 
šio autoriaus 

knygų?
22.2% 

Taip, kaip tik 
dabar skaitau

11.1%  

Ne, neskaitau 
knygų
55.6%  

Skai-
tau tik 

Vidmanto 
šmigelsko 

knygas
11.1%  

Baigia išsitrinti ribos tarp Anykš-
čių ir Naujųjų Elmininkų. Bundant 
Sąjūdžiui pastatytas riboženklis 
savo formas išlaikė, tačiau Anykščių 
miesto pavadinimo iki turizmo sezo-
no pradžios ant jo gali ir nebelikti...

Vienas iš šio kūrinio autorių 
– savivaldybės Kultūros tarybos 
narys Žilvinas Pranas Smalskas 
savo „kūdikį“, ko gero, jau spėjo 
pamiršti ir dabar kuria medines 
skulptūras. Bene, šis riboženklis 
bus pakeistas nauju Žilvino Prano 
„šedevru“? Medinis riboženklis 
neabejotinai derėtų su visai neto-
liese planuojama statyti medine 
pilimi, o pats kūrinys galėtų sim-
bolizuoti...policininką. Tik nepa-
galvokite nieko blogo, tiesiog nuo 
kalno besileidžiantys automobilių 
vairuotojai šioje vietoje linkę vir-
šyti leistiną greitį...

Kalbama, kad anais laikais, įren-
ginėjant minimą riboženklį, dėl 
galimybių jį statyti reikėjo įtikinėti 
pirmąjį komunistų partijos sekreto-
rių. Laikai pasikeitė, dabar rajono 
valdančiuosius  užtektų įtikinti jį 
bent sutvarkyti... Nes vieną dieną 

Beribis anykštėnų svetingumas

ant riboženklio gali belikti trys rai-
dės „NYK“. Toks užrašas, artėjant 
naujam turizmo sezonui, atvykstan-
tiems turistams gali pasirodyti ne itin 

svetingai...
Po teisybei, toks „atsilupęs“ 

Anykščių miesto, kuris siekia tapti 
dar vienu Lietuvos kurortu, ribožen-

klis pernelyg ir nestebina. Anykščiai 
jau kuris laikas neturi vyriausiojo ar-
chitekto, todėl panašių nesusipratimų 
mieste galima surasti ir daugiau...


