70-ieji leidimo metai

2018 m. kovo 24 d. šeštadienis

UAB ,,Kurklių valda“ pigiai parduoda ir
savo transportu atveža gruntą, smėlį, žvyrą,
skalda, įvairių rūšių sijotus akmenėlius bei
akmenis.
Medžiagos tinkamos kelių tiesimui, betonavimui, įvairiam gėlynų ar aplinkos apipavidalinimui.

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 24/9213

Švietimo ministrė
dėl profesinio
mokymo
Anykščiuose
ragino
„neturėti
baimių“ 2 psl.
šiupinys
Parama. Paramą žemės ūkiui ir
Kaimo plėtrai skirstanti Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA)
atskleidė didžiausius paramos
išmokų gavėjus 2017-aisiais metais. Didžiausias paramos sumas
gavo daržovių augintoja „Kietaviškių gausa“, biodegalų gamintoja „Mestilla“ bei ūkininkas
Audrius Juška. Pernai ūkininkas
A. Juška paremtas 4,81 milijono eurų ir tarp didžiausių NMA
administruojamos paramos išmokų gavėjų Lietuvoje įsitvirtino
trečioje vietoje tarp 20-ties paramos gavėjų.
Juozapinės. Kovo 19 d., Svėdasų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje švęsti Šv. Juozapo atlaidai.
Tradiciškai iškilmės vyko ne savaitgalį, kaip dabar įprasta kiloti,
bet būtent tą dieną, kada Juozapinės „išpuola“ - kovo 19 - ąją. Pagal seną tradiciją, šią dieną vyko
ir pasirengimo Šv. Velykoms pamaldos – „rekolekcijos“, o į iškilmę susirinko net penki kunigai.
Konkursas. Anykščių rajono
valdžia dar prieš Naujuosius metus vietoje dabartinio laikinojojo
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ vadovo Vismanto Užalinsko ketinusi nauju laikinuoju
direktoriumi paskirti buvusio
FNTT vadovo Kęstučio Jucevičiaus brolį Mindaugą Jucevičių
šios idėjos atsisakė. Antrajam
VšĮ dalininkui Susisiekimo ministerijai nepritariant laikinųjų
vadovų kaitaliojimui, netrukus
bus paskelbtas naujojo nuolatinio
vadovo konkursas.
Susitikimai. Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis šį ketvirtadienį Vilniuje susitiko su Japonijos ambasadoriumi, o vėliau – su
Izraelio ambasadoriumi. Kokie
šių susitikimų tikslai, savivaldybė nepranešė.

„Kokie gabūs
mūsų krašto
žmonės!“

5 psl.

Taip pat konsultuojame ir nebrangiai dedame trinkeles, įrengiame keliukus, aikšteles, paplūdymius bei vykdome kitus aplinkos
tvarkymo darbus.
Norėdami priimti optimalų sprendimą kainos ir kokybės atžvilgiu, kreipkitės užsakymų telefonais: 838149249,mob. 861605689.

Unikalūs
metodai
leidžiantys
dantis atkurti
per vieną dieną

Kiaules
Lietuvoje
maitino geriau
nei sovietai
karius (II dalis)

12 psl.

13 psl.

Įteisinama nauja šachmatų figūra vidmantas.s@anyksta.lt
praporščikas !
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Meras Kęstutis Tubis iš komunalinio ūkio laikinojo vadovo Jono Žukausko grupioko administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos išgirdo, kad komunaliniame ūkyje viskas tvarkoje
ir nusprendė, kad ten tikrai viskas tvarkoje.

Kiek ir kokių naujų etatų įsteigta UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ bendrovės valdybos narys, savivaldybės adminsitracijos „žaliasis patrulis“ Linas Šulskus sakė nežinantis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Traupiečiai piktinosi, kad juos valdžia
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
nori grąžinti į viduramžius

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius
Jonas Žukauskas vienasmeniu
sprendimu, nelaukdamas kol
bendrovės valdyba patvirtins
naują etatų sąrašą, įdarbino
ekonomistę. Tačiau, be konkurso įdarbintą, buvusį Anykščių
savivaldybės administracijos
direktoriaus Audroniaus Gališankos grupioką J.Žukauską,
regis. pridengti bando ir pats
rajono meras Kęstutis Tubis.
Ne gana to, panašu, kad rajono valdžia užčiaupė ir UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“
valdybos pirmininkę, savivaldybės administracijos Viešųjų
pirkimų ir turto skyriaus vedėją Audronę Savickienę.

11 psl.
asmenukė

Saulėgrįža

Kovo 21 dieną, trečiadienį, Traupyje lankėsi Anykščių rajono savivaldybės vadovai. Susitikimo
metu buvo pristatoma Traupio seniūnijos seniūnės Daivos Tolušytės 2017 metų veiklos ataskaita,
tačiau daugiausia traupiečių dėmesio sulaukė svečiai.
Gyventojai rajono valdžiai pažėrė kritikos dėl prastai tvarkomų kelių, apleistų pastatų, prastai
melioruojamų žemių, turėjo priekaištų ir dėl medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybų.

Gaisras. Antradienį Kurklių seniūnijos Kurklių II kaime, Miško
gatvėje, degė su garažu sublokuotas ūkinis pastatas. Per gaisrą nudegė garažo stogas ir pusė ūkinio
pastato. Garaže sudegė automobiliai „VW Passat“ ir „Alfa Romeo“, namų apyvokos daiktai.

Rajono meras Kęstutis Tubis traupiečiams pasakojo, kaip kovoja su nesąžiningais valdininkais bei
„išdykaujančiais“ rangovais.

3 psl.

Diena ir naktis susilygino.
Džiaugsmas vaikams ir bobutėms.
Vaikai po pamokų galės žaisti lauke, bobutės paglostys kitai žiemai liekančias malkas ir
sūpuos viltį, kad dabar jau būtų
gėda numirti, kai yra malkų.
Būtinai reikia gyventi, nes atėjo pavasaris.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI

2018 m. kovo 24 d.

Švietimo ministrė dėl profesinio mokymo
Anykščiuose ragino „neturėti baimių“

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Kovo 23 dieną, penktadienį, Anykščiuose lankėsi švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė. Savivaldybėje ji susitiko su rajono
vadovais, rajono Tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto
nariais, Švietimo skyriaus darbuotojais, rajono švietimo įstaigų
direktoriais. Didžiąją susitikimo dalį švietimo ministrė pasakojo
apie mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelį, nors prieš vizitą kalbėta, kad pagrindinis vizito tikslas – Anykščių technologijos
mokyklos ateities perspektyvos. Po susitikimo savivaldybėje ministrė aplankė Anykščių Jono Biliūno gimnaziją.
„Mes vieną kartą turime išlipti iš
to tarybinio „profkių“ supratimo“,
- apie profesinių mokyklų tinklo
pertvarką sakė J.Petrauskienė.
Ministrė kalbėjo, kad dėl demografinės situacijos šalyje sumenko
tiek bendrojo ugdymo, tiek ir profesinės mokyklos, todėl esą vienas
optimaliausių variantų yra jungti
bendrojo ugdymo ir profesines
mokyklas.
„Atlikome išsamią profesinių
mokyklų būklės analizę. Didžioji
dalis profesinių mokyklų taip pat
dalyvauja ir pirminiame mokyme.
Tai yra tas pats brandos atestatas,
kuris yra suteikiamas mokykloje, šalia dar suteikiant ir profesinę kvalifikaciją. Turime sudaryti
galimybę toje pačioje mokykloje
mokytis ir gauti arba grynai akademinį išsilavinimą, arba gauti brandos atestatą ir profesiją. Toks yra
siūlymas ir Anykščiams“, - sakė
ministrė J.Petrauskienė.
Profesines mokyklas ruošiamasi
viešąsias įstaigas pertvarkyti per
metus.
„Būtų suliejamos dvi įstaigos.
Praktika rodo, kad labai daug mokytojų „vaikšto“ ir į vieną, ir į kitą

mokyklą. Vaikų rūšiuoti valstybėje
tikrai nereikėtų, o jiems reikėtų sudaryti daug geresnes sąlygas. Turto valdymo klausimai turi spręstis.
Ministerija tokiu atveju atiduotų
savivaldai tą dalį profesinės mokyklos turto patikėjimo teisė, kiek tai
yra reikalinga“, - apie profesinių
mokyklų tinklo pertvarkos gaires
kalbėjo J.Petrauskienė.
Švietimo ministrė aiškino, kad
tik savivalda geriausiai žino, kokias moksleiviams reikėtų reorganizuotuose profesinėse mokyklose
suteikti profesines kvalifikacijas ir
kokia yra vietos darbo rinka.
„Švietimas turi nulipti nuo tos
priklausomybės adatos. Mes daliname diplomus kaip žuvis, vietoje
to, kad išmokytume žmones žvejoti“, - pertvarkų būtinybę vaizdžiais
epitetais apibūdino ministrė.
„Anykščių rajono vadovų ir
mūsų nuostata yra labai aiški.
Anykščių technologijos mokyklos
teikiama paslauga yra prioritetas
ir ji turi išlikti“, - sakė ministrę į
Anykščius atlydėjęs Seimo narys
Antanas Baura.
„Mes tikimės, kad technologijų
mokymas išliks Anykščių padan-

Švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė sakė, kad švietimo sistemos
persitvarkymą labiausiai įtakoja šalies demografinė situacija.
Autoriaus nuotr.
gėje“, - viltingai kalbėjo rajono
meras Kęstutis Tubis.
„Net baimių tokių neturėkit“, - ramino švietimo ministrė
J.Petrauskienė.
Daugiausiai susitikime kalbėta apie mokytojų etatinio darbo
užmokesčio modelį. Nuo rugsėjo pradedamą įvesti mokytojo
etatą sudarys 36 val. per savaitę
darbo krūvis, trečdalis jo bus
skirta ne pamokų vedimui - tai
būtų vadinamosios nekontaktinės valandos. Pradedantiems
mokytojams numatoma dar mažiau laiko vesti pamokas, kitas
laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms, t.y. su pamokomis susijusioms veikloms, ir
papildomoms veikloms mokyklos bendruomenei.
Teigiama, kad etatinis apmokė-

jimas leis mokytojams atlyginti
už visus mokyklos bendruomenei
atliekamus darbus, ne tik pamokas
ir su jomis susijusią veiklą.
Etatai mokyklose bus planuojami ne tik pagal dalykus ir ugdymo
programas, bet ir pagal mokytojų
kompetencijas. Mokyklos vadovas
savarankiškai spręs, kaip veiksmingiau paskirstyti etatus, kad visi
mokytojai dirbtų jų kompetencijas
atitinkančius darbus.
Kiek etatų gali gauti konkreti
mokykla, bus nustatoma lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, kurią nutarimu tvirtins
Vyriausybė.
Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos
pradedant įvesti šį modelį, mokytojų atlyginimams iš valstybės
biudžeto papildomai skiriama 17,4
mln. eurų.

„Anykšta“ TV

Ūkininkai prognozuoja
nelengvus metus

Anykščių rajono ūkininkų
sąjungos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius pastebėjo, kad žemės ūkis yra tokia sritis, kuri nėra patraukli
jaunam žmogui.
ninkų sąjungos pirmininkas.
Ž.Augustinavičius prognozavo, kad šie metai ūkininkams
ir vėl bus nelengvi, kalbėjo
apie melioracijos problemas
ir ūkininkų gyvulius puolančius vilkus, taip pat svarstė, ar
Anykščiuose būtų perspektyvus
ūkininkų turgelis.
Ž.Augustinavičių kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Visus interviu galite pamatyti
portale www.anyksta.lt

Temidės svarstyklės
Muštynės. Kovo 20 dieną gautas moters (g. 1982 m.), gyvenančios Anykščių seniūnijos Ke-

blonių kaime pareiškimas, kad jos
nepilnametį sūnų (g. 2000 m.) apie
18.15 val., Anykščiuose, Parko gatvėje, miesto parko lauko žaidimų
aikštelėje, sumušė du pažįstami

„Mamadieniai“. Seimo Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Monika Navickienė siūlo suteikti darbuotojams, auginantiems ne tik du, bet ir
vieną vaiką iki dvylikos metų, papildomą poilsio dieną per mėnesį (arba
sutrumpinti darbo laiką dviem valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
Derybos. Prezidentės Dalios Grybauskaitės, dalyvaujančios Europos
Vadovų Taryboje, teigimu, derybose
dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES) pasiekta pažanga, tačiau abiejų pusių
dar laukia nelengva užduotis - sukurti naują ES ir Jungtinės Karalystės
santykių modelį. 27 Europos Sąjungos šalių vadovų susitikime, be kitų
klausimų, aptariama „Brexit“ derybų
eiga ir patvirtintos gairės deryboms
dėl ES ir Jungtinės Karalystės ateities
santykių. Pasak Prezidentės, Lietuvos
prioritetai - kad Lietuvos žmonėms ir
visiems ES piliečiams būtų užtikrintos lygios sąlygos keliauti, mokytis ar
dirbti Jungtinėje Karalystėje, o ši šalis
išliktų kuo artimesne saugumo ir prekybos partnere.
Naujiena. Šeštadienį, kovo 24-ąją,
į steigiamąjį suvažiavimą Vilniuje
rinksis naujos politinės partijos - Lietuvos socialdemokratų darbo partijos
(LSDD) - steigėjai iš visos Lietuvos. Nauja politinė jėga, šiandien jau
turinti savo atstovus Seime, tikisi, kad
vieningai ir kryptingai dirbdami galės
ne tik pasiekti gerų pokyčių visiems
šalies žmonėms, bet ir pritraukti kairiųjų pažiūrų žmones, kurie dėl pastarųjų metų krizės partinėje politinėje
padangėje dar neatradę savo pozicijos. Vienas iš partijos lyderių, Seimo
Pirmininko pavaduotojo pareigas einantis Gediminas Kirkilas džiaugiasi,
kad prie naujosios partijos jungiasi ne
tik seni politikos vilkai, bet ir jauni
žmonės.
Žinutė. Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė, kad praktiškai nebėra
abejonių, jog cheminį išpuolį Jungtinėje Karalystėje organizavo Rusija.
Todėl, anot jos, ateinančią savaitę
Europos Sąjungos (ES) šalys nutars
dėl bendro atsako Maskvai. Šalies
Prezidentė žurnalistams Briuselyje
sakė, kad jau yra susitarta dėl teksto,
kuriame labai griežtai pasmerktas
Rusijos išpuolis. Pasak D. Grybauskaitės, visos šalys įvertina tiesioginį
išpuolio ryšį su Rusija.

„ANYKŠTA“ TV kalbino
Anykščių rajono ūkininkų
sąjungos pirmininką Žilviną Augustinavičių.
„Ūkininkus burti pavyksta
gan sunkiai. Mūsų krašto ūkininkai nėra labai aktyvūs ir
mums sunku lygiuotis į centrinės Lietuvos rajonus, į tokius kaip Jonava, Kėdainiai,
kur ūkininkų sąjunga vienija
po 200 narių. Mes rajone turime per 80 narių“, - pasakojo
Ž.Augustinavčius.
Nors šalį valdo „valstiečiai“, ūkininkams, anot
Ž.Augsutinavičiaus, nei kiek
ne lengviau.
„Tie jų sprendimai daugeliu
atvejų būna kontraversiški ir
vietoje to, kad reikalus pataisytų, dažnai juos ir pagadina“,
- kritikos valdantiesiems negailėjo Anykščių rajono ūki-

spektras

jaunuoliai. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Skenduolė. Kovo 20 dieną, apie
11.20 val., Troškūnų seniūnijos

Smėlynės kaime, Juostos upelyje,
rastas moters (g. 1960 m.) kūnas
be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties
priežasčiai nustatyti.  

Pataisos. Siūloma neįgalių asmenų slaugytojus apdrausti valstybės lėšomis ir tais iki 2016 m. gruodžio 31
d. buvusiais laikotarpiais, kai jie gavo
pajamų, mažesnių nei Vyriausybės
patvirtintų minimaliųjų mėnesinių
algų suma. Seimo Neįgaliųjų teisių
komisijos pirmininkas Justas Džiugelis kartu su kitais komisijos nariais
užregistravo tai siūlantį Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektą. Neįgalius artimuosius
nuolat slaugantys žmonės dažnai
negali dirbti visu etatu, todėl, atėjus
laikui gauti užtarnautą pensiją, jiems
nepakanka pagal įstatymus reikalaujamo draudžiamojo darbo stažo. Nuo
2017-ųjų sausio 1 d. šie žmonės valstybės lėšomis jau draudžiami pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu.
Tačiau yra ilgas laikotarpis, kuomet
nuo 2005-ųjų liepos 1 d. iki 2016 m.
pabaigos artimuosius slaugę, tačiau
mažesnę, nei tuo metu Vyriausybės
nustatytas minimalus atlyginimas,
algą gaudavę žmonės prarado teisę
gauti pensiją.

situacija

???

Švęsti ar dirbti
per didžiąsias
šventes turėtų
prekybos
centrai?

2018 m. kovo 24 d.

Traupiečiai piktinosi, kad juos
valdžia nori grąžinti į viduramžius

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Laima
TUNKEVIČIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Aš už tai, kad per šventes prekybos centrai nedirbtų. Juk pardavėjos turi šeimas, vaikus, artimuosius, su kuriais nori praleisti
šventes. Dėl apsipirkimo nematau
jokių problemų, galima iš anksčiau.

Vilius GIRČYS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Per šventes prekybininkai turi
teisę į poilsį, ne kurių ir skrandžiams bus poilsis, „išeiginė“, prisijungs prie valdančiųjų Kepenio
sveikuolių...

Julius DIDŽGALVIS, Anykščių miesto gyventojas:
- Mano nuomone, per šventes
prekybos centrai neturėtų dirbti.
Esu daug pasaulio apkeliavęs, tai
net Afrikoje per šventes tylu, ramu,
sekmadieniais žmonės nedirba.
Pas mus dar daug keistų dalykų.
Net prie ruso sekmadieniais parduotuvės nedirbo. Kita vertus, man
gaila prekybos centrų pardavėjų, jų
darbas įtemptas, sunkus, o juk jos
turi šeimas.

Praėjusių metų Traupio seniūnijos seniūnės Daivos Tolušytės
veiklą savivaldybės administracija įvertino „labai gerai“.
Jono Junevičiaus nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)
rius įstaigos techniką laikė savo
Susirinkime dalyvavo visi namuose.
K.Tubis pasakojo, kaip gyvenAnykščių rajono savivaldybės vadovai – meras Kęstutis Tubis, jo tojų priėmimo valandomis į jo kapavaduotojas Sigutis Obelevičius, binetą plūsta interesantai.
„Jų skaičius būna ne vienodas.
savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka bei Šiandien buvo trys, o būna per
jo pavaduotojas Ramūnas Blaza- dieną ir 18“, - pasakojo K.Tubis,
rėnas. Prie kompiuterio sėdėjo ir pastebėdamas, kad dažniausiai
skaidres apie rajono valdžios nu- gyventojai kreipiasi žemėtvarkos
veiktus darbus demonstravo mero klausimais.
Kalbėdamas apie gatvių remonpatarėjas Donaldas Vaičiūnas.
Pasakodamas apie savivaldy- tą, K.Tubis pažėrė įtarimų rangobės pernai nuveiktus darbus, rajo- vams.
„Pas jus 80 metrų gatvės perno meras K.Tubis vis linksniavo
vietos spaudą, kuri esą neteisingai tiesė naujai dėl dviejų priežasnušviečia valdančiųjų nuopelnus. čių. Mes neleidžiame rangovams
„Čia buvo rašyta spaudoje, kad piktnaudžiauti, neleidžiame jiems
išdykauti, nes
ne tokios baseino
plytelės pareng...Didžioji dalis žmonių nuo vieno kilometro
jie
tos. Eskaluojama buvo nuolat. iš savo darbo išeina savo gali pavogti
Mes paskyrėme noru, gal tik buvo pora 80 tūkst. eurų
ekspertizę, savi- atvejų, kai paprašė išeiti ir iš esmės to
valdybės admi- po audito išvadų“, - pasa- nepamatysime.
Padarę
nistracija išleido
kojo K.Tubis...
tyrimus mes
5 tūkst. eurų.
pamatėme,
Paaiškėjo, kad
plytelės buvo plonesnės, ne tokio kad gatvės asfalto sluoksnis yra
atsparumo, ne tokios spalvos“, - per plonas ir per mažai sutankintas. Ir jie viską turėjo padaryti
pasakojo meras K.Tubis.
K.Tubiui užkliuvo ir tai, kaip naujai savo lėšomis“, - apie tai,
spauda rašo apie rajono medici- kaip preciziškai viską žiūri rajono
valdžia, akcentavo K.Tubis.
nos reikalus.
Savivaldybės administracijos
„Kai kada spauda neteisingai
rašo, kad savivaldybė nepriside- direktorius A.Gališanka daug
da prie sveikatos apsaugos. O yra dėmesio savo pasisakyme skyrė
visiškai priešingai. O mes netgi vietinio susisiekimo maršrutiniais
tiesiogiai duodame 50 tūkst. svei- autobusais temai.
„Galiu pasakyti, kad su senu
katos kokybės užtikrinimui. Taigi
ne visada, kas yra pateikiama, yra vežėju buvo tikras vargas. Mes
patys nebesusigaudėme, kokiais
tiesa“, - aiškino K.Tubis.
Spaudą meras citavo ir kalbė- maršrutais jis važinėjo, kokias
damas apie savivaldybės admi- bilietų kainas taikė. Po sausio 1
dienos gavome nusiskundimų,
nistracijos personalo kaitą.
„Buvo daug rašyta, kad per- kodėl pakėlėme kelionių autobusonalas keičiasi. Natūralu, kai sais kainas. Tikrai nekėlėme, kaip
žmogus gauna žymiai didesnį ir buvo, taip ir liko 9 ct už vieną
atlyginimą arba jo šeima kažkur nuvažiuotą kilometrą“, - pasakojo
persikelia, tai tas žmogus keičia A.Gališanka.
A.Gališanka traupiečiams padarbo vietą. Didžioji dalis žmonių iš savo darbo išeina savo sakojo, kad dabar visi naujojo
noru, gal tik buvo pora atve- vežėjo maršrutai yra nuostolingi
jų, kai paprašė išeiti po audito bei mokė, kaip reikia elgtis vaišvadų“, - pasakojo K.Tubis, žiuojant autobusais.
„Keleiviai privalo reikalauti bisavo pasakojimą iliustruodamas pasakojimu apie Anykščių lietų, nes į autobusą įlipusi konverslo informacinį centrą, ku- trolė gali nubausti tiek autobuso
riame „klastojo dokumentus“ ar vairuotoją, kuris neduoda bilieto,
Anykščių kūno kultūros ir spor- o taip pat ir keleivį. Taigi, būkime
to centrą, kurio buvęs direkto- visi pilietiški, paprašykime bilie-

to, pareikalaukime ir tada mūsų
lėšos sumažės, skiriamos maršrutams dotuoti ir tada galėsime skirti daugiau lėšų keliams ir kitoms
reikmėms“, - sakė A.Gališanka.
Meras K.Tubis taip pat patarė
autobusų vairuotojams negrąžinti
jau įsigytų kelionės bilietų.
„Tą patį bilietą antrą kartą parduoda“, - aiškino K.Tubis.
Savivaldybės administracijos
direktorius A.Gališanka taip pat
abejojo dabartinio vežėjo autobusų vairuotojų sąžiningumu.
„Kadangi dauguma vairuotojų
perėjo iš buvusios įstaigos, tai
žinote, tie patys įpročiai liko“, kalbėjo A.Gališanka.
Savivaldybės administracijos
direktorius A.Gališanka įvertino Traupio seniūnės D.Tolušytės
veiklą.
„Aš labai džiaugiuosi seniūnės
darbu ir galiu pasakyti, kad administracija jos darbą įvertino „labai
gerai“ ir ją paskatino“, - seniūnę
gyrė A.Gališanka.
„Ką jūs galvojate daryti su ta
šmėkla Levaniškyje? Ar jūs valdžia, ar jūs piemenys?“, - turėdamas galvoje apleistą ir griūvantį
buvusių kultūros namų pastatą,
klausė vienas traupietis.
„Mes judiname respublikinę
valdžią šiuo klausimu. Tai – ne
piemenys esame. Piemeniu aš buvau, kai man buvo aštuoni metai,
ganiau karves kolūkyje“, - jautriai į gyventojo replikas reagavo
K.Tubis.
Rajono valdžia sulaukė klausimo apie medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybas.
„Kodėl jūs mus norite grąžinti
į viduramžius, kodėl neinvestuojate į pažangų jaunimą ir technologijas naujausias?“, - rajono
vadovų klausė vienas susitikimo
dalyvis.
„Į tą pilį mes tikrai neinvestavome ir išleidome tikrai labai nedaug – apie 19 tūkst. eurų. Tikrai
ieškosime pinigų, pilis nebus statoma biudžeto pinigais, galiu jus
patikinti“, - traupiečius ramino
savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka.
Apie
Anykščių
jaunimą
A.Gališanka taip pat turėjo ką pasakyti.
„Pasigendame iniciatyvos iš
pačio jaunimo. Teikit projektus,
rašykit inovatyvius projektus, pasistengsime padėti, bet iniciatyva
turi kilti iš pačio jaunimo“, - sakė
A.Gališanka.
Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas
R.Blazarėnas džiaugėsi, kad traupiečiai rajono valdžiai neduoda
ramiai gyventi ir vis iškelia naujų
darbų. Susirinkusiems pradėjus
kelti šurmulį dėl prastai prižiūrimų kelių, pranešėjas teisinosi,
kad lietingi praėję metai trukdė
juos tinkamai prižiūrėti.
„Šiandien tvarkingas kelias,
kažkas pravažiavo ir jau nebe tvarkingas“, - aiškino R.Blazarėnas.
Rajono valdžia sulaukė ir originalių prašymų. Štai, pavyzdžiui,
poetas Povilas Kulvinskas pageidavo, kad valdžia pastatytų ženklą, nukreipiantį link jo sodybos,
nes žmonės esą jo nesuranda....
Beje, Traupyje gyvenantis mero
pavaduotojas S.Obelevičius susitikimo metu net nekalbėjo.

savaitės citatos
Čia kaip prokuroro ir
advokato etatų dubliavimas?
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie tai, kaip išsiaiškino, ar nepažeisti UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“
įstatai:
„Mes kartais užklausiame – atsako, ir šito pakanka. Aš paklausiau administracijos direktoriaus
- sakė viskas tvarkoje. Na, ir tvarkoje.”
Nespėjęs išsipagirioti girtas
vairuoja taip pat tik dėl
laiko stokos...
Linas
ŠULSKUS,
UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“
valdybos narys, buvęs policininkas, apie tai, kad šioje įmonėje
pirma steigiami etatai, o tik paskui juos bandoma įteisinti:
„Įsivaizduoju atėjo naujas žmogus, tvarkosi... Gal dėl laiko stokos etatų nepasitvirtino, piktybiškumo neįžiūriu, bet formaliai tai
- pažeidimas“.
Na, jau sau algą direktorius
tikrai galėtų nusistatyti...

Audronė SAVICKIENĖ, UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“
valdybos pirmininkė, apie premijas komunalininkams:
„Mes nustatome algą direktoriui, o direktorius sprendžia, kokias algas mokėti ir kaip skatinti
savo darbuotojus.“
Jei didesnė klasė - ir visi 30
Kęstutis TUBIS, apie
interesantų srautus:
„Jų skaičius būna ne vienodas.
Šiandien buvo trys, o būna per
dieną ir 18“.
Nif Nifas kelią lygino
šiaudais, Nuf Nufas popieriais...
Ramūnas
BLAZARĖNAS,
Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, apie kelių priežiūrą:
„Šiandien tvarkingas kelias,
kažkas pravažiavo ir jau nebe
tvarkingas“.
Jūs pats visuomet bilieto
prašote?
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, apie tai,
kaip elgtis maršrutinių autobusų keleiviams:
„Taigi, būkime visi pilietiški,
paprašykime bilieto, pareikalaukime ir tada mūsų lėšos sumažės,
skiriamos maršrutams dotuoti“.
Ir suteikti jų absolventams
magistrų laipsnius?
Jurgita
PETRAUSKIENĖ,
Švietimo ministrė, apie profesinį mokymą:
„Mes vieną kartą turime išlipti iš
to tarybinio „profkių“ supratimo“.
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Jėgas sujungę ūkininkai tampa partneriais
Smulkiesiems ūkiams vis sunkiau atlaikyti konkurencijos spaudimą. Būtent tokie ūkininkai nuo
birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos (KPP) priemonę „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.
Žemės ūkio ministerija skatina smulkiųjų ūkių bendradarbiavimą – kartu dirbti, dalytis technika, ištekliais ir taip stiprinti konkurencingumą.

yra vienas pirmųjų ūkininkų, nutarusių pasinaudoti Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 m. programos
(KPP) priemonės „Parama smulkių
ūkio subjektų bendradarbiavimui“
parama, skatinančia smulkių ūkių
bendradarbiavimą. Trejus metus
ūkininkaujantis vyras džiaugiasi, kad jo paraiška buvo įvertinta
teigiamai ir jam atsivėrė didesnės
galimybės stiprinti savo ūkį, kurti
naujus ateities planus.
Iš sostinės – į kaimą

Gintas Palekas teigė, kad dar šį pavasarį į laukus turėtų išvažiuoti su nauja žemės ūkio technika,
kuriai įsigyti pagelbės priemonės „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ lėšos.
Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka
Paraiška – su partneriu
Sujungę savo jėgas smulkieji
ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, fiziniai ir labai mažos
įmonės tampa partneriais, kuriuos
vienija bendras tikslas – didesnis
ūkių našumas ir pelnas. Žemės
ūkio ministerija skatina smulkiųjų
ūkio subjektų bendradarbiavimą,
kadangi tai mažina gamybos kaštus ir suteikia konkurencinio pranašumo.
Ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, fiziniai ir (arba) labai mažos įmonės norintys pasinaudoti
parama pagal veiklos sritį „Parama
smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, privalo teikti paraišką
bent su vienu partneriu.
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus
vyriausioji specialistė Nomeda
Padvaiskaitė informuoja, kad paraiškas gali teikti smulkieji ūkiai,
kurių ekonominis dydis, išreikštas
produkcijos standartine verte, yra
ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne
didesnis kaip 7 999 eurų (numatyta šią sumą padidinti iki 15000
eurų), smulkieji miško valdytojai,
kurių miško valda ne didesnė nei
10 ha, labai mažos įmonės, kurios
veikia dvejus metus ir ilgiau, fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą.
Įvertinama balais
Projektai paramai gauti atrenkami taikant balus už atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams.
„Kuo mažesni ūkiai dalyvaus
projektuose, tuo didesnį balų skaičių pavyks gauti. Ta pati nuostata
galioja ir miško valdoms, pavyzdžiui, jeigu miško valdos dydis
yra nuo 1 iki 3 ha, toks pareiškėjas
gaus 15 balų, o jeigu miško valdos
dydis yra nuo 3 iki 7 ha, tuomet –
10 balų. Taip pat pareiškėjai, kurie
ketina vystyti veiklą, susijusią su

gyvulininkystės, sodininkystės ir
daržininkystės, miškų ūkio, kaimo
turizmo sektorių plėtra, gaus net
20 pirmumo balų, šiek tiek mažiau
– 10 balų – gaus projektai, susiję
su aplinkosaugos veikla ir klimato
kaita“, – apie prioritetus sako N.
Padvaiskaitė.
Pabrėžiama, jog labai svarbu,
kad tiek pareiškėjas, tiek jo partneriai neturėtų įsiskolinimų valstybei, tvarkingai vestų buhalterinę apskaitą, kad turėtų nuosavos
žemės, o visa veikla turėtų būti
vykdoma kaimo vietovėje. Specialistė informavo, kad supaprastintos 2018 kvietimo teikti paraiškas
taisyklės – nebeliks reikalavimo
prieš teikiant paraišką vesti buhalterinę apskaitą.
Priemonės tikslas
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad priemone „Parama
smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ siekiama skatinti inovacijas ir bendradarbiavimą kaimo
vietovėse, stiprinti žemės ūkio,
maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius, siekti
geresnio aplinkosaugos valdymo, sudaryti palankesnes sąlygas
ūkiams restruktūrizuotis ir modernizuotis, siekiant intensyvinti
dalyvavimą rinkoje ir žemės ūkio
įvairinimą, didinti pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumą.
Tikimasi, kad ši iniciatyva paskatins ūkininkus organizuoti bendrus darbo procesus, dalytis įrenginiais ir ištekliais, vykdyti bendrą
ūkinę, komercinę ar aplinkosauginę veiklą.
„Net ir patys mažiausi ūkiai
gali dirbti sėkmingai. Bendradarbiaujant su kitais ūkio subjektais,
jų verslas gali tapti pelningas.
Bendradarbiaujantys
smulkieji
ūkininkai daugiausia laimi optimizuodami savo veiklą, kadangi kooperuojantis galima stipriai efek-

tyvinti daug procesų – pavyzdžiui,
kiekvienas ūkininkas, siekiantis
tinkamai pasirūpinti savo verslu,
turi įsigijęs reikiamos įrangos, tačiau neišnaudoja jos visapusiškai,
todėl ja gali dalytis su partneriais“,
– priemonės naudą akcentuoja Žemės ūkio ministerijos specialistė
N. Padvaiskaitė.
Finansuojamos tinkamos
išlaidos
Pasak N. Padvaiskaitės, priemonės lėšos gali būti skirtos darbo
procesams tobulinti, reikiamiems
įrenginiams ar ištekliams įsigyti,
kartu kurti verslą ar vystyti aplinkosaugos projektus. Teikiantieji
paraišką pagal šią KPP priemonės
veiklos sritį gali prašyti paramos
įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, naujų N, O kategorijų
bazinės komplektacijos transporto
priemonių, statyti naujus gamybinius pastatus, rekonstruoti ir
remontuoti senus, kurti verslo infrastruktūrą.
100 procentų remiamos bendrosios išlaidos, pavyzdžiui, verslo
plano parengimas, einamosios
bendradarbiavimo išlaidos. O
norint pirkti techniką ar kitą projekto veikloms reikalingą įrangą,
skiriama 60 proc. išlaidų dydžio
parama.
N. Padvaiskaitė akcentuoja,
jog numatyta KPP parama bendradarbiaujantiems smulkiesiems
ūkininkams – reikšminga. Vienas
paramos gavėjas 2014–2020 metų
laikotarpiu gali teikti ne vieną paraišką ir gauti iki 200 000 eurų.
Vieno projekto maksimali suma
negali viršyti 90 tūkst. eurų.
Dirbdami kartu ūkininkai
gali daugiau
Telšių rajono Žarėnų seniūnijoje ūkininkaujantis Gintas Palekas

Ūkininkų šeimoje užaugęs jaunuolis pasirinko žemės ūkio specialybę – studijavo geodeziją ir žemėtvarką. Po studijų diplomuotas
specialistas bandė kurti gyvenimą
sostinėje. Įsigijo butą, sukūrė šeimą, tačiau dešimt metų matininku
dirbusiam vyrui atitrūkti nuo kaimo nepavyko.
Kaip pats sako, darbo reikalais
jam teko daug važinėti po Lietuvos kaimą, bendrauti su daugybe
ūkininkų. Nuvykęs pas juos dirbo
ne tik matininko darbus. Jam buvę
įdomu sužinoti, kaip sekasi ūkininkams, kokia jų technika, kokias
ūkininkavimo naujoves jie taiko.
Ir šie su matininku mielai dalijosi
su savo problemomis, patirtimi.
Be to, Gintas buvo nuolatinis
svečias tėvų namuose – padėdavo
jiems nudirbti ūkio darbus ne tik iš
pareigos, bet ir todėl, kad tai teikė
malonumą. O prieš trejus metus G.
Palekas su šeima paliko sostinę ir
persikraustė į Telšius, Žarėnuose
įsigijo žemės ir ėmėsi ūkininkavimo. „Proseneliai, seneliai čia
gyveno ir dirbo. Bandysime ir
mes Lietuvoje išgyventi“, – teigė
Gintas, pridūręs, kad emigracija jo
nevilioja.
KPP parama – paspirtis
plėtrai
Ūkininkas G. Palekas prisipažįsta, kad apsispręsti žengti tėvų
pėdomis ir imtis ūkininkavimo jį
paskatino ir Europos Sąjungos,
ir valstybės parama, teikiama
ūkiams, – ir ypač smulkiems bei
vidutiniams.
Dar gyvendamas sostinėje, jis
gerai išanalizavo siūlomas KPP
paramos programas, ir jų priemones. Apie jas diskutavo su kitais
ūkininkais, žemės ūkį kuruojančių
institucijų atstovais. Be to, ir iš
tėvų patirties žinojo, kad jei nori
judėti į priekį – reikia išnaudoti
tai, kas siūloma.
„Jeigu ne ta finansinė parama,
Lietuva būtų likusi be ūkininkų“,
– į pokalbį įsiterpia jau ketvirtį amžiaus ūkininkaujanti Ginto
mama Daiva Palekienė.
Moteris teigė pasinaudojusi parama ūkiui modernizuoti, prieš
trejus metus įvykdė finansinius
įsipareigojimus. Ginto brolis, taip
pat ūkininkaujantis Žarėnuose, paramos lėšomis susirentė tvartus.
Įsipareigojo padėti partneriui
G. Palekas, skirtingai nei tėvai
ir brolis, ėmėsi ne gyvulininkystės, bet javų auginimo. Jų sėja šiek

tiek per keturiasdešimt hektarų.
Jis turi įsigijęs žemės ūkio padargų, tačiau, norint plėsti ūkį, jų nepakanka. Gerai, kai pašonėje yra
tėvų ūkis – sulaukia jų pagalbos.
Ir vis tik Gintas siekia būti savarankiškas. Kaip pats sako, geriau kitiems padėti, negu laukti
pagalbos. Susidėliojęs prioritetus,
ūkininkas nutarė pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal priemonę, skirtą smulkių ūkių bendradarbiavimui. Tuo labiau, kad tapti
partneriu sutiko žmonos sesers vyras, smulkus ūkininkas Gražvydas
Strikauskas.
Kai G. Paleko paraiška buvo
patenkinta, metų pradžioje pasirašyta sutartis dėl jos finansavimo.
Projekto vertė – 150 tūkst. eurų.
Pačiam ūkininkui teks prisidėti 60
tūkst. eurų.
Įsigijo naujos technikos
G. Palekas džiaugiasi, kad jo
paraiška buvo patenkinta. „Žemės
ūkio technika nėra pigi. Ką be paramos būčiau nupirkęs už savus
60 tūkstančių eurų? Na gal kokios
padėvėtos technikos“, – samprotavo ūkininkas. Pasinaudodamas
Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai finansine parama, jis gerokai pagerins savo ūkio būklę. Per
pirmąjį projekto įgyvendinimo
etapą dar šiam pavasario darbymečiui numatyta įsigyti modernų
traktorių ir plūgus. Per antrąjį etapą – priekabą ir skutiką.
Ūkininkas abejoja, ar savo jėgomis jis kada nors būtų galėjęs įsigyti tiek naujos technikos.
Už šią paramą G. Palekas įsipareigojo padėti projekto partneriui
G. Strikauskui, auginančiam per
15 hektarų javų. Ši parama apima
tik žemės dirbimą. Jo partneris
taip pat patenkintas, kad padedant
Gintui darbai suksis sparčiau, jis
net pasvarsto, ar nereikėtų išplėsti
savo valdas.
Svarbiausia – patikima
partnerystė
Kodėl šalies ūkininkai vis tik
nesiveržia į kooperaciją, o Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama
smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ dar nėra populiari?
G. Palekas mano, kad ūkininkus
gąsdina rizika, atsakomybė, įsipareigojimai, atskaitomybė.
„Be abejo, reikia teikti ataskaitas, pildyti nemažai dokumentų,
atsiskaityti už kiekvieną išleistą
eurą. Bet tai normalu, kai kalbama apie finansinę paramą“, – savo
pastebėjimais pasidalijo Ginto
mama, ūkininkė D. Palekienė.
G. Palekas įžvelgė ir kitą, anot
jo, svarbiausią problemą – rasti
patikimų partnerių nėra lengva.
Kaime mažėja žmonių, ne vienas
smulkus ūkininkas jau metė tokį
verslą. O su bet kuo imtis partnerystės – rizikingas žingsnis. Tuo
labiau, kai esi prisiėmęs atsakomybę tinkamai panaudoti finansinę paramą.
Užsak. Nr. 261
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„Kokie gabūs mūsų krašto žmonės!“

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Tokiu nusistebėjimu pirmadienį Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre atidarytą Anykščių krašto tautodailės parodą įvertino viena pirmųjų jos lankytojų. Parodoje 29 autoriai,
tarp kurių ir du nauji autoriai, eksponuojama 200 darbų.

Medžio skulptoriaus Jono Tvardausko dukra
Ramunė Tvardauskaitė Šaltenienė tėtį prisiminė kaip šiltą ir jautrų šeimos žmogų.
Kaip pastebėjo Anykščių krašto
tautodailininkų vadovė Skaidrė Račkaitytė, šiek tiek paklajoję, nes kelios
parodos buvo Anykščių menų inkubatoriuje, tautodailininkai vėl sugrįžo
į Koplyčios erdves.
Šalia jau daug metų parodose dalyvaujančių tautodailininkų šiemet
prisijungė dvi naujos narės – audėja
Aldona Biliūnienė ir keramikė Asta
Lašiūnienė.
Parodoje atsispindi visos tradicinės
kūrybos sritys. Pranas Petronis, Valentas Survyla, džiugina medžio darbais, savitumu tarp jų išsiskiria Valdo
Pelegrimo „Užmiršti protėvių ženklai“, Aliaus Aleksandro Tarabildos
darbai, Virginijaus Aloyzo Milaknio
šaukštai, Roberto Matiuko skulptūros
ir eksponuojama juvelyrika.
Tiesiog norisi prisiliesti prie tobulų

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Anykščiai – išmanusis miestas. Maždaug prieš ketverius
metus Anykščių rajono valdžia
yra iškėlusi išmaniojo miesto
idėją kartu su Kazimiero Simonavičiaus universitetu. Išmaniojo miesto idėja skamba gan
abstrakčiai, tačiau keletą metų
rajono valdantieji įtikinėjo, kad
tai Anykščiuose - visiškai realus
dalykas.
Daugelis, ko gero, paklaus
– o kas gi yra tas išmanusis
miestas? Bendrąja prasme,
„išmanusis miestas“ tiesiog
reiškia progresyvų šiuolaikišką miestą, kuriame įvairiose
srityse jo gyventojų patogumui
yra naudojamos skaitmeninės
technologijos. Taigi, pasižvalgykime, kaip tos technologijos
išplėtotos Anykščių mieste.
Pirmiausia reikia pasidžiaugti ir daugeliui galbūt
net priminti, kad Anykščiuose
yra gana neblogai išplėtotas taksofonų tinklas. Sunku
patikėti, tačiau ši technologija
mūsų mieste dar ir veikianti.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio
bendrijos vadovas Saulius Kronis Skaidrei
Račkaitytei įteikia Tautodailės metraštį.

keramikių Linos Bekerienės, Skaidrės Račkaitytės, Dangiros Pyragaitės
darbų. Audinių raštais stebina Dalios
Bernotienės Janušienės, Veronikos
Limbienės, dar eksponuojančios ir
subtilius angelus, audiniai.
Ritos Vasiliauskienės margučiai
primena artėjančias šv. Velykas, o jos
meninius sugebėjimus atskleidžia ir
preciziški karpiniai, šalia kurių puikuojasi keli gamtinių motyvų Vijoletos Vanagienės paveikslai. Beje,
vyriausiai parodos dalyvei, paveikslą
„Tarpukario Lietuvos lietuvė“ eksponuojančiai Veronikai Dikčiuvienei,
jau 88 – eri.
Rimantas Tuskenis iš metalo sumeistravo tokį žveją, kad visi jį pamatę šypsosi ir dar fotografuojasi. Metalistus savo darbais papildo Bronius
Budreika.

Darbai, kaip ir jų autoriai, margi,
visų neišvardinsi, tad geriausia parodą, kuri veiks iki balandžio 20 dienos,
aplankyti.
Parodos atidaryme buvo prisimintas šviesios atminties medžio skulptorius Jonas Tvardauskas, kuriam
šiemet būtų sukakę 80 metų. Gimęs
Zarasų rajone nuo 1970 metų iki
gyvenimo pabaigos gyveno ir kūrė
Anykščiuose, paliko daug monumentalių darbų, kuriais įsiamžino ne tik
Anykščių, bet ir visos šalies erdvėse. Kino – foto menininkas Aloyzas
Janušis apie jį parodė ką tik sukurtą
kino filmą. Prisiminimais apie menininką ir tėtį pasidalino jo dukra Ramunė Tvardauskaitė – Šaltenienė.
Parodos atidaryme svečiavosi Panevėžio, Ukmergės ir Kupiškio tautodailininkų atstovai.

Prisipažinsiu, jau kokį dešimtmetį nesu matęs žmogaus,
kuris tuo taksofonu naudotųsi,
tačiau tai, kad rinką užvaldžius
mobiliesiems telefonams, dar
galima pasinaudoti ir tokiu
„reliktu“, Anykščiams, kaip
siekiantiems išmaniojo miesto
statuso, tik prideda pliusų.
Išmanusis miestas sunkiai
įsivaizduojamas be e-valdžios
(elektroninės demokratijos).
Šioje vietoje Anykščių rajono savivaldybėje „apie viską
pagalvota“. Prieš septynerius
metus Anykščių rajono savivaldybėje įdiegtomis tūkstančius
litų kainavusiomis elektroninėmis priemonėmis, skirtomis
įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, anykštėnai praktiškai nesinaudoja. Iš Europos
regioninės plėtros fondo joms
sukurti tuomet skirtos solidžios
lėšos – 173 tūks. 596 Lt.
Per tuos septynerius metus
savivaldybė taip ir nesulaukė
nei vienos gyventojų peticijos,
rajono problemų žemėlapyje
nepažymėta nei viena bėda, o
kaip tą padaryti, rebusas ne
tik rajono gyventojams, bet
ir patiems tas e-demokratijas
įsidiegusiems valdininkams.
Išmanumo šioje vietoje mažai,
bet bent jau demokratijos stoka
Anykščių rajono savivaldybės
kaip ir neapkaltinsi...
Gatvėje pamačius iš mokyklos be kuprinės traukiantį
moksleivį pirmiausia kyla mintis, kad šiam tikrai ne mokslai galvoje. Šioje vietoje jūs
esate neteisūs. Šiais laikais, jei
moksleiviai į mokyklas vis dar
tampo kuprines, rodo, kad ra-

jono švietimo sistemoje didelio
elektroninio progreso dar nėra.
O jūs matėte su kokio dydžio
kuprinėmis į mokyklas žingsniuoja Anykščių pradinukai?
Kurorto statuso siekiantys
Anykščiai ypač stokoja išmanumo kalbant apie rajono kultūros
bei turizmo reikalus. Ir tai visai
suprantama, kai atsakingųjų
galvose Anykščiai – Europos
kultūros sostinė ar pasaulinio
UNESCO tinklo užkariautojai.
Anykščiuose vis dar neįmanoma
įsigyti elektroninių bilietų į kai
kuriose kultūros įstaigose vykstančius renginius (kad ir į pastarosiomis dienomis vykstantį
festivalį “Kino pavasaris”) ,
o turizmo informacija, kurios
didžioji dalis vis dar spausdinama ant popierinių lankstinukų, teikiama būdelėje, už kurią
gerokai geriau atrodo miesto
viešojo tualeto pastatas.
Apie miesto išmanumą transporto srityje praktiškai nėra ką
ir kalbėti. Ar miesto gyventojai
bei svečiai gali gauti transporto ir eismo informaciją išmaniuosiuose įrenginiuose? Jie
net neturi kam paskambinti iš
mano anksčiau minėto miesto
taksofono, nes tokios informacijos naujasis savivaldybės
iniciatyva į rajoną atvestas
vietinio susisiekimo vežėjas
„Transporto centras“ dėl to
net nesuka galvos... Tiesa, yra
„Facebook“ grupė „Anykščiai veža“, kuri pačiomis
paprasčiausiomis priemonėmis
demonstruoja, kaip logistikos
paslauga išmaniai gali funkcionuoti tam neišleidus nė cento.
Ar miesto gyventojai turi

Rimantas TUSKENIS.
Žvejas.

Linos BEKERIENĖS
keramika.

Valdas PELEGRIMAS. „Užmiršti protėvių ženklai“.
Autoriaus nuotr.
elektronines sveikatos knygas,
lengvai perkeliamas iš vienos
sveikatos apsaugos organizacijos į kitą, operatyviai
persiunčiamas kritiniu atveju
ligoninėms? Paskutinį kartą
lankantis Anykščių ligoninėje, gydytojas į rankas įgrūdo
krūvą popierių ir liepė juos
pačiam nunešti į Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros
centrą. Kadangi savo mobiliajame telefone neradau nei
vienos Anykščių taksi programėles, pusantro kilometro
lyjant lietui buvau priverstas
kulniuoti pėsčiomis...
Ar miestas skatina technologinių verslų kūrimąsi ir
plėtrą, dalyvaudamas verslo
parkų kūrime, suteikdamas
lengvatines sąlygas jaunam
e-verslui? Įdomu, kaip į šį
klausimą atsakytų už verslo
plėtrą rajone atsakingas, buvęs
gyvulininkystės įrangos vadybininkas rajono mero Kęstučio
Tubio patarėjas Dominykas
Tutkus? Nors, mums čia, turintiems beveik 2000 registruotų
bedarbių, tai mažai aktualu –
žengiame niekaip nesibaigiančiu keliu kurorto link...
Ar gyventojai gali pranešti
apie saugumo problemas, avarijas tiesiogiai atsakingoms
tarnyboms iš savo mobiliųjų
įrenginių kartu su reikalinga papildoma informacija:
vaizdo įrašais, nuotraukomis,
lokacijos informacija? Ne,
tačiau mačiau „Facebook“,
kad anykštėnai kuria grupes,
kuriose vieni kitus perspėja
apie patruliuojančius policijos
ekipažus.

Informaciniai pranešimai
Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje užsienio kalba,
miesto technologinės raidos
planas ir aiškiai apibrėžti
skaitmeninio miesto perspektyvos tikslai? Tai skamba kur
kas rimčiau, nei valdančiųjų
pasvajojimai apie Anykščius,
kaip išmanųjį miestą.
Paskutinį kartą Anykščių
rajono savivaldybei nusiunčiau
užklausą į „Facebook“. Tenorėjau sužinoti, koks savivaldybės posėdžių salėje yra bevielio
interneto prisijungimo kodas.
Atsakymą gavau tik po paros.
Ir visa tai mieste, kuris garsiai
svajoja apie išmaniojo statusą.

užjaučia

Pranui MOTIEJŪNUI
Tegu nuoširdi mūsų užuojauta paguodžia Jus liūdesio
valandą, mirus broliui Albinui.
Kaimynai iš Janonio ir
Draugystės gatvių

sveikatos ABC
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Savimi besirūpinanti moteris pas ginekologą
turėtų apsilankyti kartą per metus
„Anykščiuose tikrai vaikšto ne viena moteris, kuri laiku pasinaudojo gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, todėl dabar gyvena sveiką ir laimingą gyvenimą“ – sako
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) gydytojas
ginekologas Kęstutis Ferensas.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas ginekologas Kęstutis Ferensas sako, kad moterys, pasirūpinusios savo
sveikata, kartu apsaugos ir savo vyrus, vaikus, artimuosius nuo
skaudžios netekties.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ši programa, kurią vykdo
Anykščių (PSPC) yra finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Programa skirta moterims nuo 25 iki 60
metų ir nemokamai yra atliekama
kas 3 metus.
Paklaustas, kodėl pasirinktas
būtent toks moterų amžiaus intervalas, ginekologas K. Ferensas
sakė, šiuo moterų gyvenimo laikotarpiu gimdos kaklelio vėžys
pasitaiko dažniausiai. „Reta kuri
suserga anksčiau nei 25 –erių ir
vėliau nei 60-ies metų. Sakykim,
jog tai yra rizikingiausia grupė“ –
teigė gydytojas.
Į klausimą, ar užtenka moteriai
kartą per trejus metus užsukti į

ginekologo kabinetą, kad būtų
išvengta minėto susirgimo, K.
Ferensas kalbėjo: „Net sveika moteris, kuri neturi jokių nusiskundimų, pas ginekologą turėtų – bent
jau mano manymu – apsilankyti
kartą per metus. Tik tepinėlis bus
imamas kas trejus metus, o šiaip
bus vykdoma eilinė apžiūra. Tiesa, būna ir tokių atvejų, kad ateina moteris, jaunesnė nei 25-erių
arba vyresnė nei 60-ies, ir sako,
kad nemokamas tepinėlis dar ar
jau nebepriklauso, tai negi dabar
man mirt dėl to reikės... Tikrai,
ne... Jeigu aš apžiūrėdamas moterį
pamatau kažką įtartina, nesvarbu,
koks jos amžius, išrašysiu siuntimą ir moteris galės nuvykti į antri-

nes paslaugas teikiančias gydymo
įstaigas“.
Paklaustas, ar taip jau kiekviena
moteris ir laikosi rekomendacijos
bent kartą per metus apsilankyti
pas ginekologą, K. Ferensas sakė:
„Tikrai ne“. Pajuokavus, ar nepagraso pirštu tokioms moterims,
ginekologas šypsojosi: „Moterims
negalima grasinti. Aš tik pasakau
tiek: dabar viskas gerai, bet kas
bus po metų, aš nežinau“.
Pasiteiravus, kokie požymiai
išduoda, kad moteriai galima (bet
nebūtinai!) įtarti gimdos kaklelio
vėžį, gydytojas sakė: „Pirmiausiai,
tai neaiškūs pakraujavimai, galbūt
po lytinių santykių... Atlikdami apžiūrą mes jau dažnai kažką pamatome ir jau tepinėlio nebedarome,
o siunčiame iš karto į tas įstaigas,
kurios specializuojasi tokių ligų
gydyme. Gimdos kaklelio vėžys
yra pakankamai anksti pastebimas,
tai ne koks užsislėpęs plaučių vėžys, kuris kol nepradeda kosėti
krauju, nelabai jį diagnozuosi“.
„Kai sveikai moteriai paimi
gimdos kaklelio tepinėlį ir prieš jį
išsiųsdamas tyrimui užrašai „sveika“, kartais ateina atsakymas, kad
vis dėlto yra kažkokie pakitimai
ir pradedamas gydymas. „Noriu
pridurti, kad, kai gimdos kaklelio vėžys atrandamas ankstyvoje
stadijoje arba tų pakitimų dar net
negalima vadinti stadija, gydymas
praktiškai visada būna sėkmingas,
atliekama labai nesudėtinga operacija ir moteris grįžta į normalų
gyvenimą“ – kalbėjo K. Ferensas.
Į klausimą, ar gimdos kaklelio
vėžys yra pakankamai lengvai
pasiduodantis gydymui vėžys,
gydytojas teigė: „Jeigu laiku moteris susirūpina savimi, tada liga
pakankamai gerai pasiduoda gydymui, bet, jeigu jau ateinu su uždelstu pakitimu, tada jau apie lengvai įveikiamą vėžį nebegalime
kalbėti, jis jau gali būti ir išvešėjęs

ir t.t.“
Paklausus gydytoją, o gal moteris atbaido įsivaizduojamai skausminga procedūra, tai K. Ferensas
patikina: „Tai absoliučiai neskausminga“. Ir čia pat pademonstruoja:
per ranką perbraukia pagaliuku,
apvyniotu vatos gabalėliu – tai
trunka pora sekundžių ir tikrai jokio skausmo nesukelia. Ginekologas K. Ferensas pridūrė: „Kai moterims atlieku šią procedūrą, visada
pasakau, kad jos savo mamoms,
sesėms, kaimynėms ar draugėms
papasakotų, kokia tai „skausminga“ procedūra ir pakviestų į ginekologo kabinėtą jos atlikti“.
Pasiteiravus ginekologo K. Ferenso, ar reprodukcinio amžiaus
moteriai aptikus kažkokius gimdos
kaklelio pakitimus, yra galimybė
susilaukti palikuonių, daktaras
sakė: „Žinoma, 25-erių metų merginai ar moteriai dar viskas prieš
akis. Ir jeigu laiku kreipiamasi,
laiku pamatoma ir nedelsiant pritaikomas gydymas, ji greičiausiai
galės tapti mama. Juk būna ir taip,
kad visiškai sveika moteris, neserganti jokiomis ligomis, neturinti
jokių nusiskundimų, ir tai negali
pastoti. Tad dėl nėštumo sunku
kažką pasakyti...“
Gydytojas ginekologas K. Ferensas teigė, kad, jo nuomone,
visos prevencinės programos, kurioms skiriama pinigų, ne „Petro
ar Jono“ sugalvotos: jų reikia, jos
padeda, jos gelbsti gyvybes.
Visos Anykščių rajono moterys,
draustos privalomuoju sveikatos
draudimu, į ginekologą dėl gimdos kalelio vėžio ankstyvosios diagnostikos gali registruotis tiesiai
pas ginekologą, šeimos gydytojo
siuntimo nereikia. Tik, kaip teigia
K. Ferensas, šeimos gydytojai moterims stengiasi priminti, kad nepamirštų atėjus laikui apsilankyti
pas ginekologą.
Užsak. Nr.269

šimtas istorijų

Net nenukabinę
Lenino portretų
pradėjo mokytis
tikybos
Teigiama, kad Lietuva giliai tikinčių žmonių kraštas, tačiau sovietmečiu didžioji dalis visuomenės tokius jausmus slėpė. Atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę, jau
1990 – aisiais parapijų mokyklose
pradėta mokyti tikybos. Iš karto
moksleiviai dar nedrąsiai rinkosi
tikybos pamokas, nes jos nebuvo
prievartinės, į jas susirinkdavo
maždaug trečdalis moksleivių.
Kurklių vidurinėje mokykloje
iš pusantro šimto tuo metu besimokiusiųjų bažnyčios klebonas

Tikybos pamoka Kurklių vidurinėje mokykloje.
Žygintas Veselka tikybos tiesų
mokė 50 moksleivių, 37 moksleiviai tikybos mokėsi tuomet dar
dirbusioje Staškūniškio devyn-

metėje mokykloje, o va iš Užunevėžių pradinės mokyklos tėvų
pareiškimų, kad jų vaikai nori
mokytis tikybos klebonas nebuvo

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
gavęs.
Taigi, po 50 metų pertraukos
kunigai vėl sugrįžo į mokyklas.
-ANYKŠTA

šiupiniai
Brangins. Ateinantį ketvirtadienį Anykščių rajono taryba
ketina didinti mokestį už atliekų
išvežimą. Anykščių miesto ir didesnių miestelių gyventojams šis
mokestis kils nuo 21,4 eurų iki
27,92 eurų per metus, kaimiečiams šiukšlės brangs nuo 18,72
eurų iki 23,99 eurų.
Maras. Kovo 5–9 dienomis
Anykščių rajone nustatytas vos
vienas afrikinio kiaulių maro
(AKM) atvejis. O kovo 17 – 22
dienomis Anykščių rajone afrikinis kiaulių maras nustatytas 17
šernų gaišenų. Jos rastos Anykščių, Kavarsko, Kurklių seniūnijose.
Susibūrimas. Budrių bendruomenės namuose (Kavarsko sen.)
rinkosi gamtą mylintys žmonės
– čia vyko kasmetinis renginys
apie grįžtančius paukščius. Šventės programa aprėpė daug: įvyko
rinkimai, kuriam Lietuvos paukšteliui bendruomenės nariai skirtų
ir dovanotų tautinius drabužius,
suorganizuotas paukščių balsų atpažinimo konkursas, vyko vaikų
ir suaugusiųjų piešinių konkursas
„Mano svajonių paukštis“, skambėjo iš žmonių balsų sudarytas
„Paukščių balsų choras“.
Avarija. Antradienį į darbą važiavę Anykščių komunalininkai
šalia savo pastato išvydo vandeniu užlietą gatvę, vanduo pateko ir
į įmonės rūsį. Naktį trūko vandentiekio vamzdžio atšaka, nutiesta
link buvusios „Agrochemijos“,
tai įvyko dėl seno, susidėvėjusio
vamzdyno, galbūt šalčio.
Struktūra. Numatoma keisti Anykščių rajono savivaldybės
administracijos struktūrą. Anykščių rajono Tarybai pateiktame
sprendimo projekte savivaldybėje
vėl siūloma įkurti Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrių. Šis
skyrius savivaldybėje buvo panaikintas prieš dvejus metus.
Akcija. Šalyje padaugėjus eismo įvykių ir netgi pėsčiųjų žūčių,
policija vasario ir kovo mėnesiais
sustiprino vairuotojų kontrolę dėl
jų pareigų vykdymo pėstiesiems.
Antradienio rytą policijos pareigūnės ir policijos rėmėjas stebėjo
judrią pėsčiųjų perėją Anykščiuose, J. Biliūno ir Žiburio gatvių
sankryžoje. Pasak pareigūnų,
šioje sankryžoje vairuotojai ir
pėstieji buvo drausmingi, laikėsi
kelių eismo taisyklių reikalavimų. Šiemet nuo metų pradžios už
įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus nubausti 86 pėstieji, dėl
pareigų nevykdymo pėstiesiems
pastaruoju metu nubaustas ir vienas vairuotojas. Beje, nepraleidęs
pėsčiojo, vairuotojas gali netekti
vairuotojo pažymėjimo iki 6 mėnesių.
Patyčios. Kovo 17 dieną Antano Baranausko mokykla pakvietė
kitas rajono mokyklas ir miesto
visuomenę į susitikimą su Vidu
Bareikiu – režisieriumi, aktoriumi, muzikantu, kompozitoriumi,
šįkart pasirinkusiu pirmiausia
diskusiją patyčių tema, o muzikavimą kaip foną. V.Bareikis akcentavo pagarbos vieni kitiems svarbą, siekiant, kad santykiai būtų
pagrįsti ne priešiškumu, ne noru
kitą menkinti, o pastangomis kitą
priimti tokį, koks jis yra.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai. (
kart.).
7.00 „Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Princesė ant žirnio
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50 Indo slėnio lobiai
12.45 Laukiniai gyvūnai.
Paros kaleidoskopas 3
13.40 Mis Marpl 2
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 Džeinė Eir N-7.
23.55 Visiška tamsa N-14
(kart.).
1.45 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“
10.00 Tomas ir Džeris Marse
11.25 Antroji džiunglių knyga.
Mauglis ir Balu
13.10 Didelis vaikas
14.45 Skiriamoji juosta 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 Transporteris. Visu
greičiu N-14
23.55 Ryklių užtvanka N-14
1.30 Piko valanda 3 (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 moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Mėnulio princesė“
N-7.
13.40 „Šoklusis bičiulis.
Pasaulio čempionas“
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 „Hitmanas. Agentas
47“ N-14
23.55 „Motinos diena“ S
2.05 „Patarėjas“ N-14

6.30 Lietuvos galiūnų čempionatas. Kretinga (k). 2017 m.
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Lietuvos čempionato
finalas. Panevėžys. 2017 m.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Mieliausias Amerikos
šuo“
11.30 „Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“
N-7.
17.00 LKL čempionatas. Žalgiris - Lietkabelis.
Tiesioginė transliacija
19.30 Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2018 Vilnius“.
N-7.
22.15 „Juodasis sąrašas“
N-7.
23.00 „Gyvi numirėliai“ N14.
0.10 „Juodasis tinklas“ (k)
N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Lemūrų gatvė“
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“
8.45 „Surikatų namai“
9.15 „Žiniuonis“ N-7.
10.15 „Akloji“ (k)
11.25 „Būrėja“
12.00 Bus visko (k).
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 „Tabatos salonas“
15.00 „Širdele mano“ N-7.
17.00 „Akloji“
18.00 „Būrėja“
19.10 „Bėgliai“ N-7.
21.00 „Sąžiningas žaidimas“
N-7.
22.50 „Žudikas manyje“ N-14

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 2 N-7.
10.55 Akis už akį 2 . N-7
11.40 Savaitė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Išminties mylėtojas.
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 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“N-7.

9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra . 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 „Susišaudymas“ . N-14
0.15 „Judantis objektas“ . N-7.
5.45 “Televitrina”.
6.00 “Išsirink sau ateitį”.(kart.)
6.25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7.
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Svajonių sodai“. (kart.)
8.55 “Meilės sūkuryje” . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Maištingosios amazonės“ . N-7
16.30 „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 „Persikėlimas“ . N-14
0.50 „Kalėjimo bėgliai“ . N-14
1.40 „X failai“ . N-14
2.25 „Kerštas“ N-7.
6.35 “Viena už visus” N-7

7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius“ 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 „44-as skyrius“ 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 Išlikimo žaidimas N-14
22.50 Tikras teisingumas.
Mirtina sankryža N-14
0.35 „Gyvi numirėliai“ (k) N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”
7.45 „Akloji“ (k)
8.55 „Būrėja“ (k)
9.30 „Ekstrasensų mūšis 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 Šeimos savaitgalis N-7
23.10 „Gyvenimo šukės“ N-7.
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0.45 „Su kuo, po galais, aš
susituokiau?“ N-7.
kultura
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Royce“. (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. Ved.
Ignas Kančys. (kart.).
8.00 Kultūrų kryžkelė (kart.).
8.30 Krikščionio žodis.
(kart.).
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 ARTS21.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Durys atsidaro.
10.30 Verbų sekmadienis.
Tiesioginė transliacija iš
Vilniaus Bernardinų bažnyčios.
12.00 Teatras. Aut. Margarita
Alper.
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 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas. Parodomoji
programa. Tiesioginė transliacija iš Milano.
18.45 Bravo!
19.40 Nes man tai rūpi.
20.30 LRT studija „Kino pavasaryje 2018“.
21.00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.50 Richardas Vagneris.
Opera „Valkirija“.
1.45 Kiotas.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo.. Iki.. (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Savaitės kriminalai
(k). N-7.
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Autopilotas (k).
12.00 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.
23.30 Savaitės panorama
(k).
0.00 Dabar pasaulyje.
Savaitė. Žinios rusų kalba.
0.30 Visi už vieną (k). N-7.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.20 „Pasaulio įspūdingiausi...“ (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“
14.00 „Pasaulio įspūdingiausi“
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
7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Neprijaukinti. Jukonas“.
N-7.
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.
12.40 „Kapitonas
Gordejevas“ N-7.
14.50 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
15.20 „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 „Baimės įlanka“ N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
19.00 „Baimės įlanka“ 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 „Vienišas vilkas“ N-7.
2.00 „24/7“.
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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 Tobotai (kart.).
7.50 Stop juosta. (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Legendos. (kart.).
10.00 Metinis grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas.
Pateikia Valstybės saugumo
departamentas ir Antrasis
operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM. Tiesioginė
transliacija
11.00 Kultūros teismas. (kart.).
11.50 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Durys atsidaro. (kart.).
12.25 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas. Parodomoji
programa. (kart.).
14.00 Bravo!
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Tobotai
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.
21.15 Jugoslavija. Kita veidrodžio pusė N-14
22.15 Biloksio bliuzas N-7
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
00.15 Dabar pasaulyje.

0.45 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII tarptautinis džiazo festivalis „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.)
13.30 „Dvi merginos be cento“
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 „Fizrukas“. Rusija, komedija, 2014. Vaidina. Dmitrijus
Nagijevas, Daša Rusakova,
Anastasija Panina ir kiti. 2 sez.
2 s. N-7.
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Baradač’ius“ N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Klyksmas 4“ S
1.10 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Mano Europos
Parlamentas.
7.15 Muzikiniai sveikinimai.
8.15 „24/7“.
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“ 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 Velykų skanėstai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris.
23.42 Orai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 Gyvenimo būdas. N-7.
0.50 „Šiandien kimba“.
1.50 „Pasaulis iš viršaus“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 N-7.
11.40 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 reindžeris“ N-7.

9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Visi už vieną (k). N-7.
12.30 Nuo... Iki... (k).
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Paveldėtoja“ (8). N-7.
20.30 Ekranai. N-7.
21.30 Žinios.
22.30 „Baudėjas“ . N-14
0.55 „Judantis objektas“ .
N-7.
1.45 „Susišaudymas“ 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 amazonės“ . N-7
16.00 TV3 žinios.
16.30 „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 „Vaikštant tarp antkapių“ . N-14
0.50 „Kalėjimo bėgliai“ . N-14
1.45 „X failai“ . N-14

2.35 „Kerštas“ . N-7.
6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k) N-7.
12.35 „Stoties policija“ (k)
N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius 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 Masalas N14.
23.25 Išlikimo žaidimas N14.
1.00 „Strėlė“ N-7.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“
7.45 „Akloji“
8.55 „Būrėja“
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ 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.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 . N-7
11.40 Emigrantai. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Svetimšalė 1 N-14
0.15 Istorijos detektyvai. (
kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.35 „Didysis žvejys“
7.05 „Muča Luča“
7.30 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Visi už vieną (k). N-7.

12.30 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 „Nepalaužiama drąsa“
. N-14
0.55 „Judantis objektas“ . N-7.
1.45 „Baudėjas“ . N-14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Maištingosios amazonės“ . N-7
16.00 „TV3 žinios“.
16.30 „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 „Kirtis dešine“ N-14.
1.00 „Kalėjimo bėgliai“ N-14.
1.55 „X failai“ N-14.
2.45 „Kerštas“ N-7.

6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k) N-7.
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7.
14.50 „44-as skyrius 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 Bėglys N-7
23.35 Masalas N-14
0.45 „Strėlė“ N-7.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“
7.45 „Akloji“
8.55 „Būrėja“ (k)
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ 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 žmogžudystės XII. Laiškas“ N-7.
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
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Specialiųjų tyrimų skyrius“
N-7.
21.00 Midsomerio žmogžudystės XIII. Gijomo kalavijas
N-7.
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017“. Evan
Parker, Barry Guy, Paul Lytton
(Jungtinė Karalystė). (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Tobotai (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 Prokurorai. (kart.).
13.35 Nes man tai rūpi.
(kart.).
14.20 Jugoslavija. Kita veidrodžio pusė (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Tobotai
16.05 Kaip atsiranda daiktai 7
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Auksiniai scenos
kryžiai.
20.15 Misija. Vilnija.
20.45 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
21.15 Neregimoji Roma
22.10 Damos N-7
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 Bus visko (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Nuo.. Iki.. (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su
Indre Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras,
Lietuva.
23.30 Info komentarai su
Indre Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
7.30 „Dainų dvikova“
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.)
9.00 „Gyvūnų manija“. (kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.30 „Dvi merginos be cento“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7 (kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7

16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Greito reagavimo
būrys“ N-14
23.15 „Pėdsakai“. N-7
0.20 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“.
7.15 „Muzikinės kovos“.
9.15 Velykų skanėstai.
9.20 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“
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 Velykų skanėstai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Raudonoji karalienė“
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 Mano Europos
Parlamentas.
0.20 Nuoga tiesa. N-7.
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kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. Vern Spevak, David
Katz (JAV) ir Klaipėdos džiazo
orkestras. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Tobotai (kart.).
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Kelias į namus. (kart.).
12.45 LRT studija „Vilniaus
knygų mugėje 2018“. Muzika
Haruki Murakami kūryboje.
13.35 Legendos. (kart.).
14.20 Neregimoji Roma (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Tobotai
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Maistas ir aistros. (kart.).
19.35 Šlovės dienos.
Sukilimas N-7
20.20 „Lietuvos kolumbai“.
21.20 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 3
22.10 Džiazo muzikos vakaras. XXIII Klaipėdos pilies
džiazo festivalis. „Allergy“,

Klaipėdos universiteto muzikos
katedros absolventai.
23.15 Klubas
0.50 DW naujienos rusų kalba.
1.00 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 Nuo.. Iki.. (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Ekranai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliaiN-7
7.30 „Dainų dvikova“
8.00 „Kaulai N-7 (kart.)
9.00 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu„“. (kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.30 „Dvi merginos be cento“
N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.

15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7.
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Adrenalinas“ N-14
23.10 „Pėdsakai“. N-7
0.05 „Kobra 11“ N-7
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Kaimo akademija“.
7.15 Nuoga tiesa. N-7
9.15 Velykų skanėstai.
9.20 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“ 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 Velykų skanėstai.
18.55 „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 Velykų skanėstai.
23.50 Patriotai. N-7
0.50 „24/7“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2018 03 29
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 Vertėja N-14.
1.05 Specialus tyrimas. (kart.).
6.40 „Didysis žvejys“
7.05 „Muča Luča“
7.30 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Visi už vieną (k). N-7.
12.30 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 „Taikinių žymėtojas“ .
N-14
0.25 „Judantis objektas“ . N-7.
1.15 „Nepalaužiama drąsa“ .
N-14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
. N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Simpsonai“ . N-7
14.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Maištingosios amazonės“ . N-7
16.00 TV3 žinios.
16.30 „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 „Rytai“ . N-14
0.55 „Kalėjimo bėgliai“ N-14.
1.45 „X failai“ N-14.
2.35 „Kerštas“ N-7.
6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.

9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k). N-7.
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7.
14.50 „44-as skyrius 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 Pranašas N-14
22.50 Bėglys N-7
0.45 „Strėlė“ N-7.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“
7.45 „Akloji“
8.55 „Būrėja“ (k)
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ 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 žmogžudystė. Melo slėnis“ N-14
22.50 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.35 „Foilo karas. Puolimo
planas“ N-7.
kultura

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7
11.40 Stilius. (kart.).
12.40 „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.
21.04 Loterija „Jėga“.
21.10 Alfonsas Svarinskas.
22.10 Kryžiaus kelias iš
Romos Koliziejaus. Tiesioginė
transliacija.
23.45 Septynios sielos N-7
1.45 Klausimėlis.lt. (kart.).
6.40 „Didysis žvejys 2“
7.05 „Muča Luča“
7.30 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.25 „Rožių karas“

14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 „Nerve. Drąsos žaidimas“ . N-14
22.55„Pražūtingas rūkas“ .
N-14
1.15 „Taikinių žymėtojas“ .
N-14

N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius 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 Kita miesto pusė N-14
22.40 Pranašas N-14
1.05 „Strėlė“ 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 amazonės“ . N-7
16.00 TV3 žinios.
17.00 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Kaip prisijaukinti slibiną 2 “ . N-7.
21.20 „Dangaus karalystė“
N-14.
0.20 „Dievo sūnus“ N-14.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“
7.45 „Akloji“
8.20 „Būrėja“ (k)
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ 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.
Tobulas apiplėšimas N-14
23.00 Pasilik N-14.
0.50 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ (k)

6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7.
11.35 „Akloji zona“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ (k)

kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. „Allergy“, Klaipėdos
universiteto muzikos katedros
absolventai. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Tobotai (kart.).
7.50 Linija, spalva, forma.
(kart.).
8.15 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota, kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Maistas ir aistros. (kart.).
12.40 LRT OPUS ORE. Grupė
„Royce“. (kart.).
13.40 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 3
(kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Tobotai
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 Šlovės dienos. Sukilimas
N-7
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA
World Cup 2018“.
22.00 Maža išpažintis.

23.20 Lengvai ir saldžiai. N-14.
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 Ekranai (k). N-7.
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Gyvūnų policija (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
7.30 „Dainų dvikova“
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.)
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.30 „Dvi merginos be cento“
N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7

15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Žala“ N-14
23.40 „Pėdsakai“. N-7
0.35 „Kobra 11“ N-7
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
7.15 „Šiandien kimba“.
8.15 Patriotai. N-7
9.15 Velykų skanėstai.
9.20 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“
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 Velykų skanėstai.
18.55 „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 Velykų skanėstai.
23.50 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ N-7.

2018 03 30
XXIII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Tobotai (kart.).
7.50 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Stop juosta. (kart.).
12.40 Teatras. (kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Peliukas Lukas
15.40 Tobotai
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.00 Festivalio „Kino pavasaris“ uždarymas. Tiesioginė
transliacija.
20.00 Mokslo sriuba. (kart.).
20.30 Kultūros teismas.
21.20 Berniukas ir pasaulis
22.45 Prisikėlimo belaukiant.
Simfoninis koncertas.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Džiazo muzikos vakaras.
Džiazo dienos Tauragėje 2017.
6.30 Labas vakaras, Lietuva

(k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
9.30 Gyvūnų policija (k). N-7.
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Bus visko (k).
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras,
Lietuva.
23.30 @rimvydasvalatka (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
7.30 „Dainų dvikova“
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.)
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7
(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.30 „Dvi merginos be cento“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7 (kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Verslo receptai“.

20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.50 „Orai“.
22.00 „Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Maskvos
„CSKA“. Vaizdo įrašas.
0.00 „Greito reagavimo būrys“ N-14 (kart.).
1.40 „Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai“ N-14.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
7.15 Ant bangos.
8.15 „Gyvenimo būdas“. N-7
9.15 Velykų skanėstai.
9.20 „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 „Jekaterina Didžioji“
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.
18.42 Orai.
18.45 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 Velykų skanėstai. Ved.
L. Rimgailė. 2018 m.
23.05 „Gluchariovas“ N-7
1.10 „Krikšto tėvas“ N-7.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
7.20 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
7.30 Detektyvė Miretė
7.45 Stebuklingoji Boružėlė
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.45 Paslaptingas šunų
pasaulis 2
12.45 Ypatingi gyvūnų jaunikliai
13.40 Mis Marpl 2 N-7.
15.15 „Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios. Orai
16.00 Sveikinimų konertas.
17.30 Žinios
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 Šv. Mišios. Velyknakčio
liturgija iš Vilniaus arkikatedros
bazilikos. Tiesioginė transliacija.
23.35 Naktis be karūnos N-7
1.10 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingas šunų pasaulis 2
(kart.).
6.30 „Muča Luča“ (k)
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k)
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
7.45 „Žuviukai burbuliukai“
8.10 „Keista šeimynėlė“

8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Ogis ir tarakonai“
9.30 Drakonų kova. Super“
. N-7.
10.00 Sujudimas džiunglėse
11.30 „Beverli Hilso nindzė“
. N-7.
13.15 „Gyvenimas ant ratų“
. N-7.
15.10 „Kas aš esu? “ . N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 „Didysis gerulis milžinas“ . N-7.
21.45 „Keistuolis Deivas“
23.35 „Tarp jaunų ir karštų“
. N-14
1.35 „Nerve. Drąsos žaidimas“ . N-14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Nenugalimasis žmogus
- voras“ N-7
8.00 „Aladinas“
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7.
9.00 „Virtuvės istorijos“.
9.30 „Gardu Gardu“.
10.00 „Aplink Lietuvą“.
11.00 „Svajonių ūkis“.
11.30 „Išsirink sau ateitį“.
12.00 „Laimingas nelaimėlis“
14.10 „Kol tu miegojai“ . N-7.
16.20 „Simpsonai“ . N-7.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 „Grūdintas plienas“ .
N-7.
22.05 „Šventasis“. . N-14
0.00 „Trečias žmogus“ . N-14

6.35 “Viena už visus” N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Amerikos mieliausieji“
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.
Dzūkija - Lietuvos rytas.
Tiesioginė transliacija
19.30 Dainuok mano dainą.
21.30 Skrydžio planas N-7
23.25 Tikras teisingumas.
Juodas kerštas 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“
15.00 „Širdele mano“
16.55 „Akloji“
17.55 „Būrėja“
18.25 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“ N-7.
21.00 „Bekas 3. Mergaitė
rūsyje s“ N-14
22.55 „Tėvas Motiejus“ N-7.

2018 03 31
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Prisikėlimo belaukiant. Simfoninis koncertas. Dalyvauja Kauno
valstybinis choras, LVSO,
solistai L. Dambrauskaitė, I.
Prudnikovaitė, T. Girininkas, E.
Davidovičius. (kart.).
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.).
11.40 Georg Friedrich
Handel. Opera „Acis ir Galatėja
13.15 Klauskite daktaro.
14.10 Stilius.
15.05 Atžalos.
16.00 Euromaxx.
16.30 Alfonsas Svarinskas.
17.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai.
18.45 Botticelli. Pragaras
20.15 Stambiu planu.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.
N-14
22.30 „Vilniaus festivalis
2017“. Ezio Bosso sugrįžta.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.35 Berniukas ir pasaulis
(kart.).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7.
16.30 KK2 penktadienis (k).

N-7.
18.00 Visi už vieną (k). N-7.
19.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
20.00 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 „Pasaulio įspūdingiausi.:“
(kart.).
8.30 „Ekstremali žvejyba“ N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
9.30 „Statybų gidas“.
10.00 „Karys lenktynininkas“.
N-7
10.30 „Lietuvos mokyklų
žaidynės“.
11.00 „Išlikimas“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Azija iš paukščio
skrydžio“
14.00 „Pasaulio įspūdingiausi...“
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 „Įniršis“ N-14
0.45 „Žala“ N-14 (kart.).

7.09 TV parduotuvė.
7.15 Velykų skanėstai.
7.20 „Neprijaukinti. Afrika“.
N-7.
8.20 Velykų skanėstai.
8.25 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza - žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 Ant bangos.
11.00 „Vincentas“
12.30 „Vera“ N-7
14.20 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“. N-7.
15.00 „MMA „King of the
Cage“. Lietuva - Ukraina“ (4).
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europos
Parlamentas.
16.50 Velykų skanėstai.
16.55 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Tamsioji sielos pusė“ N-7.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 Velykų skanėstai.
23.05 „Vincentas“
0.40 Velykų skanėstai.
0.45 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
2.30 „Vera“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Plovas
kitaip – vištienos jambalaya
Ingredientai:
1 šaukštas alyvuogių aliejaus
2 vištienos krūtinėlės
1 svogūnas
1 raudonoji paprika
3 skiltelės česnako
75 g čioriso dešra
1 šaukštas kajeno pipirų
50 g ilgagrūdžių ryžių
400 g konservuotų pomidorų
be odelių
350 ml vištienos sultinio
Gaminimas:
Gilioje keptuvėje su dangčiu
įkaitiname aliejų ir kubeliais

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

pjaustytą vištieną kepame apie 8
minutes, kol gražiai paruduos. Vištieną sudedame į lėkštę ir paliekame
nuošalyje. Toje pačioje keptuvėje
pakepiname smulkiai pjaustytą svogūną, kol suminkštės. Tada sudedame juostelėmis pjaustytą papriką,
smulkintą česnaką, kubeliais pjaustytą čioriso dešrą ir kajeno pipirus.
Viską išmaišome ir kepame 5 minutes. Atgal į keptuvę sudedame vištieną, suberiame ryžius, užpilame
pomidorais iš skardinės ir vištienos
sultiniu. Keptuvę uždengiame ir ant
silpnos ugnies troškiname 20–25
minutes, kol išvirs ryžiai.

situacija
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Įteisinama nauja šachmatų
figūra - praporščikas !
(Atkelta iš 1 p.)
Valdybos pirmininkė situacijos komunaliniame
ūkyje nebekomentuoja
Dalykiškai su žurnalistais,
paprastai bendraujanti Viešųjų
pirkimų ir turto skyriaus vedėja
A.Savickienė po „Anykštos“ publikacijų apie situaciją komunaliniame ūkyje, atsitvėrė tylos siena.
Dar pirmadienį žadėjusi išsiaiškinti, už kokius nuopelnus daliai
komunalinio ūkio darbuotojų išmokėtos premijos, ketvirtadienį
„Anykštai“ sakė, kad komunalinio
ūkio tema ji su žurnalistais nebekalbės.
Galima tik daryti prielaidas,
jog A.Savickienė atskleidusi, kad
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“
laikinasis direktorius J.Žukauskas
sprendimus dėl naujų etatų steigimo priima apeidamas bendrovės
valdybą ir tuo pačiu ignoruodamas
teisės aktus, susilaukė rajono mero
K.Tubio nemalonės.
Kiek naujų etatų - valdybos
narys nežino
Apie situaciją „Anykščių komunaliniame ūkyje“ kalbinome
įmonės valdybos narį, savivaldybės administracijos „žaliąjį patrulį“ Liną Šulskų. Pasak jo, naujas
UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ etatų sąrašas vis dar derinamas, o tuo tarpu ekonomistė bendrovėje dirba nuo gruodžio mėnesio. „Įsivaizduoju atėjo naujas
žmogus, tvarkosi... Gal dėl laiko
stokos etatų nepasitvirtino, piktybiškumo neįžiūriu, bet formaliai
tai - pažeidimas“ - „Anykštai“
sakė L.Šulskus, prieš tapdamas
savivaldybės administracijos darbuotoju, buvęs policininku.
„Anykštos“ paklaustas, ar jis
žinąs, kiek apskritai naujų etatų
Anykščių komunaliniame ūkyje
spėjo įsteigti laikinasis direktorius
J.Žukauskas, L.Šulskus sakė: „Dabar ne“. Pagal bendrovės įstatus
nauji etatai neturėtų būtis steigiami
be valdybos žinios?“ - paklausėme
valdybos nario. „Kaip čia pasakyti.
Dabar ruošiama nauja struktūra. Ji
ir anksčiau buvo ruošiama. Dar ji
nėra patvirtinta. Struktūra buvo aptarta, buvo kažkokios pastabos, bet
apie pareigybes negaliu atsakyti.
Kol kas to sąrašo neturime, bet jis
prie šitų pareigybių turėtų atsirasti“.- kalbėjo UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos narys.
Nors ir ne ypač noriai, tačiau
L.Šulskus pripažino, kad UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ valdyba „statoma prieš faktą“ - pradžioje etatai steigiami, o tik paskui
jie bus tvirtinami. Tačiau, akivaizdus faktas, jog UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ valdybos narys
tyrimo dėl pažeidimo tikrai neinicijuos. „Vsio zakonno“ - kaip rusai
sako.
Visi lygus, bet Žukauskas
lygesnis
Prieš savaitę „Anykštos“ apie
komunalininkų etatus kalbintas
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis sakė, jog situaciją išsiaiškins. Bet panašu, kad meras nieko
aiškintis nenori. Pateikiame visą

„Anykštos“ žurnalisto pokalbį su
rajono vadovu.
-Mere, praėjo savaitė po to,
kai pirmą kartą Jūsų paklausiau, ar teisėtai UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ įsteigtas
ekonomisto etatas nelaukiant
bendrovės valdybos sprendimo?
Gal dabar jau galite atsakyti,
teisingai bendrovės direktorius
elgėsi ar ne?
-Žinokit, tos temos mes neakcentavome. Buvo kalba rytiniame
pasitarime ir valdybos pirmininkė
turės išnagrinėti, pristatyti. Keletas dienų praėjo, tikrai labai daug
reikalų turėjome. Kitą savaitę,
manau, mes turėsime poziciją. Neskubiname to reikalo. Direktorius
informavo, kad toks sprendimas
yra galimas.
- „Toks sprendimas“ - reiškia
ekonomisto etato įteisinimas?
- Taip. Ta prasme, kad vadovas
galėjo priimti darbuotoją reikalingą įmonei.
- Nesuprantu problemos esmės. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdyboje yra trys
asmenys. Du iš jų savivaldybės
darbuotojai. Negi yra sudėtinga
sušaukti bendrovės valdybą?
- Sutinku. Manau, personalo
reikalus spręs valdyba ir ne meras
turėtų kištis į tai. Valdyba priims
sprendimą ir informuos mane.
-O informaciją apie premijas
komunaliniame ūkyje jūs turite?
-Ne. Žinokit, aš nesikišu į įmonių personalo valdymą ir nederinu
nei premijų skyrimo, nei atleidimo
klausimų. Tikrai nederinu. Nėra
tokios praktikos. Įstaigų vadovai
yra atsakingi už įstaigos veiklą.
Nei vienos įstaigos neklausiu, ką
jūs premijavote, kokiom sumom ir
kodėl. Įstaigos vadovas valdo motyvacinį mechanizmą ir įstaigos vadovas atsakingas už įstaigos veiklą.
Bet kurios įstaigos. Jeigu būtų kažkoks nepotizmas. Jeigu mes gautume konkretų atvejį, kam, kodėl, kokios premijos paskirtos - tada mes
nagrinėtume, o dabar aš nežinau,
negaliu pasakyti. Įsivaizduokit, yra
apie 40 savivaldybės įstaigų ir kad
kiekvienos įstaigos vadovai derintų premijavimą... Jis atsakingas, jis
vadovauja įstaigai. Ir jeigu jis, bet
kuris vadovas padarys kažkokius
pažeidimus, iškils į viešumą, kad jis
neteisingai pritaikė mechanizmą,
tik tada nagrinėsim.
- Neiškils į viešumą. Jau ir komunalinio ūkio valdybos pirmininkė Audronė Savickienė apie
premijas nešneka. Prieš tai šnekėjo, dabar jau nieko nebenori
sakyti. Direktorius nešneka net
apie etatų įsteigimą. Vadinasi, į
viešumą šis klausimas neiškils...
- Jeigu yra kažkas neteisingai padaryta, tai tie žmonės, kurie jums
sukėlė abejones, turėtų kreiptis ne
į žiniasklaidą, o savivaldybę. Gali
pas mane kreiptis.
- Kas ten tas savižudis, kuris
eis skųsti merui savo viršininko?
- Kiek žmonių pas mane ateina ir nei vienas nebuvo nužudytas. Buvo asmenų, kurie ateidavo
ir kalbėdavo apie įmonių viduje
buvusius pažeidimus. Todėl buvo
imtasi priemonių keliose įmonėse. Tą informaciją mes gavome iš

žmonių, iš dirbančiųjų.
- Kokiu būdu būnant ne meru,
ne įmonės valdybos nariu, galima kvestionuoti etatų įsteigimą
ar premijų skyrimą?
-Yra auditai, yra kontrolieriaus
tarnyba, Vidaus audito skyrius,
yra bendrovės valdyba. Jie gauna informaciją. Taip pat valdybos
nariui gali pranešti. Jūs užduodate klausimą visiškai nekonkretų ir
lyg mes turėtume žinoti, kas kur
yra.
-Mere, mano labai konkretus
klausimus: Komunalinio ūkio
direktorius įsteigė ekonomisto
etatą bendrovės valdybai dar nepatvirtinus naujo etatų sąrašo.
Ar jisai padarė nusižengimą?
- Aš negaliu pasakyti, ar jis buvo
derinęs su valdyba, ar ne. Gal tik
neįforminęs.
- Bet įforminimas juk yra juridinis faktas? Jis arba yra, arba
jo nėra...
- Jūs kelintą kartą klausėte. Dabar aš tikrai pasidomėsiu.
- Pradžioje šiuo klausimu nešnekėjo tik komunalinio ūkio
direktorius, dabar nebekalba ir
valdybos pirmininkė, todėl tapo
įdomu, kur gi tas šuo pakastas...
Gal kitaip reiktų klausti? Gal
komunalinio ūkio vadovas etatų
ir premijų klausimus derina su
jumis tiesiogiai? Nereikia jam
čia tos valdybos, valdyba tik formali...
-Klausykit, nei vienas įmonės
vadovas, nei įstaigos vadovas savo
darbuotojų premijavimo klausimų
su manimi nesprendžia. Nesu kalbėjęs tokiu klausimu niekada.
-Norit pasakyti, kad įmonės
vadovai gali lengva ranka ką
nori tą ir premijuoti?
-Noriu pasakyti, kad įmonės vadovas atsako už įmonės veiklą ir
aš neklausiu, kokį tu darbuotoją
paskatinai, kokia suma ir kodėl.
Jis atsako už tai. Vadovai atsakingi už įmonės veiklą. Aš tą jau daug
kartų sakiau.
-Ir už etatų steigimą...
-Jūs pats užduodate klausimus ir
pats diskutuojate.
-Todėl, kad jūs neatsakote. Sakote - galbūt derino su valdyba.
Galbūt ir derino, bet juridiškai
neįforminta. Tačiau jūs vis tiek
sakote, jog galbūt pažeidimo
nėra.
-Nėra užfiksuota, reiškia ir nėra.
Pažeidimas yra tada, kada jį užfiksuoji tinkamai.
-Ačiū, mere, supratau, kad iš
jūsų atsakymo nesulauksiu.
-Jūs sulaukėte. Pažeidimas yra
tada, kada jį tinkamai užfiksuoji,
kada jis nustatytas. Pirmiausia turi
būti objektyvioji pusė, turi būti
įvykis, kad jis buvo, o paskui nustatyta, kad tai pažeidimas, kad tai
prieštarauja teisės aktams ar taisyklėms.
-Tada grįžtu atgal. Faktas, kad
ekonomistas įdarbintas gruodžio mėnesį, o nauja komunalinio ūkio etatų struktūra bendrovės valdybos nėra patvirtinta iki
šiol. Yra akivaizdus pažeidimas,
nereikia būti dideliu teisininku.
Kas tą pažeidimą turėtų konstatuoti? Valdyba, regis, nėra
linkusi nieko konstatuoti, meras
taip pat. Nebelieka kam...
-Man apie kažkokius pažeidi-

mus nėra žinoma.
-Kas turėtų nustatyti, kad tai
yra pažeidimas?
-Turbūt ne „Anykšta“...
-Ne „Anykšta“, ne meras, ne
bendrovės valdyba. Nelieka institucijos...
-Ne žiniasklaida nustato, kad
pažeidimas, o kompetentingi asmenys. Jeigu jie nenustatė, manęs
neinformavo apie pažeidimą, ar
aš galiu kiekvieną klausimą - kas
ko paklaus inicijuoti tyrimą. Tada
mes negalėtume dirbti visai. Mes
kartai užklausiame - atsako ir šito
pakanka. Aš paklausiau administracijos direktoriaus - sakė viskas
tvarkoje. Na, ir tvarkoje.
-Jūs, mere, tapote kažkoks labai patiklus...
-Kodėl? Aš visada buvau vienodas. Visiems vienodas.
-Dėkui, mere. Supratau, kad
negausiu atsakymo.
-Aš atsakiau.
Mero frazė, kad jis „visiems vienodas“, dvelkia Džordžo Orvelo
„Gyvulių ūkiu“, kur visi gyvuliai
buvo lygus, bet kai kurie lygesni.
O pati situacija primena tarybinės
kariuomenės anekdotą: „Šachmatai papildyti nauja figūra - praporščiku: eina, kur nori ir daro, ką
nori“.
„Viskas tvarkoje“ sakė
grupiokas
Priminime, jog be konkurso
laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovu įdarbintas J.Žukauskas tais pačiais metais, ir tas pačias darbų mokytojo
studijas Vilniaus pedagoginiame
institute baigė kaip ir Anykščių
savivaldybės adminsitracijos direktorius Audronius Gališanka.
Bet gal J.Žukauskas darbas surastas visai ne dėl to, kad jis buvęs
A.Gališankos grupiokas.
Priminime, jog J.Žukauskas laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriumi paskirtas
pernai spalio mėnesį po to, kai
iš darbo išėjo ilgametis įmonės
vadovas Kazimieras Šapoka. Paskutinė J.Žukausko darbovietė
– UAB ,,Kauno švara“, kurioje
jis buvo padalinio vadovas. Anksčiau jis yra buvęs Raseinių rajono
meru, SPAB „Stumbras“ valdybos
pirmininku ir generaliniu direktoriumi, vykdomuoju direktoriumi,
biokuro projekto direktoriumi. Pagal viešai skelbiamus duomenis,
J.Žukauskas yra buvęs Tėvynės
sąjungos, o paskui Krikščionių
konservatorių socialinės sąjungos
narys.
(Bus daugiau)

spektras
Protestas. Konservatorių lyderis
Gabrielius Landsbergis apibendrino
pastarosios savaitės darbą Seime sakydamas: „Panašu, kad visa tai peraugo į galios žaidimą ir valdantieji
yra pasiryžę pervažiuoti opoziciją
ir bet kokius kvietimus tartis“. Tuo
tarpu žurnalistas Andrius Tapinas akcentavo, kad politikai Seime apskritai
pamiršo konstruktyvų darbą. Pasak
A. Tapino, praėjusią savaitę suorganizuotas protestas „Mes kaltinam“, nepadarė reikšmingos teigiamos įtakos,
nes politikai, supratę, kad niekas nešturmuoja Seimo, toliau į jokias diskusijas su visuomene nebesileidžia.
Tyrimas. Nors Seimas ketvirtadienį buvo numatęs svarstyti siūlymą
inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos
valstybei 2009-2012 metais skolinantis iš komercinių bankų, šis klausimas taip ir nebuvo pradėtas svarstyti.
Jis turėtų atsirast darbotvarkėje kitą
savaitę, kovo 29 d., kai projektą apsvarstys Seimo Biudžeto ir finansų
komitetas. Pernai gruodį įvairioms
frakcijoms atstovaujantys parlamentarai pasiūlė atlikti parlamentinį tyrimą, kuriame buvo siūloma taip pat
įvertinti dėl galimos finansinės žalos
valstybei finansų ministrės Ingridos
Šimonytės ir ekspremjero Andriaus
Kubiliaus asmeninę atsakomybę.
Nesiskundžia. Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė
sako, kad Lietuvos vartotojai tarnybai
nesiskundžia dėl skirtingos produktų
kokybės Lietuvoje ir kitose Europos
Sąjungos (ES) šalyse. Pasak J. Bakasėnienės, pastaruosius dvejus metus
vartotojai tarnybai dažniausiai skundų pateikė dėl produktų kokybės, pasibaigusios produktų galiojimo datos,
produktų laikymo higienos taisyklių
pažeidimų. „Tačiau tokių skundų,
kad vienoje šalyje produktas vienos
kokybės, o Lietuvoje jis yra kitos,
tarnyba tokių skundų nėra gavusi“, komentavo J. Bakasėnienė.
Maistas. Maistas ligoniams bus
tiekiamas pagal aiškias taisykles, o ne
rekomendacijas, kurių buvo galima
paisyti arba ne, nusprendė Sveikatos
apsaugos ministerija (SAM). Mobili
ekspertų komisija, sudaryta iš SAM
ir Valstybinės maisto veterinarijos
tarnybos (VMVT), dalyje gydymo
įstaigų vertino pacientams tiekiamą
maistą, baigė pirmąjį vizitų etapą.

Parengta pagal
ELTA informaciją

2018-03-20 Anykščių rajono laikraščio „Anykšta“
internetiniame puslapyje buvo publikuotas straipsnis, kad „Vasario šalčiai labiausiai pinigines ištuštino
anykštėnams“. Straipsnyje informuota, kad vasario
mėn. Anykščiuose už 1 kv. metrui tenkančią šilumą
paskaičiuota 1,69 Eur, kas sudarytų 25 kW/h (25 kilovatvalandes). Faktiškai vienam kvadratiniam metrui vidutiniškai buvo sunaudota 21,22 kW/h, kas
piniginėje išraiškoje sudaro 1,43 Eur vienam kvadratiniam metrui.
Patiksliname, kad 1 kW/h kaina sausio mėn.
buvo 6,7 ct, o vasario mėn. 6,77 c.t Septyniomis
šimtosiomis cento kaina padidėjo dėl kuro kainos pabrangimo.
Atsiprašome vartotojų dėl klaidingos informacijos,
atsiradusios dėl įsivėlusios buhalterinės klaidos.
UAB “Anykščių šiluma“ administracija

sveikata

2018 m. kovo 24 d.

Unikalūs metodai leidžiantys dantis atkurti
per vieną dieną
Be baimės plačiai nusišypsoti ar atsikąsti maisto daugeliui iš
mūsų – savaime suprantamas dalykas. Tačiau žmonėms, kurie
yra netekę dantų, tai tik tolima svajonė. Odontologijos klinikos CLINIC | DPC gydytojas odontologas Simonas Bankauskas tvirtai įsitikinęs, kad „jeigu negalėsime atsipalaiduoti dėl
savo šypsenos, tuomet niekada nesijausime visaverčiais“. Nors
skamba neįtikėtinai, tačiau yra būdų, leidžiančių atkurti sveiką ir gražią šypseną vos per vieną dieną, netgi jei tokia negalėjote džiaugtis jau daugelį metų. Šiuolaikinės dantų implantavimo metodikos leidžia kaip niekada efektyviai atkurti visus
vieno žandikaulio dantis ant vos trijų ar keturių implantų.
„Visi ant keturių“ –
pilnavertiško gyvenimo
sugrąžinimas per 24 valandas

atkūrimo būdas – švedų implantų gamintojų pristatyta inovatyvi „Trefoil“ sistema, leidžianti
vos ant trijų implantų atkurti vi„Visi ant keturių“ - tai gydy- sus apatinio žandikaulio dantis.
mo metodas, kurį pasitelkiant Lyginant su kitomis implantaviso žandikaulio dantys atku- vimo sistemomis, ši unikali tuo,
riami vos ant keturių implantų. kad nuolatiniai dantys gali būti
Ši unikali gydymo metodika yra tvirtinami jau tą pačią dieną po
itin populiari visame pasauly- implantų įsriegimo. Tokiu būdu
je, įskaitant
pacientas išir
Lietuvą.
„Visi ant keturių“ metodas ne vengia pereiToks gydymo tik padeda išvengti sudėtingų namojo laikobūdas, kurio kaulo priauginimo procedūrų, tarpio, kurio
metu paprasbet ir neįtikėtinai sutrumpina metu tektų netai pasitelkiašioti laikinuogydymo laiką.
mi pasaulyje
sius dantis.
lyderiaujanPrieš protys švediški implantai, gali iš- cedūrą pacientui paruošiamas
gelbėti pacientus, kuriems ligi specialus dantų tilto karkasas,
šiol tradiciškai buvo taikomi prisitaikantis prie paciento žandinepatogūs išimami protezai. Ši kaulio. Tarptautiniu mastu atlikto
gydymo metodika itin patikima, tyrimo metu įrodyta jog „Trefoil“
nes ilgalaikių tyrimų duomenimis, sėkmingų procedūrų skaičius siekia apie 98 proc.
„Visi ant keturių“ metodas ne
tik padeda išvengti sudėtingų
kaulo priauginimo procedūrų,
bet ir neįtikėtinai sutrumpina
gydymo laiką – kitą ar net tą pačią dieną po implantų įsriegimo
pacientui uždedamas laikinas,
tačiau stabilus dantų protezas,
o pasibaigus gijimo laikotarpiui
tvirtinami nuolatiniai dantys,
kurie gali tarnauti visą likusį
gyvenimą. Kai kuriais atvejais
nuolatiniai dantys gali būti uždedami ir iš karto po implantų
įsriegimo.
Ši moderni implantavimo
metodika visuomet yra individualiai pritaikoma kiekvienam
pacientui. S. Bankausko teigimu, „Svarbiausia, prieš sudarant
gydymo planą pažinti savo pacientą, atsižvelgti į jo poreikius,
lūkesčius, bendrą sveikatos būklę. Taip sukuriamas individualus gydymo planas, kuris lemia
efektyvumą“.
Vardindamas „visi ant keturių“ metodo privalumus, gydytojas pabrėžia, kad ant implantų
pritvirtinti protezai visiškai prilygsta natūraliems dantims – yra
stabilūs, pilnai atkuria prarastą
kramtymo funkciją ir atrodo natūraliai, tikroviškai.

gydymo metodika yra itin saugi
– daugiau nei 98 proc. pacientų
implantacijų buvo sėkmingos.
Gyd. S. Bankauskas teigia,
kad šio metodo pagalba grąžinamas sąkandžio tvirtumas bei stabilumas, tad po neįtikėtinai greitos procedūros pacientas gali vėl
pasitikėti savimi ir nevaržomai
šypsotis bei valgyti.
CLINIC | DPC – šiuolaikinių
odontologijos inovacijų
lyderis
CLINIC | DPC – didžiausias
odontologijos klinikų tinklas
Lietuvoje. Tai viena pirmųjų mūsų šalies klinikų, kurioje
dar 2010 metais pradėtas taikyti inovatyvus „visi ant keturių“
implantavimo metodas, pasitelkiant švediškus implantus.
Šios klinikos tikslas – greitai ir
patikimai sugrąžinti klientams
šypseną ir pasitikėjimą savimi
pasitelkiant pasaulines odontologijos inovacijas.
10 gydymo įstaigų skirtinguose
Lietuvos miestuose ir vieną kliniką
Londone jungiantis CLINIC | DPC
tinklas ne tik teikia aukštos kokybės ir šiuolaikiškas odontologijos
paslaugas, bet ir siekia suteikti
aktualios ir naudingos informacijos apie odontologijos naujoves
esamiems ir potencialiems pacientams.

Gyd. S.Bankauskas teigia, kad naudojant „Trefoil“ metodą grąžinamas sąkandžio tvirtumas bei stabilumas, tad po greitos procedūros
pacientas gali vėl pasitikėti savimi ir nevaržomai šypsotis, valgyti.

Sistema „visi ant trijų“ –
nuolatiniai dantys iš karto
Dar vienas inovatyvus dantų
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Kiaules Lietuvoje maitino geriau
nei sovietai karius (II dalis) rytis.k@anyksta.lt
Rytis KULBOKAS

Pirmasis genocido aukų muziejaus direktorius, istorikas Gintaras 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.
Istoriką kalbino žurnalistas Rytis Kulbokas.
Pateikiame antrąją interviu dalį.

Gintaro Vaičiūno žinynas apie partizaninį karą Anykščių rajone
turėtų pasirodyti šiais metais. Jei bus palankios aplinkybės – dar
šį pavasarį.
-Net partizanų vadas Jonas
Žemaitis – Vytautas reguliariojoje kariuomenėje teturėjo kapitono laipsnį. Kur dingo aukštų
laipsnių karininkai?
- Lietuvos kariuomenės karininkai buvo vienas svarbiausių
okupantų taikinių. Daug Lietuvos
karininkų buvo represuota jau
pirmaisiais sovietinės okupacijos
metais (1940-1941 m.). Dalis pasitraukė 1944 m. į Vokietiją. Bet
dalis iš jų liko Lietuvoje ir tęsė
kovą su okupantais. Tarp jų buvo
ir aukštesnio laipsnio karininkų.
Vienas iš tokių buvo Lietuvos kariuomenės generolas Motiejus Pečiulionis. Dar 1919 metais gegužės
19 dieną jis dalyvavo vaduojant
Anykščius iš Raudonosios armijos,
tuo metu jis vadovavo Kazio Ladigos savanorių kariuomenės grupės
artilerijos baterijai. Vėliau jis kilo
karjeros laiptais, vienu metu buvo
visos Lietuvos kariuomenės tiekimo skyriaus viršininkas. Vienintelis Lietuvoje buvo apdovanotas trimis Vyčio kryžiaus ordinais. Karo
pabaigoje, nors ir turėjo galimybę
pasitraukti į Vakarus, nes gyveno
Suvalkijoje, visai netoli tuometinės Vokietijos sienos, bet niekur
nesitraukė, nes jautė pareigą Tėvynei ir nutarė jai padėti sunkiu metu.
Jau vokiečių okupacijos metais jis
dalyvavo kuriant Lietuvos pasipriešinimo centrinę vadovybę, Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą –VLIK-ą . Jis buvo vienas iš
organizacijos kūrėjų, beje, pirmasis
VLIK‘o pirmininkas 1943-1945
m. buvo mūsų kraštietis Steponas
Kairys. M.Pečiulionis dalyvavo
kuriant Tauro partizanų apygardą,
redagavo ir spausdino pirmąją šio

krašto partizanų spaudą. Buvo suimtas ir nuteistas 20 m. katorgos,
grįžęs į Lietuvą mirė Ilguvos senelių globos namuose. Lietuvos partizanų gretose kovojo pulkininkas
– leitenantas Juozas Vitkus- Kazimieraitis, Lietuvos kariuomenės
majorai Sergijus Staniškis – Litas,
Zigmas Drunga –Šernas, Bronius
Vaivada –Vilkas, Petras Januškevičius –Tėvas, Alfonsas Vabalas
-Gediminas. Visi jie žuvo kovoje
už Laisvę. Lietuvos kariuomenės
kapitonų, žuvusių Lietuvos partizanų gretose, galima suskaičiuoti ne vieną dešimtį. Vienas iš jų
- Vladas Černius - 1945 m. žuvo
mūsų rajono Butėnų kaime. Lietuvos kariuomenės leitenantų ir atsargos leitenantų partizanų gretose
žuvo daugiau kaip 300. Lietuvos
kariuomenės puskarininkių gali
būti ne mažiau kaip 1000. Vien tik
mūsų rajone žuvo 15 Lietuvos kariuomenės puskarininkių. Žinoma,
jie sudarė tik nedidelę dalį partizanų vadų. Sugebančių vadovauti
asmenų partizanams labai trūko,
be to, jie gana greitai žūdavo. Yra
suskaičiuota, kad vidutinis partizanavimo „štažas“ Lietuvoje buvo
2,5 metų.
- Ar žinote partizanų, kurie
į mišką būtų išėję dar iki 1944
metų sovietų okupacijos, prie
vokiečių ar pirmosios sovietų
okupacijos metu?
- Konkrečiai žinau apie du būrius, jie abu susikūrė po 1941 metų
trėmimų, dar prieš Vokietijos ir
SSRS karą. Jonas Biliūnas, Niūronių – Pavarių kaimų šaulių būrio
vadas, suformavo partizanų būrį
iš buvusių vietinių šaulių ir slapstėsi apie Pavarius. Jo vadovauja-

mas būrys prie Niūronių 1941 m.
birželio 17 d. apšaudė Anykščių
milicininkus. Tie iš Utenos išsikvietė NKVD kariuomenės dalinį. Namuose neradę užpuolikų
čekistai pasidalijo į dvi grupes ir
ėmė „šukuoti“ mišką. Bet baudėjams nepasisekė. Pasak vyriausiojo čekistų vadovo Lietuvoje Piotro
Gladkovo, „dėl visiško nepasirengimo operacijai ir neorganizuotumo“ 1941 m. birželio 18 d. antrą
valandą nakties abi čekistų grupės
susidūrė miške prie Niūronių ir
viena kitą apšaudė. Susirėmimo
metu buvo nušautas milicininkas
Povilas Bareikis, o Jonas Jurginis
sunkiai sužeistas. Kitas partizanų būrys dar prieš karą veikė prie
Andrioniškio, kurį 1941 m., po
didžiųjų trėmimų, organizavo Vladas Kiaulevičius, buvęs miestelio
pašto viršininkas. Tik pasirodžius
okupantams iš Rusijos mūsų krašte
1944 m. liepos mėnesį, jau daugelyje rajono apylinkių veikė partizanų būriai, kurie buvo suformuoti
kaimo savisaugos būrių pagrindu,
savo veiklą jie buvo pradėję dar
prie vokiečių okupacinės valdžios,
bet jie prieš vokiečius nekovojo,
bet saugojo kaimus ir vienkiemius
nuo raudonųjų partizanų puolimų
bei plėšimo. Rusijos ginklais ir
vadais remiami raudonieji partizanai nuo 1944 m. pradžios pradėjo
veikti ir mūsų rajono miškingose
vietovėse, dažniausiai jie veikdavo
Šimonių girios bei Troškūnų miško apylinkėse.
- Kokie kariniai veiksmai
Anykščių rajone, kuriuose dalyvavo partizanai, buvo reikšmingiausi?
- Partizanai iš pradžių dažniausiai taikė psichologinius kovos metodus. Kokius? – Susirenka koks
šimtas ar daugiau partizanų, tvarkingai peržygiuoja per miestelį su
ginklais ir vėliavomis. Taip buvo
Troškūnuose ir Kavarske, buvo
Kurklių užėmimas. 1944 rugsėjo
19 d. čekistai su ,,skrebais“ Trakinių kaime buvo suėmę 12 žmonių,
aktyvių Lietuvos patriotų. Partizanai nutarė suimtuosius išlaisvinti
iš areštinės. Užėmė Kurklius ir visus išleido iš areštinės. Pirmosios
Anykščių krašte kautynės tarp Lietuvos partizanų ir Rusijos čekistų
įvyko 1944 rugsėjo 14 d. prie Veršelių kaimo Kavarsko seniūnijoje.
23 partizanų būrys, vadovaujamas
brolių Broniaus ir Liudo Sudeikių,
rimtai pasipriešino rinktinei NKVD
pasienio kariuomenei. Partizanai
nukovė pasienio užkardos būrio
vadą vyr. leitenantą S.Charasevičių
ir 4 kareivius, taip pat žuvo 4 partizanai. Čekistai po patirtų nuostolių atsitraukė iš mūšio lauko. Kad
taip nukentėtų rinktinė, specialiai
ir profesionaliai paruošta pasienio
kariuomenės dalis, Vilniuje sėdintiems iš Maskvos komandiruotiems
NKVD ir NKGB generolams buvo
labai nemaloni staigmena. Apžiūrėti mūšio vietos buvo atvykęs net
LSSR vidaus reikalų komisaro
pavaduotojas, generolas – majoras Piotras Kapralovas. Iš pradžių
buvo manyta, kad tai užsilikusios nuo fronto vokiečių kareivių
grupės darbas, tačiau užverbuota
agentūra suteikė informaciją, kad
šiose kautynėse dalyvavo vietiniai
partizanai. Buvo išaiškintas ir su-

darytas kautynių dalyvių sąrašas,
o legalizuojantis buvo suimti, nuteisti mirties bausme ir sušaudyti
NKGB vidaus kalėjime Vilniuje
šiose kautynėse dalyvavę partizanai: Petras Tratulis, Mykolas Simaška, Stasys ir Alfonsas Šablevičiai. 1944 spalio 21 d. partizanai
prie Svėdasų apšaudė 8 karines
mašinas, vykusias į Daugpilį, 1944
lapkričio 17 d. 30 partizanų būrys
užpuolė Traupio miestelyje NKVD
komendantūrą. 1944 lapkričio 6 d.
partizanai surengė pasalą ant kelio
Svėdasai –Šimonys, apšaudė šiuo
keliu važiuojančius du karinius
sunkvežimius, nušovė sovietų armijos viršilą, 1944 gruodžio 2 d.
LLA Žaliosios rinktinės partizanai
puolė Skiemonis, 1945 balandžio
16 d. naktį Šarūno būrio partizanai
2 valandas apšaudė Troškūnų valsčiaus NKVD skyriaus pastatą.1945
gegužės 31 d. naktį partizanai iš
trijų pusių apšaudė Anykščius, užėmė perkėlą per Šventosios upę,
vandens malūną, bet netrukus iš
miesto pasitraukė. Dauguma šių
partizanų veiksmų galima vadinti
psichologiniu karu.
Didžiausios kautynės vyko partizaninio karo pradžioje, 1944-1945
metais, kai miškuose veikė gausūs
partizanų būriai, o okupacinės kariuomenės daliniai, vykdydami
Maskvos nurodymus, didelėmis
pajėgomis puldavo susektas partizanų stovyklas bei būrius. Partizaninių dokumentų iš to laikotarpio
beveik nėra, o KGB archyvuose
nerasime patikimos informacijos
apie tas kautynes. Pirmiausia čekistai savo nuostolius buvo linkę
gerokai sumažinti, nes reikėjo
siųsti ataskaitas į Maskvą. Matyt,
galima teigti, kad aukščiausia
bolševikų valdžia nebūtųbuvusi
labai patenkinta, pamačiusi realų
tų kovų vaizdą. Maskvos direktyvose, siunčiamose į Lietuvą, buvo
labai aiškiai pasakyta, kad reikia
nuslopinti partizaninį judėjimą per
pusmetį, vėliau – per metus ir t.t.
Kita vertus, partizaninio karo pradžioje vargu ar patys rusai kruopščiai skaičiavo savo nuostolius –
tiesiog surinkdavo lavonus ir kur
nors palaidodavo. Patikimiausią
informaciją apie žuvusius Rusijos
kariuomenės kareivius gali pateikti tik vietiniai gyventojai, kurie po
mūšių su partizanais buvo čekistų
verčiami surinkti žuvusiųjų kūnus
ir juos išvežti savo vežimais iš mūšio vietos iki kelio, kur stovėdavo
mašinos. Rusijoje niekada nebuvo
vertinamos žmonių gyvybės. Bet
savo priešų, Lietuvos partizanų,
nuostolius 1944-1945 metų dokumentuose čekistai išpūsdavo:
dažnai partizanams būdavo priskiriami nužudyti be ginklo nuo
kariuomenės besislapstantys vyrai.
Vėlesniais metais žuvusius partizanus pradėjo registruoti tiksliai, nes
reikėjo jų šeimas įrašyti į tremtinių
sąrašus, todėl priešų apsupti ir patekę į beviltišką situaciją partizanai
susisprogdindavo granatomis jas
pridėję prie veido, kad čekistai negalėtų nustatyti jų asmenybių.
- Kodėl slepiami nuostoliai ir
prirašomi nebūti pasiekimai?
- Koks tu vadas, jei nuo kažkokių kaimiečių gauni į skūrą, jei
praradai daugiau kareivių, nei tų
kaimiečių nukovei? Juk po tokių

dalykų iš karto ir antpečiai, ir pareigos lėkdavo, blogiausiu atveju,
galėjo baigtis kariniu tribunolu.
Buvo ir kolektyvinė atsakomybė,
todėl visi tylėdavo ir keliaudavo
melaginga statistika apie savus
nuostolius iš čekistų kariuomenės
dalinių iki komunistinės valdžios
viršūnių Maskvoje. Rusijoje iki
šios dienos yra norma slėpti savo
kariškių nuostolius - prisiminkite
netolimus įvykius Rytų Ukrainoje
ir Sirijoje. Buvo toks nuotykis istorikui, dirbusiam sovietiniais laikais
Lietuvos SSR istorijos institute. Jis
nutarė parengti knygą apie visus už
Lietuvos išvadavimą apdovanotus
sovietų karius. Nuvykęs į Maskvą,
istorikas ilgokai dirbo Raudonosios armijos centriniame archyve,
o grįžęs pasakojo, kad pagal archyve surinktus duomenis iš Raudonosios armijos karinių dalinių
vadų karo laikų pranešimų savo
vadovybei vermachtas (Vokietijos
kariuomenė) per visą karą tokio
skaičiaus tankų ir kitos karinės
technikos neturėjo, kiek pagal tuos
pranešimus sunaikino rusų kareiviai, vien tik vaduodami Lietuvą.
- Ar turėjo savo agentų partizanai sovietinėse struktūrose,
kaip pasireiškė jų veikla?
- Be abejonės. Pavyzdžiui, daug
šnekama apie Antaną Starkų - Montę. Jis turėjo net 5 ,,skrebus“ Šimonių ,,skrebyne“, kurie jam dirbo.
Vienas iš jų buvo komjaunimo sekretorius Povilas Kanapeckas. Trejus metus prieš suėmimą jis buvo
Šimonių valsčiaus komjaunuolių
vadas. Visi Šimonių ,,skrebai“, bendradarbiavę su partizanais, buvo
išaiškinti, suimti ir nuteisti. Nemažai partizanams padėjo Kurklių
,,skrebai“ Povilas Minskas ir Jonas
Šapola, Svėdasų ,,skrebai“ Balys
Lapienis ir Stasys Paukštis, kuriuos
iš pradžių išmetė iš būrio įtardami,
kad jie dirba miškui, paskui nušovė,
Anykščių būrio ,,skrebas“ Vaclovas
Kabinas, sužinojęs, kad jį ruošiasi
suimti, paliko ,,skrebyną“ ir tapo
partizanu, žuvo 1948 m. Burbiškio
miške. Anykščių krašto partizanams dirbo keletas kadrinių sovietinės milicijos bei saugumo karininkų. Tai Antanas Gailiušis, kuris
Lietuvos laisvės armijai priklausė
nuo 1943 metų, bet kai prasidėjo
antroji okupacija, išvažiavo į Vilnių, įstojo į miliciją ir dirbo vieno iš
Vilniaus milicijos skyrių viršininko
pavaduotoju. Jis padėdavo partizanams mieste priregistruoti svarbius
ryšininkus ir partizanų artimuosius.
Tuo pačiu reikalu Kaune rūpinosi Kauno 2-ojo milicijos skyriaus
leitenantas Povilas Puteikis. Troškūnietis MVD skyriaus leitenantas
Leonas Giniotis – Finišas buvo
operatyvininkas, turėjo ir agentų,
tiesiogiai dirbo partizanams, buvo
suimtas, gavo 25 metus, nes tuo
metu nebuvo mirties bausmės, todėl
liko gyvas. Jis apie porą metų teikė
partizanams informaciją.
- Kokiais metodais partizanai
verbuodavo agentus sovietinėse
jėgos struktūrose?
- Veikdavo gana atvirai. Pavyzdžiui, žinoma, kaip A.Starkus
- Montė bandė užverbuoti MGB
leitenantą Jaroslavą Zdanevičių,
dirbusį Šimonių valsčiaus MGB
skyriuje.
Tik jam nepavyko, nes vėliau išaiškėjo, kad lietuvis J.Zdanevičius
buvo idėjinis čekistas. Kadangi Šimonių MGB skyriuje Montė turėjo
ne vieną partizanų informatorių, iš
jų partizanų vadas sužinojo, kad
J.Zdanevičius jį bandys per susitikimą nušauti arba paimti gyvą.
(Nukelta į 14 p.)

ratilai
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Kiaules Lietuvoje maitino geriau nei sovietai karius (II dalis)
(Atkelta iš 13 p.)
Bet kaip bandė verbuoti? Tiesiog
partizanų vadas kreipėsi laišku į
J.Zdanevičių kaip lietuvis į lietuvį, prašydamas padėti kovoti prieš
okupantus iš Rusijos. Jam tas laiškas nuo Montės buvo perduotas per
partizanų ryšininką. J.Zdanevičius,
gavęs tą laišką, iš karto pranešė
savo viršininkui, tas greitai su kitais
čekistais parengė planą, kaip sunaikinti arba paimti gyvą partizanų
vadą Montę. Tai turėjo būti daroma
per antrąjį jų susitikimą. Vietinių
čekistų parengtas partizanų vado
gaudymo planas buvo suderintas su
jų valdžia Vilniuje.
Bet kuo baigėsi? Montė iš savo
informatorių, dirbusių Šimonių
MGB skyriuje, sužinojo apie čekistų planą. Jis pirmą kartą susitiko su
J.Zdanevičimi, bet antro susitikimo vietą ir laiką nurodė klaidingai.
Čekistai to nežinodami į tą vietą

įvairūs

Brangiai išsinuomotų (120 Eur) arba
pirktų žemę: Skemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos, Katlėrių,
Kurklių apylinkėse. Mulčiuoja žolę.
Tel. (8-630) 10200.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija
iki 2 m., pensininkams - nuolaidos.
Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų valymo įrenginius, surinkimo talpyklas.
Kasa vandens šulinius, jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Buria Taro kortomis. Pasako praeitį, ateitį.
Tel. (8-645) 10884.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Tinkuoja, glaisto, dažo, kala dailylentes, klijuoja plyteles, atlieka ir kitus apdailos darbus.
Tel. (8-624) 32107.
Brigada greitai ir kokybiškai dengia
stogus, stato karkasinius pastatus,
pasirūpina pigesnėmis medžiagomis.
Tel. (8-687) 73069, Rokiškis.
Gamina, stato tvoras, vartus, pavėsines, lauko baldus.
www.sarijus.lt
Tel. (8-657) 46255.

parduoda
Šiltnamius (polikarbonatiniai, cinkuotas rėmas ). Dabar šiltnamį įsigykite pigiau!
www.siltnamiaijums.lt
Tel. (8-682) 10643.
Nekilnojamasis turtas
Mūrinį namą Surdegio mstl.,
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus ūkinis pastatas. Galima derėtis.
Tel. (8-643) 23889.
Namą Smėlynės kaime (Troškūnų
sen.). Ūkiniai pastatai, 38 a žemės.
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.

nusiuntė visą Šimonių miestelio
garnizoną bei dar papildomų jėgų
atsiuntė iš Panevėžio. Visi čekistai
paliko miestelį ir išvyko į operaciją. Kol jie kantriai laukė, apsupę
nurodyta vietą, A.Starkus –Montė
nuėjo su granatų ryšuliu į Šimonių
miestelį ir susprogdino partijos
sekretoriaus Broniaus Braknės namus kartu su pačiu sekretoriumi.
Tai buvo svarbiausias sovietų valdžios pareigūnas valsčiuje, todėl
po šios operacijos žlugimo buvo
pakeista visa čekistų vadovybė
Šimonyse, pareigomis pažeminti
čekistai Vilniuje, kurie kuravo šią
operaciją prieš Montę.
- Paruošėte knygą apie partizanus, ko trūksta, kad ji išvystų
dienos šviesą? Ar tie faktai, apie
kuriuos pasakojate, įeina į knygą?
- Taip daug kas iš to, ką pasakojau, bus šioje knygoje. Knyga

vadinsis „Žuvusių Anykščių krašto
partizanų žinynas“.
Kai kas sako, kad žinyno stilius
nuobodus: daug pavardžių, įvykių,
vietovių, bet nedaug žmonių išgyvenimų bei likimų aprašymų. Dokumentinė, enciklopedinio turinio
informacija yra labai svarbi, nes
naudojantis šioje knygoje pateikta
informacija galima bus ruošti knygas ir apie atskirus partizanų būrius
ar partizanus, atskiruose kaimuose
vykusį partizanų judėjimą - tai
ypač aktualu kraštotyrininkams.
Be to, tai svarbus darbas įamžinant
mūsų krašto žuvusius partizanus.
Knygoje iš viso paminėti 938 žuvę
partizanai anykštėnai, net 819 iš jų
žuvo mūsų rajono teritorijoje, aprašyta 221 vietovė rajone, kur žuvo
Lietuvos partizanai. Knygoje taip
pat aprašyti 102 partizanų daliniai,
veikę mūsų rajone, 78 partizanų
įmažinimo vietos rajone, 36 par-

Indėklai - gamina, montuoja. Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm,
0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

“Agrojavai” Kupiškyje
geromis kainomis
superka grūdus.
Prekiauja vasarinių kviečių
“TERCIE”C2 ir kita sėkla.
Teirautis tel.: (8-686) 73067,
(8-686) 75511.
Išsinuomosiu žemę. Mokėsiu nuo
100 Eur už hektarą. Pusė nuomos
sumos sumokėsiu iš karto avansu, likusią dalį iki spalio 1 d. Domina žemė
aplink Kurklius, Šerius, Staškūniškį,
Žemaitkiemį. Taip pat domina ir apleistos žemės. Tel. (8-607) 86664.

Pavojų keliančių

PAMINKLAI,
TVORELĖS,
SKALDA.

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

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.

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.

Namų valdos sklypą Keršio
ežero pakrantėje. Elektra, pamatai. Nuo 50 iki 316 a.
Tel. (8-602) 30243.
Kuras
Alksnio, klevo, ąžuolo ir mišrias
malkas kaladėlėmis. Veža po 5-8
m., pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

vos atgimimo metais bendravau su
daugeliu iš mūsų krašto partizanų,
kurių, deja, jau nebėra tarp mūsų,
jie man suteikė daug neįkainojamos informacijos. Dar perskaičiau
visus žinomus publikuotus atsiminimus apie partizaninį karą mūsų
krašte. Visada ši tema mane domino. Nutariau šį darbą užbaigti knyga, kurioje turėtų būti paminėtos
visų žuvusiųjų pavardės ir aplinkybės, kuriomis jie žuvo. Šį žinyną
paruošti reikėjo gerokai anksčiau,
bet tam vis pritrūkdavo laiko, nes
jau senokai tai nėra mano tiesioginis darbas. Pati knyga parašyta per
3- jus metus, medžiagą jai rinkau
daugiau nei 20 metų. Jeigu knygos
leidimą parems visi, kurie yra man
tai žadėję, ji bus išleista šių metų
gegužės mėnesio pabaigoje, Lietuvos partizanų pagerbimo dienai,
jeigu to nepavyks padaryti, ji pasirodys šių metų antrąjį pusmetį.

TVENKINIŲ KASIMAS

Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios
konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą. Garantuojame kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
“21 Amžius”. Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt

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

Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
Nemokamai iškerta ir išveža iš
laukų krūmus. Perka malkinę medieną, kirstus ir nekirstus krūmus.
Išvalo miškus.
Tel. (8-677) 20998.

tizanų vadavietės bei štabų vietos.
Knygoje yra per 40 mūsų krašto
partizanų fotografijų ir ortofotografinis žemėlapis su pažymėtomis
partizanų žūties, įamžinimo bei
buvusių partizanų štabaviečių bei
vadaviečių vietomis.
- Kaip pavyko surinkti tiek informacijos?
- Nuo 1991- ųjų beveik 7 metus
dirbau Genocido aukų muziejaus
direktoriumi, keletą metų dirbau
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėju.
Tuo metu surinkau daug vertingos
medžiagos apie mūsų krašto partizanus Beveik kasmet po savaitę
per savo atostogas važiuodavau ir
tebevažiuoju į archyvus ir ieškau
medžiagos apie partizaninį karą
mūsų krašte. Taip pamažu per 26
metus susikaupė labai daug įdomios informacijos. Be to, Lietu-

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.

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių
pasirinkimas.
Ilgametė darbo
patirtis.
Vy k s t a m e į a p l i n k i n i u s r a j o n u s .

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

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

A3 ir A4

dydžio plakatus.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Akmens anglį (anglis granuliniams katilams) ir pjuvenų briketus, granules (įvairiais kiekiais).
Gali atvežti.
Tel.: (8-685) 01316,
(8-673) 67365.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-662) 25588.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. kovo 29 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.
Kita
Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Įvairių veislių ir dydžių bulves. Veža
į namus.
Tel. (8-680) 37227.
Rankinę žolės sėjamąją, melasą,
220-380 V grūdų malūnus, traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes, melžimo
aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų
smulkintuvus (benzinas), didmaišius,
ventiliatorius, 600 - 1000 l plasmasines talpas, vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.
Šienainį ir šieną ritiniuose, platformą priekabai su ratais, svarstykles,
1,5 kub. m plieno cisterną, telyčią.
Perka grūdų malūną.
Tel. (8-617) 76838.

Raudonuosius dobilus “Raunis”.
Kaina 2,50 Eur/kg.
Tel. (8-620) 73479.
Darbinį arklį ir darbinę kumelę.
Tel. (8-671) 85336.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
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Įmonė brangiai - galvijus, atsiskaito
iš karto, išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

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

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

Nekilnojamasis turtas

PERKAME

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

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

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

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka
notaro išlaidas, įvertina miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

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

Mišką. Moka brangiai, atsiskaito iš
karto, konsultuoja.
Tel. (8-687) 42959.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus.
Tel. (8-650) 16017.

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

Skubiai – butą, namą, sodybą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys
siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai. Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

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.

Sodybą iki 15 km nuo Anykščių.
Tel. (8-633) 51323.
Automobiliai
Brangiai ir skubiai - automobilius,
mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Automobilius. Važiuojančius ir nevažiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito
vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, išrašo utilizacijos dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

Melžėjai - ūkyje.
Tel. (8-682) 18574.

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

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

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

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

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

siūlo darbą

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

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

„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.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

Reikalingi CE
kategorijos
vairuotojai.

Tel.: (8-686) 23411,
(8-698) 46745.
Darbas VOKIETIJOJE.
Sandėliuose - aukštuminių
krautuvų vairuotojams, šakinių
krautuvų vairuotojams,
tuščios taros rūšiuotojams, užsakymų surinkėjams.
Privaloma patirtis, kalbos žinios.
Tel. (8-640) 30006,
el. paštas: darbas@hirexo.eu

ieško darbo
Mechanizatorius. Turi patirties
traukiant mišką.
Tel. (8-606) 45757.
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nieko rimto

vardadieniai

šiandien
Liucija, Daumantas, Ganvilė,
Gabrielius, Donardas.
kovo 25 d.
Normantas, Normantė.
kovo 26 d.
Feliksas, Liudgaras, Arbutas,
Vydmantė, Emanuelis, Teklė,
Laimis.
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Paparacio šūvis

mėnulis
kovo 24-26 d. priešpilnis

anekdotas
Vyras su blondine išvažiavo į
kalnus paslidinėti. Išsinuomavo
namelį, ten nebuvo, nei elektros,
nei tualeto ir t.t. Blondine sako
vyrui:
- Aš važiuoju į parduotuvę.
Vyras sako:
- Na, gerai.
Grįžta blondinė iš parduotuvės
ir sako:
- Nupirkau elektrinį radiatorių.
- Taigi pas mus elektros nėra...
- O aš apie viską pagalvojau, ir
rozetę nupirkau!

1. „Ramūnai, na, ne boba čia. Čia angelas“.

2. „Čia taip pat angelas“.

oras
+5

-7

NNN

3. „Aha. Gerą čia „bajerį“ išmetei“.

redaktorei nežinant

Įgyvendinama Arūno Liogės programa

Rajono Tarybos narys Arūnas Liogė dirba kaip ir žadėjo rinkėjams.

Vienas iš esminių nepartinių sąrašo kandidato į Anykščių rajono
tarybą ir rajono merus Arūno Liogės pažadų buvo atliekų kainos.
Ketvirtadienį šiukšlių kaina turėtų
būti didinama, tačiau negalima teigti, kad tai prieštaraus valdančiosios
koalicijos nario programai. „PANAIKINSIU nesąžiningą buitinių
atliekų mokestį.“ - prieš rinkimus
teigė A.Liogė. Dabar tas nesąžiningas mokestis naikinamas, bus naujas, sąžiningas, didesnis mokestis.
„Darbuotojus vertinsiu pagal
kompetenciją, o ne už partinį
bilietą“ - prieš rinkimus deklaravo A.Liogė ir iš karto po rinkimų gavo vadišką tarnybą UAB
„Anykščių vandenys“. Tačiau, jis

nėra partinis, taigi buvo įvertintas
ne už partinį bilietą. Pagaliau ir
kitas valdišką tarnybą gavęs mero
Kęstučio Tubio partneris Alfrydas
Savickas taip pat įvertintas ne už
partinį bilietą. Mat pagal Darbo
partijos sąrašą į rajono Tarybą išrinktas A.Savickas sustabdė narystę partijoje, taigi partinį bilietą gal
ir išsaugojo atminčiai, bet giliai
paslėpė.
„SKELBSIU valstybės tarnautojų
ir savivaldybės įstaigų vadovų atlyginimus“ - dar žadėjo A.Liogė. Dėl
šito punkto sunkiau, bet čia „force majeure“. Kaip gi tu paskelbsi
valdininkų algas, jeigu laikinasis
komunalininkų vadovas net kas jo
įmonėje dirba neskelbia.

4. „Nėr ko juoktis, kol „nepagooglinai“.

Anykštėnės Amiliutės
nutikimai

Amiliutė jungiasi į mytoo
Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Bet manim tikėk, kaimyneVelnio sėkla jo krūtinėj...
Akį merkia ir žvairuoja
Apie lovą jis galvoja.

„Buvo vakar atvažiavęs...
Mersą puošia lapas žalias
Skolino, matai, anūkas –
Geras bus, matyt, berniukas.

Jokių anykštėnų lobių
Nesuspėjau jam aprodyt.
Neįdomu jam Klėtelė,
Brisiaus autoriaus namelis.

Aukštas, strainas, nepilvotas,
Plikė byškį stazdanota.
Tačiau dantys kaip nauji.
Na, ir kedai jo geri.

Kalba vien tik apie bankus,
Partizanus, Julių Panką...
Priekabiautojas jis bus.
Nebeleisiu į namus.

