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

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

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

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

4 psl.

Per paramos akcijas vargstantiems 
aukojama ypač dosniai

Kaip ir kasmet, prieš Vely-
kas, anykštėnai pakviesti au-
koti skurdžiai gyvenčioms šei-
moms, seniems ir vienišiems 
žmonėms. Tokia parama rajo-
ne reikalinga kas penktam gy-
ventojui. 

Savivaldybės socialinės pa-
ramos skyriaus duomenimis, 
Anykščių rajone socialinės pa-
šalpos mokamos 1618 gyvento-
jų, parama maisto produktais 
teikiama 2638 asmenims. Dalis  
skurstančiųjų jau prieš Vely-
kas sulaukė šventinių maisto 
paketų, suruoštų už žmonių 
paaukotus pinigus per Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
velykinę bei tradicinę „Maisto 
banko“ akciją.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

90 – uosius įpusėjusią anykštėnę Veroniką Valavičienę prieš šv. Velykas su dovanomis aplankė Lietu-
vos raudonojo kryžiaus Anykščių skyriaus jaunimo grupės savanorė gimnazistė Greta Navickaitė.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Komunalinis ūkis dirba geriau 
nei ligoninė?
Anykščių miesto ir didesnių miestelių gyventojams metinis mokestis už atliekas ketvirtadienio 

rajono Tarybos posėdyje padidintas daugiau nei 6 eurais, kaimiečiams - daugiau nei 5 eurais.
Dėl komunalinių atliekų surinkimo kainos didinimo ir dar dėl Anykščių rajono ligoninės vyriau-

siojo gydytojo Dalio Vaigino 2017 metų ataskaitos rajono Tarybos nariai kaip reikiant rėmėsi ieti-
mis. D.Vaigino ataskaita nebuvo patvirtinta. Dėl „kompanijos“ nepatvirtinta ir Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės Zitos Neniškienės 2017 metų veiklos atskaita. 

Priminsime, kad abiejų gydymo įstaigų vadovų kadencijos baigiasi po kelių mėnesių, tad ligoninės 
ir PSPC steigėjas - Anykščių rajono savivaldybė – turės galimybę pakeisti įstaigų vadovus.   

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis sakė, kad į Anykš-
čių komunalinio ūkio val-
dymą jis įsikiš tik tada, kai 
situacija bus „ypatingesnė“.

Apie našlės 
sidabrinį

„Mes remiami“,- garsiai pasa-
kė moteris, bet priėmė „Maisto 
banko“ lankstinuką. Energinga 
savanorė sutriko. Tapo nejau-
ku. Išeidama iš prekybos centro 
vėl susidūriau su ja. Moteris iš 
pirkinių krepšelio išėmė butelį 
aliejaus, du pakelius makaronų 
ir įdėjo į „Maisto banko“ veži-
mėlį.

Prieš akis skleidėsi Naujojo 
testamento siužetas- našlė įme-
ta du smulkius pinigėlius į aukų 
dėžutę. Jos auka vertesnė už tur-
tingųjų.

Gražina ŠMiGelskienĖ

Sprendžiant pagal Anykščių rajoną valdančiosios daugumos 
laikyseną, šių dienų pagrindinis Anykščių blogis yra ligoninės 
vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas, o esminis gėris - laikinasis 
Anykščių komunalinio ūkio direktorius Jonas Žukauskas (de-
šinėje).

Pamaldos. Anykščių šv.Mato 
bažnyčioje Didžiojo Šeštadienio 
šv.Mišios – 20 val., Velykų pirmosios 
dienos – 8 ir 18 val., Velykų antrosios 
dienos – 11 val.

Pagalba. „Caritas“ kviečia daly-
vauti akcijoje „Velykinis margutis 
stokojančiam“. Prisikėlimo dienos 
šv.Mišių dalyviai raginami į Anykščių 
šv.Mato bažnyčią atsinešti po margutį 
ir jį palikti specialiai tam paruoštuose 
krepšeliuose.

Įvertinimas. Mėgėjų teatro šven-
tės „Tegyvuoja teatras“ scenos už-
danga praėjusį šeštadienį kilo Alanto-
je. Nominacija - „Ryškiausias sezono 
vaikų, jaunimo teatro režisierius“, už 
spektaklius pagal Justino Marcinke-
vičiaus eiliuotą pasaką „Grybų karas“ 
ir „Kaip boba vaikus išbezdėjo“, pa-
gal Jono Basanavičiaus pasaką, įteik-
ta Anykščių kultūros centro Troškūnų 
teatro studijos „Mes“ režisierei Jolan-
tai Pupkienei.

Skurdas. Anykščių rajono nepa-
siturintiems gyventojams vasario 
mėnesį socialinių pašalpų išmokėta 
už 120 tūkstančių eurų. Palyginimui, 
pernai vasario mėnesį ši suma nesie-
kė 103 tūkstančių eurų.

Prekyba. Anykščių centre nebe-
liks „Senukų“ parduotuvės. Parduo-
tuvė perkraustoma į Taikos gatvėje 
veikiančius „Senukus“. „Senukus“ 
Anykščiuose valdančio Anykščių ra-
jono vartotojų kooperatyvo vadovė 
Rita Kripaitienė „Anykštai“ sakė, kad 
parduotuvė uždaroma siekiant sukon-
centruoti prekybą vienoje vietoje. 
Patalpų miesto centre kooperatyvas 
neatsisakys. „Voruta“ keičia profilį“.

Profilaktika. Beveik savaitę nevei-
kė UAB „Anykščių šiluma“ biokati-
las. Pasak UAB „Anykščių šiluma“ 
direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio, 
katilą periodiškai reikia užgesinti, nes 
reikia išvalyti sistemą, atlikti regulia-
vimus ir pan. Direktoriaus teigimu, 
profilaktikos procesas užtrunka todėl, 
kad norint pradėti darbus, reikia bent 
tris paras laukti, kol katilas atvės. 

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina – 
20 eurų.

42-ųjų vietų kino 
salė 
anykštėnams 
per ankšta

Valdininkai 
dirba gerai, 
kas blogai dirbo 
- nebedirba

Troškūnuose 
valdžiai buvo 
karšta

Nauja bažnyčia 
Svėdasuose taip 
ir nebuvo 
pastatyta...
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Temidės svarstyklės
Mirtis I. Kovo 26 dieną apie 

11.55 val. žvyro karjere Skie-
monių seniūnijos Pagrįžų kaime 
rastas vyro (g. 1981 m.) kūnas be 
išorinių matomų smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-

ties priežasčiai nustatyti.
Mirtis II. Kovo 27 dieną apie 18 

val. savo namuose Viešintų seniū-
nijos Antalinos kaime rastas moters 
(g. 1953 m.) kūnas be išorinių ma-
tomų smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

spektras

Mirtis III. Kovo 29 dieną apie 
03.30 val. vyras savo namų Traupio 
seniūnijos Levaniškių kaime virtu-
vėje rado mirusį savo kaimyną (g. 
1965 m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas mirties priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Kovo 29 dieną apie 
19.50 val. Debeikių seniūnijos 

Aušros kaime namuose neblaivus 
(nustatytas 2.17 prom. girtumas) 
vyras (g. 1965 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (nustatytas 2.21 prom. 
girtumas) savo dukrą (g. 1988 m.). 
Vyras sulaikytas ir patalpintas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

Knyga „Likimų medžiotojas“ 
skirta pokariui, skirtingiems žmonių 
likimams. Pasak R.Vanago, knyga 
sumanyta kaip pasakojimas. Autoriui 
buvo įdomu, ką prisimena pokario 
vaikai apie pokarį: „Vieni gyvenę 
Lietuvoje (Jasiūno malūno istorija), 
kiti – būdami tremtyje (tai Vaidučio 
Kasperavičiaus ir jo žmonos istorija), 
trečia istorija apie pabėgėlius, kaip 
šeima buvo išskirta ir kokios trage-
dijos vyko. Tai tas pats laikotarpis 
skirtingose vietose paauglio akimis“, 
- apie knygą pasakojo R.Vanagas.

Knygos pristatyme dalyvavo kny-
gos herojai Petras Jasiūnas ir profe-
sorius Rimantas Plėštys.

Koplyčioje skambėjo kito knygos 
herojaus – prieš penkiasdešimt metų 
mirusio keliaujančio muzikanto Juo-
zo Ulbos kurta muzika, kurios įrašai 
buvo gauti iš Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto, bei perskaity-

tas Romualdo Kriaučiūno laiškas 
anykštėnams.

R.Vanago knygos „Likimų me-
džiotojas“ leidybą parėmė Anykš-
čių rajono savivaldybė ir Lietuvos 
kultūros taryba. Pasak R.Vanago, 
tai pirmoji knyga, kurios išleidi-
mui dėl pinigų nereikėjo sukti gal-
vos. „Kultūros taryba yra ir anks-
čiau mane rėmusi. Remia įvairiai, 
kartais duoda stipendiją, nuo 2002 
metų esu gavęs jų keletą, kokius 
tris kartus. Šį kartą knygos leidybą 
parėmė ir savivaldybė, ir taryba, tai 
pirmą kartą gyvenime man užteko 
pinigų išleisti knygą be jokių pra-
šymų iš verslininkų“, - „Anykštai“ 
kalbėjo rašytojas. “Likimų me-
džiotojas“ išleista 500 egz. tiražu 
spaustuvėje “Petro ofsetas”.

„Projektą Lietuvos kultūros tarybai 
rašė Jurgita Bugailiškienė, aš jai labai 
dėkingas, pirmą kartą autorius neturė-

Knygoje – skirtingi pokario kartos likimai
Rytis kUlBOkAs

rytis.k@anyksta.lt

Kovo 22 d., Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre buvo pristatyta anykštėno rašytojo Rimanto Vanago sep-
tintoji „Sielių“ serijos knyga „Likimų medžiotojas“. Knygos au-
toriaus sakė, kad pirmą kartą “ neturėjęs galvoti už kokias „ka-
peikas“ išleisti knygą“.

jo galvoti už kokias „kapeikas“ išleisti 
knygą“, - buvusiai mero patarėjai dė-
kojo R.Vanagas.

„Aš nerašau komercinių knygų. 
Knygos iš krašto gyvenimo, re-
konstrukcijos, jos niekada nebūna 
pelningos. Todėl jokia leidykla savo 
rizika Anykščių gyvenimo nepla-
tina po visą Lietuvą“, - kodėl kny-
goms reikia paramos, argumentavo 
R.Vanagas. 

Tai nėra paskutinė R.Vanago serijos 

„Sieliai“ knyga. Rašytojas planuoja 
parašyti dar dvi šios serijos knygas. 

Knyga „Likimų medžiotojai“ pa-
sirodė prieš Kalėdas. „Metų pabai-
goje, toje suirutėje, nesinorėjo daryti 
pristatymo, o nuo metų pradžios visi 
ruošėsi knygų mugei. Knygų mugei 
skubėjau baigti knygą apie Avižienį, 
fiziškai neturėjau laiko, buvo labai 
įtemptas laikas. Todėl anykštėnams 
ją pristačiau tik dabar“, - pasakojo 
R.Vanagas.

Rašytojas Rimantas Vanagas (centre) pristatė septintąją „Sėlių“ 
serijos knygą „Likimų medžiotojas“. Renginyje dalyvavo kny-
gos herojai – profesorius Rimantas Plėštys (kairėje) ir Petras 
Jasiūnas (dešinėje).                         Alfredo MOTiejūnO nuotr.

“Perkam centralizuotą paslaugą. 
Profesionalai parinks, kokias gė-
les sodinti. Pagal rekomenduotas 
ir nupirktas sėklas, jas reiks paso-
dinti taip, kaip patars profesiona-
lai”, - apie laukiančias naujoves 

sakė savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka. 

Kol kas profesionalų paslau-
gomis šiemet bus naudojama-
si tik Anykščių mieste. Pasak 
A.Gališankos, jei profesionalų tei-

Ypatingą dėmesį skirs apželdinimui
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė šiemet daug dėmėsio žada skirti 
miesto apželdinimui. Kaip apželdinti Anykščių miestą, spręs nebe 
komunalininkai, o profesionalai. Anykščių rajono savivaldybė 
šiam reikalui pirks apželdinimo paslaugą. 

kiamos paslaugos pasiteisins, ki-
tais metais jie apželdinimu užsiims 
ir rajono senkiūnijose. Kiek tokia 
paslauga kainuos mokesčių mokė-
tojams, A.Gališanka nenurodė.

Tuo tarpu Anykščių koplyčios 
teritorijos sutvarkymui besiruo-
šianti rajono valdžia paskelbė 
sklypo želdinių inventorizacijos 
paslaugos pirkimą.

„Inventorizacijos metu kie-

kvieno sklype esančio augalo 
būklė bus nuodugniai ištirta ir 
įvertinta, pateiktos rekomenda-
cijos jų priežiūrai“, - nenurodęs, 
kam viso to reikia, „Anykštą“ 
informavo savivaldybės adminis-
tracijos direktorius A.Gališanka. 
Anykščių koplyčios teritorijos su-
tvarkymui iš rajono biudžeto yra 
numatyta skirti 15 tūkst. eurų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į visus kino seansus bilietas kai-
navo 4 eurus. Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petrokaitė 
„Anykštai“ pasakojo, kad buvo ir 
tokių dienų, kai į 42 vietų kino salę 
visi norintys netilpdavo.

„Daugiausia žiūrovų dėmesio 
galbūt sulaukė tie filmai, kuriuos 
reklamavo respublikinė žinias-

klaida. Į kino filmą „Sengirė“ visi 
norintys nepateko. Neplanuotai 
papildomai buvo rodomi ir festiva-
lį atidariusio filmo „Sūnaus globa“ 
seansai, - pasakojo D.Petrokaitė.

Pasibaigus „Kino pavasariui“, nau-
jai įrengtoje kino salėje kino filmai 
bus rodomi ištisą savaitę, vidutiniškai 
po tris kino seansus per dieną.

42-ųjų vietų kino salė anykštėnams per ankšta
Kovo 16 – 29 dienomis Anykščių kultūros centre įrengtoje kino sa-

lėje pirmą kartą vyko didžiausias ir svarbiausias kino renginys Lie-
tuvoje – 23-iasis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasa-
ris“. 22 skirtingus kino filmus Anykščiuose žirėjo apie 1000 žiūrovų.

„Tai, kas vyks didžiųjų mies-
tų kino salėse, tas veiksmas, tik 
mažesniame variante, atkeliaus 
ir į Anykščius. Mūsų siekiamybė 
buvo, kad būtų rodomi geriau-
si kino filmai. Kinas taip pat yra 
svarbi meno rūšis, kaip ir teatras, 
muzika“, - sakė D.Petrokaitė.

Kol kas bilietų į kino seansus 
negalima įsigyti internetu, tačiau 
D.Petrokaitė žadėjo, kad kelių mė-
nesių bėgyje įsibėgės ir jų elektro-
ninė prekyba.

Naująją Anykščių kultūros 
centro kino salę, laimėję įstaigos 

skelbtą viešąjį pirkimą, pirmuosius 
metus administruos „Kino namai“ 
iš Utenos. Už tai, kad naudojasi 
kino sale Anykščiuose, „Kino na-
mai“ Anykščių kultūros centrui 
kas mėnesį sumokės po 300 eurų.

Anykščių kultūros centre atida-
rytoje kino salėje žiūrovai ne tik 
pamatys naujausius kino filmus, 
bet ir galės jaustis komfortiškai.

„Salė labai jauki ir patogi. Koją 
ant kojos gali užmetęs sėdėt ir 
vargo nematyt“, - naująją įstaigos 
erdvę įvertino Anykščių kultūros 
centro direktorė D.Petrokaitė.

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių miesto Centro se-
niūnaitijos seniūnaitį Rolandą 
Lančicką.

„Kuo daugiau akių, kuo daugiau 
galvų, kuo daugiau žmonių, tuo 
Anykščiai bus gražesni, patrau-
klesni atvykstantiems turistams“, 
- paklaustas, ar nemano, kad seniū-
naičiai tėra rajono valdžiai palankūs 
žmonės, kalbėjo R.Lančickas.

Į seniūnaičių rinkimus gyventojai 

Seniūnaičiai neturi daug galios

Seniūnaitis Rolandas Lan-
čickas pasakojo, kad su rajo-
no vadovais kartą visi miesto 
seniūnaičiai po miestą važi-
nėjo ir problemas registravo 
apie dvi valandas.

ėjo gan vangiai. Centro seniūnaitijos 
seniūnaitis R.Lančickas pastebėjo, 
kad šiais laikais suprasti žmones gan 
sudėtinga.

„Gal prie to prisidėjo politiniai 
skandalai? Matome, kad ir Seimo 
rinkimuose gyventojų aktyvumas 
yra pakankamai nedidelis“, - menko 
anykštėnų aktyvumo priežastis anali-
zavo „ANYKŠTA“ TV pašnekovas.

O ar patiems seniūnaičiams ne-
trūksta aktyvumo, juk apie kai ku-
riuos po rinkimų nieko negirdėti?

„Pagal savivaldos įstatymą, seniū-
naitis neturi daug galios, kad galėtų 
labai daug kažką nuveikti“, - aiškino 
R.Lančickas.

Kokias Centro seniūnaitijos pro-
blemas sprendžia R.Lančickas ir kaip 
jam tai pavyksta, žiūrėkite interviu 
portale anyksta.lt

R.Lančicką kalbino portalo anyks-
ta.lt redaktorius Robertas Aleksiejū-
nas.

Sėkmė. Įvertinusi praėjusius me-
tus, šalies Vyriausybė teigia, kad jie 
Lietuvai buvo sėkmingi.  Paskelb-
toje Vyriausybės veiklos ataskaitoje 
nurodoma, kad sėkmę atspindi augę 
ekonomikos rodikliai. Lietuvos BVP 
augimo tempas 2017 metais siekė 
3,8 proc. Anot Vyriausybės, tai buvo 
sparčiausias augimo tempas per pas-
taruosius penkerius metus ir didesnis 
už Europos Sąjungos vidurkį, kuris 
siekė 2,5 proc. Pernai į Lietuvą pri-
traukti 39 užsienio investuotojai įsi-
pareigojo per 3 metus sukurti daugiau 
nei 5 tūkst. darbo vietų ir investuoti 
daugiau nei 200 mln. eurų. 

Paskyrė. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
direktoriumi paskyrė Žydrūną Bart-
kų. Tai Prezidentė padarė vadovau-
damasi Konstitucija ir Specialiųjų 
tyrimų tarnybos įstatymu bei pritarus 
Seimui. Atsižvelgusi į naujojo STT 
direktoriaus teikimą, jo pirmuoju pa-
vaduotoju Prezidentė paskyrė Jovitą 
Raškevičių, pavaduotoju - Egidijų 
Radzevičių. Prezidentė taip pat priė-
mė paskirtų pareigūnų priesaikas.

Medicina. Dėl ilgų eilių dalis pa-
cientų atideda kreipimąsi į sveikatos 
priežiūros specialistus. Tai turi įtakos 
gyvenimo trukmės rodikliams, kurie 
Lietuvoje nesiekia Europos Sąjungos 
(ES) vidurkio. „Turime vienus pras-
čiausių ES mirtingumo rodiklių, nors 
daugybės mirčių būtų galima išveng-
ti, jei gyventojai daugiau dėmesio 
skirtų sveikai gyvensenai, prevencijai 
ir laiku kreiptųsi į sveikatos priežiū-
ros įstaigą“, - teigiama penktadienį 
paskelbtoje Vyriausybės 2017 metų 
veiklos ataskaitoje. Ministrų kabine-
tas mini konkrečias sveikatos priežiū-
ros sritis, į kurias koncentruosis. Visų 
pirma žadama trumpinti eiles pas 
šeimos gydytojus ir specializuotoms 
paslaugoms gauti.  Jau šiuo metu pra-
dedamos didinti gydytojų komandos, 
skatinamos mobiliosios paslaugos, 
įvedamos nuotolinės konsultacijos 
„gydytojas gydytojui“.

Atsakas. Penktadienį į Rusijos 
užsienio reikalų ministeriją pakvies-
tas Lietuvos ambasadorius Rusijoje 
Remigijus Motuzas. Pirmadienį į 
Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
ją iškviestam Rusijos ambasadoriui 
Aleksandrui Udalcovui įteikta nota, 
kurioje pareikšta, kad iš Lietuvos, 
reaguojant buvusio Rusijos šnipo ap-
nuodijimą Anglijos Solsberio mies-
te, turi būti išsiunčiami trys Rusijos 
diplomatai. Prezidentės patarėjas 
Nerijus Aleksiejūnas, antradienį ko-
mentuodamas tokį Lietuvos žingsnį, 
tikino, kad Lietuva yra pasiruošusi 
galimam Rusijos atsakui. Tikėtina, 
kad Maskva, atsakydama tuo pačiu, 
iš Rusijos išsiųs Lietuvos diplomatus, 
aiškino Prezidentės patarėjas.

Vizitas. Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė antradienį, balandžio 3-iąją, 
Vašingtone Baltuosiuose rūmuose 
susitiks su Jungtinių Amerikos Vals-
tijų Prezidentu Donaldu Trumpu ir 
dalyvaus Baltijos šalių bei JAV vir-
šūnių susitikime. Aukščiausio lygio 
susitikimas Vašingtone rengiamas 
Prezidento Donaldo Trumpo inicia-
tyva minint Baltijos valstybių nepri-
klausomybės šimtmetį ir siekiant dar 
kartą patvirtinti strateginę JAV par-
tnerystę su Lietuva, Latvija ir Estija. 
Vizito Vašingtone metu šalies vadovę 
lydės užsienio reikalų, energetikos ir 
ūkio ministrai.

Parengta pagal 
elTA informaciją
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savaitės citatos???

Ar laukiate 
svečių per šv. 
Velykas? 

kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Galina NAVICKIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Kartais vaikai per šventes su-
važiuoja pas mane į Anykščius, 
tačiau per šias šv. Velykas aš va-
žiuosiu pas dukrą į Kauną. Beje, 
dar viena dukra gyvena Vilniuje, 
tai ir ji atvažiuos į Kauną. Tikiuosi 
ten susitikti ir su anūkais. 

Georgijus JAKIMOVAS, 
Anykščių miesto gyventojas: 

- Lauksiu sūnaus, tikiuosi, kad 
atvažiuos su šeima. Šv. Velykas 
švęsime namuose. Ateis ir sūnus su 
šeima, kuris gyvena Anykščiuose. 

Bronius TVARKŪNAS, Mel-
dučių kaimo (Debeikių sen.) gy-
ventojas:

- Lauksiu ir, tikiuosi, sulauksiu 
svečių. Pavasarį žentas su dukra 
padėjo paruošt malkų, sutarėm per 
Velykas susitikti. Atvažiuos sūnus 
su šeima iš Kauno. Ypač laukiu 
anūkų ir proanūkio Kajaus. 

(Atkelta iš 1 p.)
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

draugijos interneto svetainėje galima 
surasti gan originalų šūkį „Nusimauk 
kelnes ir jas paaukok Lietuvos Rau-
donajam Kryžiui“.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Anykščių skyriaus sekreto-
rė Rasa Palevičienė teigia, kad prieš 
ketverius metus draugijos jaunimo 
sugalvoto šmaikštaus šūkio šiandien 
naudoti nereikia, nes anykštėnai pui-
kiai žino, kur surasti Lietuvos Rau-
donojo Kryžiaus draugijos Anykščių 
skyrių ir kokia veikla jis užsiima bei 
dažnai čia užsuka su drabužiais ir ki-
tais daiktais, skirtais paaukoti vargs-
tantiems žmonėms.

Nors Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugija daugeliui asocijuojasi 
pirmiausia su humanitartinė pagalba, 
R.Palevičienė pasakojo, kad tai nėra 
vienintelė ir pagrindinė draugijos vei-
kla.

„Mūsų skyrius vykdo kelias vei-
klas. Viena iš jų – pirmosios pagal-
bos ir higienos įgūdžių mokymai.
Per metus mes apmokome beveik 
1000 gyventojų. Taip pat lankome 
senus, vienišus, sergančius žmones 
jų namuose. Užsiimame savanoryste, 
veikia jaunimo grupės savanoriai. O 
taip pat veikia paramos skyrius“, - pa-
sakojo R.Palevičienė.

Šiuo metu Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos specialistai rajone 
namuose lanko 30 senų, vienišų bei 
sergančių gyventojų. R.Palevičienė 
sakė, kad dėl tokios pagalbos į drau-
gijos skyrių kreipiasi patys žmonės.

„Slaugytojai tokius žmones per sa-
vaitę aplanko tik vieną ar du kartus, 
bet jiems to neužtenka. Mes tokiai 

veiklai pasitelkiame savanorius, bet 
šiai dienai mums savanorių labai 
trūksta“, - prisipažino R.Palevičienė, 
kviesdama prisijungti norinčius jais 
tapti.

Anykščių rajone socialinių paslau-
gų teikėjų galima suskaičiuoti bent 
keletą, tačiau, R.Palevičienės teigi-
mu, jų poreikis yra didelis.

„Jūs žinote, kad Anykščių rajonas 
yra vienas iš labiausiai senstančių 
Lietuvoje. O šeimos narių šalia daž-
nai nebelieka, nes, kaip žinome, vai-
kai išvažiuoja, dažniausiai svetur ir 
tais senais žmonėmis kažkas turi pa-
sirūpinti“, - kalbėjo R.Palevičienė.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Anykščių skyriaus teikia-
mos humanitarinės paramos dažniau-
siai prašo mažas pajamas gaunantys 
asmenys ar šeimos.

„Jei pas mus ateina žmogus pagal-
bos, mes niekada neprašome kažko-
kių dokumentų. Yra tiesiog pasiti-
kėjimas. Nes ateiti prašyti nėra taip 
lengva“, - pastebėjo R.Palevičienė.

Šalies valdantieji teigia, kad gyve-
nimas Lietuvoje nuolat gerėja, tačiau 
visai kitą gyvenimo pusę matantys 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos specialistai apie tai turi savo 
nuomonę.

„Mano manymu, yra labai dide-
lė atskirtis tarp gaunančiųjų mažas 
ir dideles pajamas. O viduriniosios 
klasės praktiškai nėra. Praktiškai kas 
antram reikėtų padėti“, - pastebėjo 
R.Palevičienė.

Nepaisant to, kad gyvenimas 
šiandien nelengvas daugeliui, anot 
R.Palevičienės, žmonės į draugiją at-
neša tiek drabužių, tiek ir įvairiausių 
daiktų. Tiesa, tai nereiškia, kad į drau-

Per paramos akcijas vargstantiems  
aukojama ypač dosniai

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių skyriaus se-
kretorė Rasa Palevičienė pasakojo, kad draugijos savanoriai 
namuose šiuo metu lanko 30 vienišų senolių.

gijos skyrių galima atnešti bet ką, kas 
tapo pačiam nereikalinga.

„Tai turi būti tvarkingi, švarūs, ne-
suplyšę drabužiai. Yra buvę atvejų, 
kai kažkas atneša drabužį, nes jis jam 
nereikalingas, tačiau prieš jį kažkam 
atiduodamas žmogus turėtų žinoti, 
kad jis pirmiausia būtų tvarkingas, 
nes kažkam jį teks nešioti“, - atkreipė 
dėmesį R.Palevičienė.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Anykščių skyriaus sekreto-
rės R.Palevičienės pastebėjimu, len-
gviau piniginę paramą savanoriams 
yra rinkti tada, kai Anykščių mieste 
vyksta didesnės šventės ir jose daly-
vauja daug žmonių.

Beje, šią savaitę Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus draugijos Anykščių 
skyriuje baigėsi velykinė akcija. Už 
anykštėnų paaukotus pinigus bus 
suruošti šventiniai maisto paketai 
ir išdalinti vienišiems senoliams. 
R.Palevičienė pasakojo, kad prie šios 
akcijos kasmet prisideda UAB „Žibu-
rys“ ir UAB „Biržų duona“, skirdami 
vienišiems senoliams įvairių kepinių. 
O šventinius maisto paketus dar pa-
pildo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Anykščių skyriaus savano-
rių bei darbuotojų sukurti rankdar-
biai.

Kiek anykštėnai paaukojo pinigų 
velykinės akcijos metu, Lietuvos Rau-
donojo Kryžiaus draugijos Anykš-
čių skyriaus sekretorė R.Palevičienė 
neatskleidė. Tuo tarpu prieš Velykas 
dvidešimt penktąjį kartą organizuotos 
„Maisto banko“ akcijos organizato-
riai skelbia, kad šių metų akcija pa-
sižymėjo nepaprastu žmonių dosnu-
mu. Vien Anykščių miesto prekybos 
centruose nepasiturintiems asmenims 
bei šeimoms žmonės nupirko 2499 
įvairius maisto produktus, kurių vertė 
2939 Eur. Palyginimui, prieš metus 
buvo nupirkta 1715 maisto produktai, 
kurių vertė – 1875 Eur. Visoje Lie-
tuvoje per dvi „Maisto banko“ akci-
jos dienas pirkėjai nepasiturintiems 
paaukojo maisto už 460 tūkst. Eur. 
Rekordinis kiekis ir paaukotų mais-
to produktų, skaičiuojant vienetais 
– beveik 400 tūkstančių. Į „Maisto 
banko“ kvietimą padėti pamaitinti ne-
pasiturinčius atsiliepė virš 140 tūkst. 
šeimų, vidutiniškai paramai skyrusių 
3,27 euro.

Kaip jau įprasta, daugiausiai pa-
aukota makaronų, įvairių kruopų, 
aliejaus, cukraus, miltų ir arbatos. Di-
džioji dalis surinkto maisto skurdžiau 
gyvenantiems žmonėms bus dalina-
ma artimiausiomis savaitėmis.

„Lietuvį darbui Azerbaidžane pa-
samdė prancūzai“ - žurnalo tekste 
pasakojama, kokiais keliais egzotiš-
koje šalyje atsidūrė ir ką ten veikia 
anykštėnas.

Žurnalisto Vidmanto Šmigelsko 
publikacijoje „Kol pensininkai ne-
emigruos, Utenos regionas išliks“ 
analizuojama demografinė Utenos 
regiono situacija. 

Žurnalistė Jolanta Matkevičienė 
straipsnyje „Linas V.Medelis: avan-
tiūristas Lietuvos laiku“ pasakoja 
apie molėtiškį žurnalistą, anksčiau 
garsių laikraščių „Pirmadienis“ bei 
„Vilniaus laikraštis“ leidėją Liną 

V.Medelį.
„Aukštaitiškame formate“ spaus-

dinamas žurnalistės Daivos Goš-
tautaitės interviu su profesoriumi, 
A.Baranausko premijos laureatu Pau-
liumi Subačiumi („Lietuvių kalbos 
ir knygos mirties profesorius nepro-
gnozuoja“), o „Anykštos“ vyriausio-
ji redaktorė Gražina Šmigelskienė 
kalbino profesorę Viktoriją Daujotytę 
(„Profesorė Viktorija Daujotytė: „Že-
maūgės obelys yra patogiau“), taip 
pat A.Baranausko premijos laureatę.  

Rubrikoje „Be diktofono“ žurnalis-
to Ryčio Kulboko publicistinis teks-
tas „Jei vienas sukčiauja - nubausk 

Naujas žurnalo „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris
Pirmasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris 

parvežtas iš spaustuvės. Šio žurnalo „veidas“ - Azerbaidžane gyve-
nantis ir dirbantis iš Anykščių kilęs profesorius Audrius Bitinas.

visus“. 
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 

parduodamas visose Utenos regiono 
prekybos vietose bei Vilniuje, Pa-
nevėžyje, Kupiškyje ir Ukmergėje. 
Žurnalas prenumeruojamas visoje 
Lietuvoje.

-AnYkŠTA

Bilietas nepabrango, tik 
kainuoja daugiau...

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, apie 
maršrutinių autobusų bilietų 
kainas: 

„Aš dar kartą sakau, kadangi 
sukčiavo buvęs vežėjas, tai da-
bar atrodo, kad bilietas pabran-
go, tikrai jis nepabrango“.

O gavę nuobaudą - privalės 
vaikščioti dryžuotais 
marškiniais

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie uniformas 
savivaldybės administracijos 
darbuotojams: 

„Kaip dėvi lakūnai ar stiuar-
desės, kad administracijos dar-
buotojas matytųsi. Sakau, mane 
jau ir taip policininku vadina ir 
kaltina, dar uniformas įvesiu...“

Negi su opoziciją kalbėsi 
apie stemplę...

Zita NENIŠKIENĖ, Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro direktorė kalbėjo 
per rajono Tarybos posėdį, li-
beralams pasiūlius netvirtinti 
jos metinės veiklos ataskaitos:

„Aš pažiūrėsiu, ar S.Rasalas 
lankėsi pas mus dėl prostatos ir 
storosios žarnos prevencijos“.

Jei žiurkės liks Anykščiuose 
- geras ženklas! 

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas, apie 
tvarką komunalinio ūkio atlie-
kų rūšiavimo aikštelėje:

„Teko būti komunaliniame, 
atliekų rūšiavimo aikštelėje toks 
šiukšlynas, viskas įmirkę, užlei-
site miestą žiurkėmis ir gyvatė-
mis“.

Klausimas bus išspręstas! 
Vedėjo nebus!

Audronius GALIŠANKA, 
apie savivaldybės administra-
cijos darbuotojus: 

„Negaliu žadėti, kad bus iš-
spręstas klausimas dėl Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjo“.

Laimei švedų autobusas 
iki Anykščių neatvažiuoja...

Kęstutis TUBIS, apie atliekų 
susikaupimo mastus:

„Atvyko latvių autobusas prie 
Lajų tako. Jie visą kelionę nesto-
jo, atvažiavo ir išpylė šiukšles į 
konteinerius - du konteineriai 
pilni.“

Tylos įžadai iki 2019-ųjų 
pavasario?

Lukas PAKELTIS, rajono 
Tarybos narys liberalas, pa-
bandęs per posėdį pasisakyti ir 
už tai gavęs pylos: 

„Gerai, gerai, neberėkit. Ty-
liu.“
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rievės

(Atkelta iš 1 p.)

šiupinys

siog jis, kaip koks baldas, stovėda-
vo kambaryje. Į kelionę galėdavau 
susiruošti per keliolika minučių 
– tik duokit man kas galimybę 
keliauti... Oro uostuose jaučiausi 
kaip niekad gerai – nusipirkdavau 
didelį puodelį kavos, įsitaisydavau 
kėdėje prie lango ir paskęsdavau 
savyje. nei ilgas laukimas, nei ati-
dėliojami skrydžiai manęs niekada 
neerzino. Vos įžengusi pro oro 
uostų duris aš pradėdavau gyventi 
kelione... ir man visada sekėsi – 
žavėjausi miestais, smalsiai stebė-
jau praeivius gatvėje, valgydavau 
patiekalus, sunkiai ištariamais 
pavadinimais...

O kur mano lagaminas dabar? 
kažkur... Tikriausiai saugiai ilsisi 
kažkurioje sandėliuko lentynoje... 
ir laukia, kada vėl norėsiu žvelgti 
į dangų...

nors neturiu jėgų pakelti akis į 
dangų ir mirktelt parskridusioms 
gervėms, už tai dažniau žiūriu į 
akis... Anądien eidama iš darbo 
prasilenkiau su senukų porele – 
labai garbingo amžiaus jis ir ji 
lėtai ėjo gatve susikibę už rankų. 
net ūgis jų buvo panašus, net 
paltų spalva ta pati... Prasilenkiau 
ir atsisukusi dar kurį laiką žiūrė-
jau... Šypsojausi... Man buvo taip 
gražu... Tikriausiai jie labai lai-

mingi, jeigu eina susikibę už ran-
kų... Tikriausiai vakarais jie geria 
arbatą iš porcelianinių puodelių ir 
kalbasi apie gyvenimą – žmones, 
knygas, matytus spektaklius, o gal 
keliones prie jūros... 

nepakeldama akių į dangų, 
matau vaikus... ir jų šalikus. 
Įvairiausių spalvų, kaip ir patys 
vaikai... Maža dama pasirišusi 
rožinį šaliką ir pasipuošusi pilkais 
kailinukais kažką garsiai pasakoja 
ją už rankos vedančiai mamai. O 
štai praėjo tylus berniukas – jis 
irgi nudelbęs akis į žemę... Gal 
liūdesys užpuolė, galvoju, o gal 
tai tiesiog ta diena, kai norisi pa-
tylėti ir pabūti su savimi. Manot, 
vaikams to nereikia? esu tikra, 
kad jie savo galvelėse sprendžia 
ne menkesnius uždavinius nei juos 
lydintys suaugę...

Prisimenu, kad turėčiau rašyti 
apie šv. Velykas – tokia buvo mano 
užduotis. Bet, jeigu atvirai, aš 
niekada nežinojau, kaip švęsti šią 
šventę – na, nudažai kiaušinius, 
kitą rytą sulauki kol namiškiai grįš 
iš bažnyčios ir atsineštu šventintu 
vandeniu pašventins tiek žmones, 
tiek gyvulius, tiek trobesius (šv. 
Velykas dažniausiai sutikdavau 
kaime su mama, tetomis, dėde...). 
O tada sėsdavom prie stalo, 

sudauždavom margučius ir val-
gydavau juos su ant balto pyrago 
riekės užteptu naminiu sviestu. 
a.a. teta janė šv. Velykoms visada 
krosnyje kepdavo pyragą. kartais 
nusivildavo ji, kad pyragas „su-
zmeko“, bet skanesnio pyrago iki 
šiol nesu ragavusi... na, kaip ir 
viskas – šventės pasibaigdavo...

nors nebeturiu pačių arti-
miausių žmonių, per šventes 
niekada nelieku viena... Tik 
pačias pirmąsias kūčias po 
mamos mirties praleidau viena, 
negalėjau sėsti prie to paties, 
metai iš metų ta pačia staltiese 
užtiesiamo stalo, ir kalėdaitį 
laužti jau be jos... Dabar kie-
kvienoms šventėms atvažiuojant 
laukia vienintelė teta... Tik, 
atrodo, kasmet jai vis sunkiau 
„suruošti stalą“, ilgesnis 
pabuvimas nedžiugina, o labiau 
nuvargina – norisi žmonių, bet 
jau norisi ir ramybės...

Šiemet labai norėčiau tuos ke-
lis pačius artimiausius pasikvies-
ti jau į savo namus. Prie balto 
stalo su baltomis kėdėmis... nie-
kada per šventes nepalikta viena, 
jau galiu pati burti draugėn... 
O gal tai taps gražia tradicija 
šv. Velykų proga susirinkti mano 
namuose. Gal tada jau galėsiu 

papasakot, kaip švenčiamos šv. 
Velykos... Ant stalo tikrai nebus 
to balto skanaus pyrago, nebus 
prabangių vaišių ir sidabrinių, 
tik per šventes ištraukiamų, 
stalo įrankių. ką galiu pažadėti 
– atviras savo namų duris... ir 
klegesio, juoko negaliu pažadėti, 
bet labai tikiuosi, kad visus mus 
sups ramybė ir jaukumas. (Gerai, 
kad gražiausia ir protingiausia 
mano katė nė neįtaria apie ką 
rašau, nes „išgirdusi“, kad į jos 
namus yra kviečiami dvikojai pa-
darai, iškeltų skandalą... Bijau, 
kaip reikės jai pristatyti svečius. 
svečiai, įtariu, bijo ne mažiau už 
mane... Bet mes bandysim elgtis 
su ja mandagiai. jeigu trečia-
dienį bus išleistas „Anykštos“ 
numeris, tai bus ženklas, kad katė 
nusprendė palikti visus... gyvus).

Šv. Velykų proga norėčiau 
palinkėti: švęskim jas taip, kaip 
tądien norisi. Gal šiemet norisi 
tylos, susikaupimo, atviro atvirų 
širdžių pokalbio, o kitais metais 
gal norėsis „galvom eiti“. kurkim 
naujas tradicijas, nepamirškim 
ir senųjų, o svarbiausia būkim 
per šventes su tais, su kuriais dar 
leista būti...

Gražios jums Priskėlimo 
šventės!

Daiva GOŠTAUTAiTĖ

Pro ledo plutą baltus žiedelius 
į saulę kelia snieguolės, sako, kad 
pamiškėse jau pražydo ir žibuo-
klės... sugrįžo gervės... Vakarai 
tapo šviesesni... „Bent kartais 
pakelk akis į dangų“ – baru save, 
kad nematau to, ką pastebi kiti. 
Paskutinį kartą į dangų žiūrėjau 
tą dieną (kas supaisys, kokia tai 
buvo diena), kai snigo dideliais 
dideliais kąsniais. Buvo taip gra-
žu, ramu, gera... 

Man patikdavo žiūrėti į dangų 
– labiausiai džiaugdavausi išvy-
dusi paukščių būrius ir... lėktuvų 
paliekamą baltą taką. net mano 
lagaminas (su drugeliu) niekada 
niekur nebūdavo užkišamas, tie-

Privers gydymo įstaigas 
dirbti pelningai

Tačiau, panašu, kad Anykščių 
rajono tarybos valdančioji daugu-
ma negailėdama tęsia gėdingą su-
sidorojimą su Anykščių ligoninės 
vyriausiuoju gydytoju D.Vaiginu, 
negalėdama išlaukti iki jo kadenci-
jos pabaigos. D. Vaiginas Anykščių 
ligoninei vadovauja 20 metų. Tary-
ba nepatvirtino Anykščių ligoninės 
vyriausiojo gydytojo 2017 metų 
veiklos ataskaitos, nes ligoninė per-
nai dirbo nuostolingai - patyrė 48 
tūkst. eurų nuostolį ir negavo visų 
teritorinės ligonių kasos lėšų, kurias 
teoriškai galėjo gauti.

Pirmąjį klausimą D.Vaiginui už-
davė nepartinis rajono Tarybos na-
rys, mero Kęstučio Tubio rėmėjas 
Arūnas Liogė, paskui meras, paskui 
vėl meras, tada vicemeras konser-
vatorius Sigutis Obelevičius, po 
to „valstietis“ Algirdas Ananka, o 
klausimų bloką vainikavo iš Darbo 
partijos pasitraukęs Alfrydas Savic-
kas.

D.Vaiginas teisinosi, kad kompiu-
terinių tomogramų neįmanoma tira-
žuoti iki begalybės, nes tai, pasak jo, 
„ne meninė fotografija“, o į slaugos 
ligonines ne jo valioje suvežti senu-
kus per jėgą. „Kuo galima paaiškin-
ti, kad anykštėnai pasirenka Uteną, 
Ukmergę, o ne mūsų ligoninę?“ 
- panašu, jog pagal išankstinį sce-
narijų, klausimą D.Vaiginui uždavė 
A.Savickas. „Kokiu dažnumu, Jūs 
turite omenyje?“ - klausimo esmę 
bandė suprasti D.Vaiginas. „Pasto-
viai“ - tikino A.Savickas. „Jūs gali-
te pateikti skaičius, kad dažniausiai 
ir pastoviai?“- dar kartą perklausė 
D.Vaiginas. „Jūs atsakykit, kodėl 
dažniausiai ir pastoviai“ - atgal ne-
sitraukė A.Savickas. Vyriausiasis 
gydytojas kantriai aiškino, kokiu 
pagrindu į kurią ligoninę pacientai 
patenka, tačiau buvau akivaizdu, 
kad nuo vyriausiojo gydytojo at-
sakymų valdančiosios daugumos 
išankstinis sprendimas netvirtinti 
jo metinės veiklos ataskaitos nepri-
klauso.

Dėl „kompanijos“ buvo nepatvir-
tinta ir Anykščių PSPC direktorės 
Zitos Neniškienės ataskaita, mat ir 
ši įstaiga pernai metus baigė nuos-
tolingai. Nuostolis -38 tūkst. eurų.

„Aš nesuprantu logikos. Dėl ko-
munalinio ūkio, kur situacija yra 
problematiška, pavojaus varpais 
neskambinate. O dėl ligoninės ban-
dote pritempti, kad ten sąmoningai 
nepanaudojamos lėšos, nors aki-
vaizdu, kad jei ligoninė nepanau-
dojo lėšų - reiškia nebuvo galimy-
bių jas panaudoti.“ - valdančiajai 
daugumai oponavo liberalas Lukas 
Pakeltis.    

Netvirtinti ir Z.Neniškienės meti-
nės veiklos ataskaitos „dėl analogi-
jos“ pasiūlė liberalas Tarybos narys 
Saulius Rasalas. „Aš pažiūrėsiu, ar 
S.Rasalas lankėsi pas mus dėl pro-
statos ir storosios žarnos prevenci-
jos“ - ironizavo, bet tuo pačiu pa-
aiškino, kaip PSPC uždirba pinigus, 
Z.Neniškienė.

O Anykščių Psichikos sveikatos 
centro (PSC) direktoriaus Audro-
niaus Gusto metinė veiklos atas-
kaita patvirtinta be didesnių išve-
džiojimų - ši įstaiga metus baigė be 
nuostolių.  

Valdančiosios daugumo balsais
pakeltos šiukšlių kainos

Anykščių miesto ir didesnių mies-
telių gyventojams atliekų surinki-
mo mokestis kyla nuo 21,4 euro iki 
27,92 eurų per metus, kaimiečiams 
šiukšlės brangsta nuo 18,72 eurų iki 
23,99 eurų per metus.

Priimant sprendimą dėl atliekų 
branginimo Anykščių rajono tary-
bos dauguma aktyviai demonstravo 
paramą laikinajam UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktoriui Jonui 
Žukauskui. Tiesa, A.Liogė, prieš 
rinkimus žadėjęs įvesti socialiai tei-
singą mokestį už atliekų surinkimą, 
šiukšlių kainų didinimui nepritarė, 
tačiau jo kritikos strėlės krypo į ei-
linę savivaldybės specialistę Ingą 
Žukauskienę, atrodytų, jog pastaro-
ji priima esminius sprendimus savi-
valdybėje.

A.Liogė vadovavo savivaldybės 

Komunalinis ūkis dirba geriau nei ligoninė?
komisijai, kuri kelis mėnesius skai-
čiavo atliekų kainas, tačiau, pasak 
paties politiko, komisijos darbas nu-
ėjo šuniui ant uodegos, nes Tarybai 
pateiktos naujos atliekų surinkimo 
kainos - paprasčiausiai padidintos 
ir tiek. „Artėjant naujam pusmečiui 
meras pateikia siūlymus Tarybos 
nariams dėl sprendimų. Pateikiau 
gruodžio 7 d. ir aiškiai suformula-
vau, ką įtraukti į Tarybos sprendimą 
- Naujos komunalinio ūkio įmokos 
už komunalinių atliekų surinki-
mą ir tvarkymą dydžio nustatymo 
metodikos ir susijusių dokumentų 
paketo parengimo tvirtinimas - ir 
aiškiai nurodžiau, kad žiūrėti į dar-
bo grupės išvadas. Sakykit, ar jūs 
rengėte pagal šitą siūlymą projektą, 
ar šitas siūlymas buvo ignoruoja-
mas? Pagal tai, ką dabar matau, jūs 
tik kainą keliate, naujos tvarkos, 
kad būtų socialiai teisingesnis mo-
kestis, nesimato šiame sprendime“ 
- piktinosi A.Liogė, tačiau kreipėsi 
jis ne į merą ar administracijos di-
rektorių, o į savivaldybės ekologę 
I.Žukauskienę. Pastaroji aiškino, 
kad dalis A.Liogės komisijos siū-
lymų prieštarauja Vyriausybės nu-
tarimas, todėl jų negalima įtraukti į 
sprendimo projektą. 

„Teko būti komunaliniame, atlie-
kų rūšiavimo aikštelėje toks šiukšly-
nas, viskas įmirkę, užleisite miestą 
žiurkėmis ir gyvatėmis“ - piktinosi 
socialdemokratas Donatas Krikšta-
ponis. Jis dar klausė, kaip pasikeitė 
komunalinio ūkio darbuotojų skai-
čius bei jų algos nuo 2016 iki 2018 
metų. „Mes svarstome konkretų 
klausimą“ - nukirto meras K.Tubis, 
leisdamas suprasti, kad J.Žukauskas 
socdemui neturėtų atsakinėti.

Kita posėdžio atrakcija - laikino-
jo komunalinio ūkio direktoriaus 
atsakymas į liberalo L.Pakelčio 
repliką. „Apie 10 tūkstančių eurų 
premijoms išmokėta, remontuo-
ti kabinetai, pirkti nauji telefonai. 
Matau didžiulę nekompetenciją 
ir nepotizmą. Mere, Jūs interviu 
„Anykštai“ sakėte, kad į įmonės 
veiklą nesikišate. Siūlau įsikišti“ - 
kalbėjo L.Pakeltis.

Meras K.Tubis aiškino, jog ko-

munaliniame ūkyje daroma tvarka. 
„Situacija yra tokia, kad mes tvarką 
darome ir tikiu, kad pavyks ją pada-
ryti“ - kalbėjo meras.

Valdančiajai daugumai (išskyrus 
A. Liogę) balsavus „už“, rajone 
buvo padidintos atliekų surinkimo 
kainos ir tuomet paskelbta pertrau-
ka.

Po pertraukos J.Žukauskas nu-
sprendė pasisakyti. Jis dėstė, kad 
premijų nemokėjo, naujų telefonų 
darbuotojams pridalino operatorius, 
o remontą kontoroje atliko todėl, 
kad rado tokią betvarkę, jog kai ku-
riuose kabinetuose buvo net grindys 
sulūžę... Po J.Žukausko komentaro 
mikrofoną vėl įsijungė L.Pakeltis, 
tačiau ir meras, ir A.Liogė liberalą 
ėmė drausminti, neva pagal Tary-
bos reglamentą jam nebegalima 
pasisakyti. „Gerai, gerai, neberėkit. 
Tyliu.“ - mikrofoną išjungė libera-
las.  

Vėl steigs kultūros skyrių

Anykščių rajono taryba prieš 
gerus dvejus metus panaikinusi 
Kultūros skyrių nusprendė jį steigti 
iš naujo. Nuo liepos 1 dienos sa-
vivaldybės administracijoje turėtų 
pradėti veikti Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyrius.

Sprendimo projektą rajono Ta-
rybai pristačiusi Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėja Sigita Mačytė Šulskienė 
aiškino, kad naujas - senas skyrius 
vėl reikalingas, nes iki vasaros at-
siras net 7 tiesiogiai administracijos 
direktoriui pavaldūs specialistai. 
Tiesa, nei savivaldybės gydytoja, 
nei civilinės saugos specialistas, nei 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatorė į Kultūros, turizmo ir 
komunikacijų skyrių šiaip ar taip 
nepateks, o liks tiesiogiai pavaldūs 
direktoriui.

Sklinda kalbos, kad naujojo sky-
riaus vedėja turėtų tapti adminis-
tracijos direktoriaus A.Gališankos 
pusseserė, savivaldybės administra-
cijos kultūros specialistė Audronė 
Pajarskienė.

„Ar bus konkursas į naujo sky-

riaus vedėjo pareigas?“ - klausė 
liberalas L.Pakeltis. „Dėl perso-
nalo nesvarstome. Nėra sprendi-
mo“ - nelabai aiškiai paaiškino 
A.Gališanka.

S.Mačytė Šulskienė Tarybai sakė, 
kad naujo skyriaus vedėjo alga ra-
jono biudžetui metams kainuos 14 
tūkst. 500 eurų.

Administracijoje daugiau 
viešumo!?

Posėdžio pradžioje Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorius A.Gališanka skaitė savo 
metinės veiklos ataskaitą. Jis 
džiaugėsi administracijos darbais, 
bet kai kurios A.Gališankos frazės 
skambėjo paradoksaliai. „Bendrau-
jame ir neformaliai. Kolektyvas 
buriasi“ - džiaugėsi direktorius. 
„Administracijoje atsiranda dau-
giau viešumo. /.../ Susitikimuose 
seniūnijose žmonės išgirsta teisybę 
iš pirmų lūpų - kai ne viską galima 
paskaityti spaudoje“ - rajono tary-
bos nariams aiškino A.Gališanka. 
Pagal šias frazes išeitų, jog ne 
A.Gališanka, o „Anykšta“ norėtų 
nuslėpti, kad, pavyzdžiui, be kon-
kurso paskirtas laikinasis UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius J.Žukauskas buvo 
A.Gališankos grupioku Vilniaus 
pedagoginiame institute.

A.Gališanka sakė, kad pernai iš 
darbo išėjo 15 savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojų, priimti 7 
nauji darbuotojai. Direktorius tiki-
no, kad darbuotojų į laisvas darbo 
vietas ras, išskyrus vyriausiojo ar-
chitekto pareigybę. „Negaliu žadėti, 
kad bus išspręstas klausimas dėl Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjo“ - sakė A.Gališanka. 

Priminsime, jog nei Vilniaus pe-
dagoginis, nei milicijos mokyklos 
architektų niekad neruošė...

S.Rasalas klausė, kada bus pa-
skelbti konkursai į Viešintų ir An-
drioniškio seniūnus. A.Gališanka 
sakė, kad į Viešintų seniūnus bus 
paskelbtas konkursas po Velykų. 
„Po 2018 metų Velykų?“ - pasitiks-
lino S.Rasalas.  
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Iš dovanų sukūrė muziejų

Pirmoji Anykščių Angelų muzie-
jui savo angelų kolekciją padova-
nojo kultūrininkė Beatričė Kleizai-
tė-Vasaris – gimusi Kaune, Antrojo 
pasaulinio karo metais ji emigravo 
iš Lietuvos. Italijoje studijavo meną, 
vėliau gyveno Argentinoje, Kana-
doje, aktyviai reiškėsi lietuvių vi-
suomeninėje, kultūrinėje veikloje. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
grįžo į tėvynę. Į Lietuvą ji parvežė 
išeivijos dailininkų – V. Kašubos, A. 
Galdiko, V. Igno ir kt. darbų kolekci-
jas. Už nuopelnus Lietuvai ir Vilniui 
2002 m. buvo apdovanota Barboros 
Radvilaitės medaliu. Sužinojusi, jog 
Anykčiuose bus Angelų Muziejus, 
Beatričė Kleizaitė Vasaris pradėjo 
kalbinti dailininkus ir tautodailinin-
kus, kad bent po vieną kūrinį pado-
vanotų muziejui. Angelų muziejuje 
galime pasigėrėti Beatričės Kleizai-
tės-Vasaris padovanotais dailininkų 
R. Z. Bičiūno, L. Gutausko, S. Gu-
tausko, V. Igno, A. Stasiulevičiaus, 
J. Židžiūnienės, F. Linčiūtės, N. 
Smilgienės, R. Vėliuvienės, J. Za-
lenco, A. Vasiliauskaitės, L. Striogos 
kūriniais, lietuvių taudodailininkų L. 
Ivaškevičiaus, V. Liatuko, A. Petru-
lio ir kt. darbais.

Vėliau kolekcija pasipildė Arvydo 
Každailio, Valentino Ajausko, Igorio 
Kalinausko, Ričardo Ničajaus, Jono 

Tvardausko, Vytauto Ulevičiaus, 
Juozo Lebednyko, Arvydo Petrulio, 
Renės Gabdankienės, Viačeslavo 
Gibovskio, Rimantės Butkuvės, Hen-
riko Zakarevičiaus, Astos Vasiliaus-
kaitės ir kitų menininkų sukurtais 
angelais.

,,Anykščių menų centras jau prieš 
kurį laiką kreipėsi į užsienio šalių 
ambasadas esančias Lietuvoje ir pa-
skelbė prašymą surasti menininkus, 
galinčius sukurti angelus Angelų 
muziejui. Prieš kurį laiką esame gavę 
Italijos ambasados dovaną – Vikto-
rijos Leporės kurtą angelą. Taip pat 
tikimės sulaukti ir Estijos ambasa-
dos dovanos muziejui. O Rusijos 
ambasada, gavusi mūsų kvietimą, 
pagalvojo apie visai netoli esančios 
Kaliningrado srities dailininkus. Ben-
dradarbiauti padėjo kultūros etašė 
Kaliningrade Raminta Gecevičienė. 
Pirmas savo darbą muziejui pado-
vanojo Liev Šerstanoj, jo paveikslas 
vadinasi ,,Angelas dykumoje“. Apie 
tai sužinojęs kitas dailininkas Evgenij 
Pečerskij irgi sugalvojo prisidėti prie 
akcijos – jo paveikslas ,,Ateinantis 
angelas“ sukurtas Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio darbų tema.“ – apie 
dovanas muziejui pasakojo Angelų 
muziejaus vedėja Rita Tulušienė.

Praėjusį pirmadienį, kovo 26-ąją, 
Angelų muziejuje – Sakralinio meno 
centre, vyko kaliningradiečių dai-
lininkų Liev Šerstianoj ir Evegenij 

Angelai į Anykščius skrenda 
per ambasadorių rankas

Graikų kalbos žodis angelos (kaip ir hebrajų malak) reiškia “pasiuntinys, kurjeris, reprezentantas”. 
Taigi angelas yra pasiųstas nešti žinią. Angelai - Dievo pasiuntiniai. Jie niekur neatstovauja asmeniš-
kai savęs, bet visuomet aukštesnę jėgą - Dievą. Todėl jie vadinami “angelais iš dangaus” (Gal 1, 8), nes 
jie ne iš kažkur, o iš dangaus, nuo paties Dievo. 

Paprastai angelas Biblijoje įvardinamas kaip bekūnė būtybė, tačiau jau daugybę šimtmečių žmo-
nės stengiasi juos vaizduoti – dažniausiai sparnuotus, šviesius. Anykščių Sakralinio meno centre 2010 
metais įsikūrusiame Angelų muziejuje galima pamatyti įvairių angelų interpretacijų – nuo vaikiškai 
spalvotų, grublėtų medinių iki realistinių, stilizuotų.

Pečerskij muziejui dovanotų angelų 
paveikslų pristatymas.

Sakralinio meno centre – dar 
viena įspūdinga paroda

Iš Kazachstano kilęs, Kaliningra-
de gyvenantis dailininkas Liev Šers-
tianoj ne tik padovanojo savo darbą 
Angelų muziejui, bet kartu atkelia-
vo autoriaus grafikos darbų paroda 
,,Prūsiškoji elegija“, parengta iš So-
vetsko muziejaus fonduose saugo-
mos jo darbų kolekcijos. Tapytojas ir 
grafikas Liev Šerstianoj gimė 1945 
metais Kazachstane, baigė Kubanės 
meninės ir techninės grafikos fakul-
tetą Krasnodaro universitete. Jis yra 
Rusijos dailininkų sąjungos narys, 
dirba dėstytoju Maskvos K. G. Ra-
zumovskio universiteto Kaliningra-
do filiale. Tapytojas ir grafikas Liev 
Šerstianoj pasižymi ryškiu individu-

alizmu – jo kūryba – įtempto mąsty-
mo, išskirtinio meninio pajautimo ir 
meistriško gebėjimo valdyti įvairias 
technikas, rezultatas. Piešinių seri-
ja ,,Prūsiškoji elegancija“ – piešta 
tušu – žavi lyriška nuotaika, pasau-
lio harmonijos pilnatve, paženklin-
tos žemiškosios būties trapumu. Šie 
darbai persunkti gilaus susikaupimo 
ir liūdesio. Liev Šerstianoj prūsų 
kraštą, tapusį mitu ir gyvuojantį tik 
istorinėje atmintyje, tarsi jaučia savo 
genais ir šaknimis. ,,Dailininko Liev 
Šerstianoj mama – lietuvė, galbūt dėl 
to ,,Prūsiškojoje elegijoje“ jaučiasi 
ir lietuviškumas. Dailininkas gimė 
sverdamas vos kilogramą – stebu-
klas, kad būdamas kūdikis jis išgy-
veno.“ – pasakojo R. Tulušienė.

Laikinosios parodos – 
muziejaus “arkliukas“

,,Keičiamų parodų erdvėje pri-
statome kuo įvairesnėmis išraiškos 
priemonėmis dirbančių, garsių ne tik 
Lietuvoje, bet ir pasaulyje dailininkų 
kūrybą. Esame eksponavę Jurgos 
Ivanauskaitės, Severijos Inčirauskai-
tės-Kriaunevičienės, Romualdo Inči-
rausko, Kęstučio Grigaliūno, jaunos 
kartos dailininkų - Lino Jusionio, 
Indrės Ercmonaitės, Kazimiero In-
čirausko tapybos ir grafikos darbus. 
Keletą kartų eksponavome Naciona-
linės premijos laureato skulptoriaus 
Leono Striogos darbus. Iš Lietuvos 
dailės muziejaus skolinomės išeivi-
jos dailininkų Arbit Blato, Vytauto 
Kasiulio, Alfonso Dargio, Telesforo 
Valiaus grafikos ir tapybos darbus. 
Didelio lankytojų susidomėjimo su-
laukė Dianos Radavičiūtės, Vytenio 
Lingio, Elvyros Katalinos-Kriau-
čiūnaitės grafikos ir tapybos darbai, 
Romualdo Pučeko asambliažai, ta-
pytojos, Nacionalinės premijos lau-
reatės Rūtos Katiliūtės mėlynosios, 
ramybę žadančios drobės, fotografų 
Vėtrės Antanavičiūtės, Nacionali-
nės premijos laureato Algimanto 
Aleksandravičiaus fotografijų ciklai, 
Liaudies meno paroda iš Nacionali-
nio muziejaus, tapytojo Jono Dani-
liausko, Zitos Inčirauskienės, grafikų 
Nijolės Šaltenytės, Mikalojaus Vi-

lučio, Jūratės Stauskaitės, Mariaus 
Liugailos  parodos ir susitikimai su 
parodų autoriais. Parodų atidarymus 
dažnai lydi muzikiniai intarpai. Esa-
me kvietę žinomus atlikėjus  - Liudą 
Mockūną, Kają Draksler, Eugenijų 
Kanevičių, Nacionalinės premijos  
laureatą Vladimirą Tarasovą, Egidi-
jų Ališauską, Saulių Astrauską, labai 
smagią jaunimo grupę “Sheep Got 
Waxed”, Adrej Polevikov ir Girman-
tę Vaitkutę, Giedrę Kilčiauskienę, 
Nedą Malūnavičiūtę.“ – sakė Edita 
Pivoriūnienė, parodų ir edukacinių 
programų kuratorė. - ,,2017 m. pir-
mą kartą kvietėme žinomus anima-
torius Jūratę Leikaitę-Aškinienę ir 
Valentą Aškinį parodyti Anykščių 
vaikams, kaip gimsta animaciniai 
filmai. Animatoriai kartu su Anykš-
čių dailės mokyklos vaikais sukūrė 
animacinį filmuką “Angelai gyvena 
Anykščiuose”.

Paklausta, ar muziejuje apsilan-
kančių muzikantų pasirinkimui ne-
turi įtakos faktas, jog muziejaus di-
rektorius Tomas Tuskenis yra operos 
solistas, moteris juokėsi, jog muziką 
su parodomis derino jau nuo muzie-
jaus atidarymo laikų. 

Modernizuoja muziejų

Angelų muziejus, į kurį patekti 
galima per Sakralinio meno cen-
trą, šiuo metu atsinaujina – antrame 
muziejaus aukšte, palėpėje, esantys 
angelai lankytojų laukia kitokioje 
šviesoje: ,,Dabar salėje galima ma-
tyti besisukančias projekcijas – jos 
salei suteikia erdvės pojūtį. Anksčiau 
angelai buvo sustatyti paprastai, tra-
diciškai, o dabar su dizainerių pagal-
ba pakeitus erdvę pastebime, kad net 
lankytojai čia pabūna ilgiau.“ – apie 
naują Angelų muziejaus projektą 
pasakojo E. Pivoriūnienė. Moteris 
taip pat sakė, jog antrajame Angelų 
muziejaus aukšte yra ir garsioji an-
gelų pašto dėžutė, muziejui taip pat 
padovanota Beatričės Kleizaitės-Va-
saris. Čia muziejaus lankytojai gali 
parašyti laišką, palinkėjimą ar sva-
jonę. Paklausta, ką daro su laišku-
čiais, parodų ir edukacinių programų 
kuratorė E. Pivoriūnienė sakė, kad 
visus juos, neperžiūrėtus, muziejaus 
darbuotojai perduoda angelams pa-
slaptingu būdu. Savo laiškus ange-
lų pašte paliko ir neseniai apsilankę 
svečiai - muziejui paveikslą pado-
vanojęs Evgenij Pečerskij, Sovetsko 
istorijos muziejaus direktorė Andže-
lika Špiliova ir kiti.

Lietuviško kraujo turinčio dailininko Liev Šerstianoj darbas pa-
dovanotas Angelų muziejui - ,,Angelas dykumoje“.

Angelų muziejui savo darbus padovanojo du 
kaliningradiečiai dailininkai – Liev Šertianoj ir 
Evgenij Pečerskij – šalia jų paveikslų - Angelų 
muziejaus vedėja Rita Tulušienė.

Šiuo metu Sakralinio meno centro fasadą 
puošia vasario 16-ąjai ir kovo 11-ąjai paminėti 
skirtos dekoracijos, pagamintos per plenerą.

Tapytojo ir grafiko Liev Šerstianoj parodą ,,Prūsiškoji elegija“ Anykščių Sakralinio meno centre bus 
galima apžiūrėti iki balandžio 16-osios dienos.
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Rašyti kun. A. Pauliukas la-
bai mėgo, į „dienynu“ vadinamų 
knygų lapus rašė atvirai, tarsi su 
geriausiu bičiuliu bendraudamas. 
Ar jis galvojo, kad beveik po šim-
tmečio šiuos jo užrašus kai kas 
skaitys, pažins to meto gyvenimą, 
na ir, žinoma, patį kunigą. Su vi-
somis jo dorybėmis ir net ydomis,  
su „mažomis nuodėmėmis“. Ką gi 
jis rašė apie Gavėnią, didžiąją sa-
vaitę ir pačias pirmųjų nepriklau-
somos Lietuvos metų 1919 -1926 
- ųjų Šv. Velykas Troškūnuose.

Štai 1919 m. balandžio 17 - ąją, 
Didįjį Ketvirtadienį, A. Pauliukas 
rašė apie bolševikų siautėjimus: 
„Jie ima iš žmonių gerus arklius ir 
tai atlikti jiems padeda tikriausieji 
arkliavagiai. Tokie tad išjojo pono 
Taugino drigantą - kumelį. Bolše-
vikai gi paimdami šiek tiek sumo-
ka, tačiau jų menko atlygio niekas 
nenori priimti. Raudonieji arešta-
vę Dubriškio Bartoševičių, įkišo į 
kalėjimą, tačiau, kai šio pati jiems 
nuvežė 10 svarų lašinių, 5 svarus 
sviesto, vežimą bulvių, jį paleido.

Šv. Velykos švenčiamos ba-
landžio 20 - ąją. Vikaras sunkiai 
serga, tad pamaldos bažnyčioje 
kaip paprastą sekmadienį, o po iš-
kilmių visi suka vaišių pas Vilką, 
o sugrįžę, vakare, mėgavosi žydų 
teatro rodoma drama „Karalius 

Lira“ (Žydų karalius Lyras). An-
trosios Velykų dienos rytą žemę 
buvo sukaustęs gruodas, o įdieno-
jus sušilo iki dešimties laipsnių. 

Įdomus įrašas apie 1920 m. va-
sario 16 - ios šventimą. „Po pa-
maldų bažnyčioje, vidury mies-
telio įrengtoje tribūnoje pirmasis 
patriotišką kalbą rėžė vikaras 
Antanas Ivaška, po jo kalbėjo 
mokytoja Barbora Vidugirytė, 
taip jausmingai, kad aplink buvo 
matyti ne tik ašarojančių moterų, 
bet ir vyrų. Šiai kalbą užbaigus, 
vienas po kito kalbėjo mokytojai 
Meškeris ir Petkūnas, o paskuti-
nis - ponas Braždys, kuris gyrė 
save, o kitus buržujus peikė, kaip 
jau ne kartą buvo daręs. Visas 
miestelis buvo iliuminuotas, o 
gražiausiai atrodė klebonija, nes 
ant kiekvienos jos palangės degė 
po dvi žvakes. Vakare aplankę 
kaimyną Baranauską. Svečių ten 
buvo prisigrūdusi pilna gryčia, o 
degtinę gėrė „diržus išsijuosę“. 
Stebėjosi: „Dar man niekados 
neprisiėjo būti tokioje girtuoklių 
kompanijoj. Buvo girti vyrai, 
moterys ir šiaip bernai su mergo-
mis. Gailiušiokas buvo pradėjęs 
muštynes, bet tuojau buvo su-
gniaužtas ir parsiųstas namo ant 
išsiblaivinimo“.

Po šitų vaišių rytojaus die-

Troškūnų kunigo Antano 
Pauliuko Velykos XXa. pradžioje
Sutinkant šv. Kalėdų šventes skaitėme smagius Troškūnų kle-

bono Antano Pauliuko atsiminimus apie jo išgyventas Kristaus 
gimimo šventes. Dabar, didžiosios Prisikėlimo šventės išvakarėse 
paskaitykime, ką veikė, ką girdėjo, ką patyrė, apie ką mąstė šv. 
Velykų laike kiekvienos dienos įspūdžius kruopščiai dienoraštyje 
užrašinėjęs dvasininkas. 

ną dienoraštyje klebonas atvirai 
prisipažįsta: „Visą dieną sirgau 
pagiriom“. Tai mat koks smagus 
buvęs šventimas, o rytoj - jau Pe-
lenų diena. Klebonas jaučias nu-
sidėjėliu, o vikaras A. Ivaška tarsi 
supykęs jam ant plikės užpila ne-
pamatuotai daug pelenų - atrodo 
tarsi iš krosnies ištrauktas.

Didžiajame Ketvirtadienyje ne-
rami nuotaika, mat sužinojęs, kad 
jau pavakaryje kokia tai klaidžio-
janti kometa skriesianti per Žemės 
orbitą, gal net savo branduoliu su 
ja susitiksianti. To pasekmės aiš-
kios - vienu akimirksniu Žemė su-
byrės į dulkes. Girdint tokią nau-
jieną plaukai ant galvos šiaušiasi 
ir tikrai būtų kraupu, jei ne „prima 
aprilis“ - Melų diena, balandžio 
1- oji.

Jau kitų, 1920 m. pavasarį, prieš 
pat Verbą pasklidusi paskala, kad 
Kupiškio žydai ritualo tikslu no-
rėję papjauti Migonių Petrylos 
vaiką. Žmonės įnirtę ruošėsi da-
ryti žydų pogromą. Nusiminę ir 
Troškūnų žydai, nes pasiekusi 
žinia apie tai, kad Gomelyje iš-
pjauta apie 5000 jų tautiečių. Kle-
bonas pažymi: „Man rodos, kad 
žydų pogromai ir skerdynės turėtų 
pasikartoti visose šalyse. Juk re-
voliucija eina prieš piniguočius. 
Taigi ir žydų aukso spintas turės 
sudaužyti“.  

Balandžio 27 - ąją švenčiamos 
šv. Velykos. Gražus, tykus rytas, 
žmonių į bažnyčią prisirinko daug. 
Apie septintą valandą pamaldas 
užbaigę, klebonijoje sulaukė sve-
čių - pasveikinti užsuko keletas 
šlėktų. „Atsigavėję kiaušinių mu-
šimu ir burnike“.  Po to išvyko į 
dvarą, kur užkandę kalakutienos, 
sėdo lošti kortomis „šmindaferą“. 
(Tas pavadinimas išvertus iš pran-
cūzų kalbos reiškia geležinkelį). 
Lošti klebonui „pasiutusiai“ ne-
sisekę, tad pralošęs nemažai ska-
tiko. Naktį lijo menkas lietus ir 
žaibavo...

1923 - ųjų šv. Velykos, kaip ir 
šiemet, išaušo balandžio 1 - ąją. 
Visą naktį pūtęs šaltas vėjas vis 
nenurimo, buvo apie septynis 
laipsnius šalčio, tad einant pro-
cesijai aplink bažnyčią klebonas 
vos nenušalęs rankų, gailėjosi, 
kad kailinių apykaklės nepasta-
tęs ir neapsimovęs pirštinių. An-
trąją dieną vėl vakaras, kuriame 
suvaidinti net du dalykai - ko-
medija „Neatmezgamas mazgas“ 
ir „Naujokai“. Didžiausią juoką 
sukėlė mažų mergaičių baletas, 

kuomet vienai šokėjai užkliuvus, 
popierinis rūbas bematant suply-
šo. Trečią dieną klebonas pietavęs 
pas nuovados viršininką, kur po-
licininko sūnus plačiai pasakojo 
apie Klaipėdos paėmimą.

Balandžio 19 - ąją trankėsi 
pirmasis griaustinis, o kitą die-
ną buvo švenčiamos 1924 - ųjų 
šv. Velykos. Nuo pat ryto kaip iš 
kibiro pylė lietus, tačiau procesi-
jai išeinant į šventorių visai lyti 
nustojo, tad bažnyčią apjuosę tris 
kartus. Į kleboniją vis užeinantys 
svečiai sutrukdė nors kiek nu-
migti, o pirmą valandą klebonas 
išvyko į dvarą. Ten susirinkę ba-
jorai labai dejavo ir „rūgojo“ val-
džią, ministrą Krupavičių vadino 
diktatoriumi - ką nori, tą daro. 
Neva, labai neteisingai vykdo 
dvarų „parceliavimą“, nors nu-
matyta palikti 80 hektarų centrus, 
daug kur bajorams nepalieka nei 
dešimties. Kalbėjo apie politinę 
tylą prieš audrą, dvarponių ma-
nymu, naujas Europos karas ne-
išvengiamas.

Didysis Ketvirtadienis - 1925 - 
ųjų balandžio 9 - oji. Žmonių baž-
nyčioje daug, išklausęs net 273 
išpažintis. Neįtikėtina. Šilumos 
net dvidešimt laipsnių, keliai tiek 
pradžiuvę, kad net dulka. Zakristi-
joje vyko Šv. Sakramento brolijos 
susirinkimas, paskelbęs draugijos 
įstatus klebonas ragino narius da-
lyvauti visas tris dienas, o ypač 
naktį prieš Velykas adoracijoje, o 
Šv. Sakramento procesijoje daly-
vauti su degančiomis žvakėmis. 
Pabaigoje paskelbęs, kad Pranciš-
ka Urbonavičiūtė už anonimiškų 
laiškų rašymą pašalinama iš Tre-
tininkų draugijos.

Balandžio 4 - oji, 1926 m. šv. 
Velykos, rytas vėsus, bet tykus. 
Žmonių bažnyčioje buvo daug, 
o iškilmės pasibaigė apie septin-
tą valandą. Pasėdėjęs su pasvei-
kinti atėjusiais valsčiaus ponais 
bei mokytoju Karumnu su žmo-
na, klebonas vidurdienį išvyko į 
dvarą. Ten svečiavosi visa ponų 
Gecevičių giminė bei ponas Mon-
tvila iš Šėtos. Pavalgę pietus lošė 
vintą, o jau ketvirtą valandą kle-
bonas meldėsi bažnyčioje - vyko 
iškilmingos vakarinės pamaldos 
- mišparai. Vakare namie nesėdė-
jo - nuėjo pasisvečiuoti pas vais-
tininką. Dienoraštyje pažymi, kad 
rytais dar būna menkas gruodas, 
pučia šaltas, sausas šiaurys vė-
jas, todėl laukai ir keliai palengva 
džiūsta. 

Antano Patamsio nuotraukos fragmente – Troškūnų klebonas 
Antanas Pauliukas tarp bažnyčios giesmininkių apie 1925 m.

jonas jUneViČiUs

Šiemet bus 14 metų, kai Lietuva 
yra pilnateisė Europos Sąjungos 
narė. Tačiau, sugrįžkime į 2003 – 
ųjų pavasarį, kai vyko agitacija už 
stojimą į Europos tautų bendriją. 
O „Anykštos“ laikraštis tada orga-
nizavo europietiškiausio Anykščių 
krašto žmogaus rinkimus. 

Skaitytojai pasiūlė net 17 žmonių, 
jų nuomone, atitinkančių europiečio 
įvaizdį, o išrinko tuometinį Anykščių 
dekanato dekaną, Troškūnų bažnyčios 
kleboną Saulių Filipavičių. Dėkoda-
mas už apdovanojimą S. Filipavičius 

Išrinko europietiškiausią Anykščių 
krašto žmogų

teigė žinąs, koks tas europietis turi 
būti, jo nuomone, tai tas, kuris daug ir 
atsakingai dirba. Meras Darius Gude-
lis (beje, europiečio rinkimuose likęs 
penktas) nominantą apdovanojo Jono 
Žuko sukurtu medaliu. 

Antrąją vietą rinkimuose užė-
mė tuomet prieš porą metų verslą 
Anykščiuose pradėjęs UAB „Au-
tovelda“ direktorius Vladislovas 
Preidys, o trečiąją – mokytojas po-
liglotas Jonas Juknevičius. 

Europietiškiausia Anykščių kraš-
to moterimi buvo išrinkta chore-
ografė, šokių kolektyvo „Gojus“ 
vadovė Jūratė Uselienė.

2004 – ųjų balandžio 17 – ąją „Anykštos“ skaitytojų išrinktam euro-
pietiškiausiam Anykščių krašto žmogui pažymėjimą įteikė „Anykš-
tos“ redaktorė Gražina Šmigelskienė. 

Autoriaus nuotr.   

šiupiniai
Riboženklis. Po to, kai „Anykš-

ta“ paskelbė pranešimą apie apsi-
lupusį Anykščių miesto riboženklį, 
kuris atvykstančius į miestą pasi-
tinka nuo Svėdasų pusės, Anykščių 
rajono savivaldybės administracija 
paskelbė riboženklio remonto dar-
bų viešąjį pirkimą. Numatyta su-
tvarkyti ne tik patį riboženklį, bet 
ir šalia jo esančią aplinką.

Menas. Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centre (PSPC) eks-
ponuojama dvi dešimtys Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklos moky-
tojos Skaidrės Keibienės mokinių 
darbų, kuriuos jie sukūrė baigdami 
mokyklą. Tai yra Anykščių (PSPC) 
direktorės Zitos Neniškienės ir 
Anykščių kūrybos ir dailės moky-
klos direktoriaus Arūno Vilkon-
čiaus bendradarbiavimo rezultatas, 
leidžiantis manyti, kad ši paroda 
tikrai ne paskutinė. 

Pavogė. Lietuvos valstybės 
šimtmetį ir Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dieną Debeikiai 
pasitiko šventiškai pasipuošę, ta-
čiau nuotaiką sugadino kažkoks 
niekadėjas, pavogęs trispalvį kas-
piną, kuriuo buvo papuoštas pa-
minklas, įamžinęs laisvės gynėjų 
kovas.  „Nėr ką sakyt, trūksta žo-
džių“, - sakė trispalviu kaspinu pa-
minklą Debeikių centre papuošęs 
Debeikių bažnyčios pastoracinės 
komisijos narys, kraštotyrininkas, 
kryždirbys Bronius Tvarkūnas.

Protai. Antradienio „Auksinių 
protų“ žaidimą Anykščių bibli-
otekoje laimėjo sezono lyderiai 
„Nikė“ (68 tšk.). „Varpas“ surinko 
58 taškus. Po 11 turnyrų „Nikė“ 
tvirtai pirmauja (773 tšk.). „Var-
pas“ yra surinkęs 678, „Šį kartą“ 
- 676, „Dzajana“ - 538, „Durnių 
laivas skęsta lėtai“ - 454 taškus. 

Vienybė. Į naują Lietuvos soci-
aldemokratų darbo partiją, regis, 
kol kas neįstojo nei vienas Anykš-
čių socdemas ir nei vienas Anykš-
čių „darbietis“. Bent jau partijų 
skyrių lyderiai Dainius Žiogelis ir 
Ričardas Sargūnas tokių duomenų 
neturi. Buvęs Seimo narys, Darbo 
partijos Anykščių skyriaus pir-
mininkas R.Sargūnas „Anykštai“ 
sakė, jog iš partijos skyriaus pra-
rastas tik Anykščių rajono tarybos 
narys Alfrydas Savickas, kuris su-
stabdė savo įgaliojimus partijoje. 
Tuo tarpu Vaidutis Zlatkus, Artū-
ras Šajevičius, Donaldas Vaičiū-
nas - lieka partijoje. Darbo partija 
kels savo kandidatą tiesioginiuose 
Anykščių mero rinkimuose ir juo 
greičiausiai bus pats R.Sargūnas. 

Gaisras. Ketvirtadienį Kurklių 
seniūnijos Užušilių kaime degė 
medinis gyvenamasis namas su 
priblokuotu mūriniu garažu. Sude-
gė namų apyvokos daiktai, garaže 
sudegė motociklas, žoliapjovė, du 
pjūklai ir kiti daiktai.

Muzika. Žilvinas Žvagulis prista-
tė naują kūrinį – „Kaimo Dendis“.  
Klipe, kuris skirtas balandžio 
1-ajai, pavaizduoti Ramūnas Kar-
bauskis, buvusi anykštėnų atstovė 
Seime Greta Kildišienė, Aurelijus 
Veryga ir Agnė Širinskienė.

Slidinėja. Anykščiuose pramo-
gų ir sporto komplekse „Kalita“ iki 
šiol išsilaikiusi puiki sniego danga, 
vyksta treniruotės. „Margučius ri-
densime nuo snieguoto kalno“, - 
šypsodamasi sakė „Kalitos kalno“ 
vadovė Jolita Šinkūnienė.
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pirmadienis 2018 04 02

sekmadienis 2018 04 01

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Gimę tą pačią dieną.
6.55 Duokim garo! Velykos. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Laimingasis Hansas 
10.00 Gustavo enciklope-
dija. 
10.30 Šventadienio mintys.
10.55 Velykų Mišios iš 
Romos Šv. Petro aikštės. 
Tiesioginė transliacija.
13.00 Urbi et Orbi. 
Tiesioginė transliacija iš 
Vatikano.
13.30 Pranciškus - popie-
žius, norintis pakeisti pasaulį 
15.45 Klausimėlis.lt.  
16.00 Velykinis koncertas 
„Pavasario balsai“. 
17.30 Žinios 
18.00 Gražiausi metai - ge-
riausios dainos. 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Du balsai - viena 
širdis“. 
23.10 Laris Kraunas N-14. 
0.45 Septynios sielos N-7. 
(kart.).
2.45 Gražiausi metai - ge-
riausios dainos. Vytauto 
Šiškausko jubiliejinis koncer-
tas. (kart.).

6.20 Dienos programa. 
6.25 „Beprotiškos melodi-
jos. Triušio nuotykiai“ 
7.40 „Mano mama dino-
zaurė“ 
9.10 „Tomas ir Džeris. 
Paklydėlis slibinukas“ 

10.10 „Medžioklės sezonas 
atidarytas“ 
11.45 „Katės ir šunys“ . 
N-7.
13.30 „Spaidervikų kroni-
kos“ 
15.20 „Krokodilas Dandis“ 
. N-7.
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Mes vieno kraujo. 
22.00 „Tėtukas namie“ . 
N-14
23.55 „Padangių riteriai“ . 
N-14
1.55 „Keistuolis Deivas“ 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ (kart.) 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Nenugalimasis žmo-
gus - voras“ N-7  
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Mamyčių klubas“. 
9.00 „Kulinariniai triukai“. 
9.30 „Penkių žvaigždučių 
būstas“. 
10.00 „Pasaulis pagal mo-
teris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Bildukas 
Rumciunciukas“ N-7
12.35 „Šuo, kuris išgelbėjo 
Velykas“ 
14.25 „Egipto princas“ 
16.20 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.00 „Raudonas kilimas“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Auksiniai svogūnai“. 
Lietuva, 2018, apdovanojimų 
ceremonija. N-7.
22.00 „Šeima“ N-14
0.15 „Sinbadas ir 
Minotauras“ N-14

1.55 „Kirtis dešine“ N-14 
(kart.).
 

6.30 Lietuvos čempionato 
finalas. Panevėžys . 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Galiūnų čempionų 
lyga. Serbija. 2017 m. 
Sporto laida. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Amerikos mieliau-
sieji“ 
11.30 Atgal iš nebūties. 
Gelbstint karaliaus arklius 
12.40 „Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu“ 
13.50 Velykiniai 
Sveikinimai. Pramoginis 
sveikinimų koncertas. 
17.00 Metų 
18.50 Riterio žvaigždė N-7. 
21.25 „Juodasis sąrašas“ 
N-7
22.25 „Gyvi numirėliai“ 
N-14
23.25 „Kas žudikas?“ N-7
0.25 „Detektyvų istorijos“ 
N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“ 
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 Viktoras

21.00 Amžinai tavo N-14
23.00 „Žudikas manyje“ 
N-14
    

 kultura
6.05 „Vilniaus festivalis 
2017“. Ezio Bosso sugrįžta.   
(kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė 
(kart.).  
8.30 Krikščionio žodis.   
(kart.).  
8.45 Kelias. Laida evange-
likams.    
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Meno ritmai 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 Linija, spalva, forma. 
11.30 „Kaunas Talent 
2017“. 1 d.
13.10 Religinių giesmių 
vakaras „Tavo artume“. 2013 
m.
14.20 Baleto artistės 
Genovaitės Sabaliauskaitės 
95-mečiui. 
15.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
15.45 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018“.  
17.15 Aš esi tu. 
18.45 Bravo! 
20.00 ARTi. 
20.15 Bethovenas 5 
21.45 Koncertas 
„Nesudeginti tiltai“. Lietuvos 
scenos žvaigždės - Stasiui 
Povilaičiui.  
23.15 Imu jūsų duoną. 
0.10 Kino žvaigždžių alėja. 
Džo Kidas (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k). 

7.30 Nuo.. Iki.. (k). 
8.30 KK2 (k). N-7. 
10.30 Savaitės kriminalai 
(k). N-7. 
11.00 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Autopilotas (k). 
12.00 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 įspūdingiau-
si...“ (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
13.00 „Azija iš paukščio 
skrydžio“ 
14.00 „Pasaulio įspūdin-
giausi“ 
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Elementaru“ N-7

19.00 „Amerikos talentai“ 
N-7 
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „Nakties TOP“. N-14 
22.30 „X Faktorius“. N-7
1.00 „Avarijų TV“ N-7. 

7.09 TV parduotuvė.
7.15 Velykų skanėstai.. 
7.20 „Neprijaukinti. Turkija“. 
N-7.
7.55 Velykų skanėstai. 
8:00 „4 kampai“. 
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 Mano Europos 
Parlamentas. 
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Kita moteris“ N-7.  
12.40 Velykų skanėstai 
12.45 „Kita moterisN-7. 
14.50 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
15.20 „Pasaulio turgūs. 
Nuotykiai turguje“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Kambarinė“ N-7. 
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30. „Kambarinė N-7. 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30. „Kambarinė“ 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“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.   (kart.).
6.35 Stilius. (kart.).
7.40 Linksmuolis Baris ir 
disko kirminai 
9.00 Brolių Grimų pasakos 
10.10 Romo Dambrausko ir 
grupės gyvo garso koncertas 
„Prisiliesk.“.  
12.00 Paslaptingas sodas 
13.50 Auklė Makfi 
15.25 Auklė Makfi ir didysis 
sprogimas 
17.15 Klausimėlis.lt.   
(kart.).
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Pramoginė laida 
„Editos šou“. N-7.  
19.30 Gimę tą pačią dieną. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.00 Koncertas „Edmundo 
Kučinsko šou“. 
23.00 Svetimšalė 1 N-14. 
24.00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Paslaptingas sodas 
(kart.).

6.20 “Atgal į jūrą” 
8.05 „Tomas ir Džeris. 
Sugrįžimas į Ozo šalį“ 
9.35 „Medžioklės sezonas 
atidarytas 2! “ 
11.00 „Monstrų viešbutis“ 
12.40 „Katės ir šunys. 

Kačių kerštas“ 
14.20 „Šunų viešbutis“ 
16.20 „Krokodilas Dandis 
2“ N-7
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 Lietuvos balsas - 
Monika Marija. 
21.30 „Labas, mes Mileriai“ 
N-14
23.50 „Laimės sausainiai“ 
N-14
1.35 „Tėtukas namie“ N-14.

5.40 “Kaip prisijaukinti slibi-
ną 2 “ N-7
7.15 „Kaštonas. Centrinio 
parko didvyris“ 
9.00 „Robinzono Kruzo 
sala“ N-7
10.50 „Teisinguolis Dadlis“ 
N-7
12.25 „Nevykėlio dienoraš-
tis. Šuniškos dienos“ N-7
14.15 „Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė“ 
16.05 „Kaimiečiai 
Beverlyje“ N-7
18.05 „Ledynmetis. 
Velykinio kiaušinio paieška“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Pelenė“ N-7
21.45 „Greičio įkaitai“ N-7
23.35 „Maištinga siela“ N-7
1.45 „X failai“ N-14 
2.35 „Kerštas“ N-7

6.10 “Viena už visus” N-7.
7.10 Pasaulis sveikina 
Lietuvą. Renginys atkurtos 
Lietuvos 100-mečiui
8.40 35-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas 
10.25 40-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko festivalis 
12.45 41-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis 
15.20 „Uraganas. Vėjo 
odisėja“ 
17.00 LKL čempionatas. 
Šiauliai - Žalgiris. Tiesioginė 
transliacija
19.30 „Visiškai slaptai“ N-7. 
21.15 „Lemiamas tyrimas“ 
N14. 
23.30 „Riterio žvaigždė“ 
N-7. 
1.45 „Gyvi numirėliai“ N14. 
2.30 „Juodasis sąrašas“ 
N-7. 
Tv1

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“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 
N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
N-7. 
21.00 „Pirmasis riteris“ N-7
23.10 „Gyvenimo šukės“ 

N-7.

 kultura
6.05 Pranciškus - popie-
žius, norintis pakeisti pasaulį 
(kart.).
8.15 Grizis ir lemingai 
8.25 Peliukas Lukas 
8.35 Tobotai 1 
9.00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
9.35 Velykų zuikis 
11.10 Bethovenas 5 (kart.).
12.40 Bravo! 
14.00 Grizis ir lemingai 
14.10 Peliukas Lukas 
14.20 Tobotai 1 
14.45 Velykinis koncertas 
„Pavasario balsai“. 
16.15 Keturakis. Amerika 
pirtyje. Kauno dramos teatro 
spektaklis. 
18.00 Kelias į namus.
18.35 Išminties mylėtojas. 
19.30 Labdaros koncertas 
„Aš esu, nes tu esi“. 
21.00 Valstybinio pučia-
mųjų instrumentų orkestro 
„Trimitas“ jubiliejinis 60-me-
čio koncertas. 2017 m.
22.50 Gyvulių ūkis 
0.20 DW naujienos rusų 
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida 
rusų kalba iš Prahos.  
1.00 Maža išpažintis. 
(kart.).
  

6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).
7.30 @rimvydasvalatka (k) 
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės panorama 
(k). 

9.30 Valanda su Rūta (k). 
11.00 Bus visko. 
12.00 Nuo... Iki.... 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 KK2. N-7. Infošou. 
Vedėjai Justė Žičkute ir 
Tomas Ališauskas
16.00 Visi už vieną. N-7. 
17.00 Gyvūnų policija. N-7. 
17.55 Ekranai. N-7.  
18.50 Valanda su Rūta 
20.20 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21.40 Yra, kaip yra. N-7 
23.25 Ne vienas kelyje 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Yra, kaip yra. N-7. 

6.45 “Televitrina”. 
7.00 “Azija iš paukščio skry-
džio” (“Asia from Above”).
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Karys lenktynininkas“. 
N-7 (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be 
cento“ N-7 
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų 
N-7 (kart.) 
13.30 „Fizrukas“ . 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“. Rusija, 
komedija, 2014. Vaidina. 

Dmitrijus Nagijevas, Daša 
Rusakova, Anastasija Panina 
ir kiti. 2 sez. 4 s. N-7 (kart.) 
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Baradač’ius“ N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Piramidė“ S 
0.50 „Kobra 11“ N-7 

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“. Laida 
apie pirties malonumus.
7.15 Muzikiniai sveikinimai. 
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 „Merdoko paslaptys“ 
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 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
0.15 Nuoga tiesa. Debatų 
laida. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 N-7.
11.40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio teisuoliai. 
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.10 Svetimšalė 1 N-14
0.15 Karinės paslaptys. 
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.40 „Didysis žvejys“ 
7.05 „Muča Luča“ 
7.30 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7. 

9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Nuo... Iki... (k). 
13.25 „Rožių karas“ 
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ (8). N-7. 
20.30 Ekranai. N-7. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Baudėjas. Karo 
zona“ N-14
0.35 „Judantis objektas“ N-7
1.25 „Labas, mes Mileriai“ 
N-14

5.45 „Televitrina“.  
6.00 „Išsirink sau ateitį“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7. 
6.55 „Simpsonai“ N-7.
7.55 „Svajonių sodai“. (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ . N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios ama-
zonės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ 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 „Sveiki atvykę į džiun-
gles“ N-14 
0.20 „Kaulai“ N-14 

1.20 „X failai“ N-14 

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (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 patikrini-
mas“ 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 „Kobra“ N14. 
22.45 „Lemiamas tyrimas“ 
N14. 
0.55 „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“ 
18.30 „Neklausk meilės 

vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 
N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
N-7. 
21.00 Tiltas“ N-14
22.10 Tiltas N-14
23.20 „Gyvenimo šukės“ 
N-7.  

   kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.   
6.05 Kelias į namus. (kart.).
6.35 Septynios Kauno die-
nos.   (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai   
7.15 Tobotai (kart.).
7.40 Auklė Makfi (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.  
12.10 Euromaxx. (kart.).  
12.40 Keturakis. Amerika 
pirtyje. Kauno dramos teatro 
spektaklis. (kart.).
14.25 Alfonsas Svarinskas. 
(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 Misija. Vilnija. 
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  
19.00 Laisvės vėliavnešiai. 
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Basanavičius. 
21.10 Galipolis. Kai 
Murdochas stojo į karą 

22.10 Damos N-14
24.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 

  
6.00 Yra, kaip yra. N-7.  
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 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
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
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI kriminalistai“ N-7

17.25 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 
19.25 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.35 „UEFA Čempionų 
lygos rungtynės. „Sevilla 
FC“ - „FC Bayern Mu nchen“. 
Tiesioginė transliacija. 
23.40 „Pėdsakai“ . N-7 
0.35 „Kobra 11“ N-7 

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Kaimo akademija“. 
7.15 Nuoga tiesa. N-7.
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7
14.55 „Merdoko paslaptys“ 
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 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 „Ant bangos“. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai. 
23.45 Patriotai. N-7.
0.45 „24/7“. Savaitės aktuali-
jų analizė ir komentarai. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 . N-7
11.40 Emigrantai. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7.  
17.30 Žinios 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Svetimšalė 1 N-14
0.15 Istorijos detektyvai. ( 
kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.35 „Didysis žvejys“ 
7.05 „Muča Luča“ 
7.30 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 

12.30 Ekranai (k). N-7. 
13.25 „Rožių karas“ 
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ N-7. 
20.30 Gyvūnų policija. N-7. 
21.30 Žinios.  
22.24 Sportas.  
22.28 Orai.  
22.30 „Aš esu legenda“ N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7
1.15 „Baudėjas. Karo zona“ 
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 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ 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 „Išpirka “ N-14 
0.20 „Kaulai“ N-14 
1.20 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7 
2.10 „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 patikrini-
mas“ 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 „Asteroidas. Lemiamas 
susidūrimas“ N-7. 
22.50 „Kobra“ N14. 
0.30 „Strėlė“ N-7.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
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“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 

20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 „Tiltas“ N-14
23.25 „Gyvenimo šukės“ N-7. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Pradėk nuo savęs. Scen. 
aut. Dalia Juočerytė.   (kart.).
6.35 Nacionalinis turtas.   
(kart.).
7.00 Grizis ir lemingai   
7.05 Tobotai (kart.).
7.30 Auklė Makfi ir didysis 
sprogimas (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Meno ritmai 
12.40 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. (kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.15 Galipolis. Kai 
Murdochas stojo į karą (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
20.30 Kalbantys tekstai.  
21.20 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 3 
22.10 Evoliucija N-14
23.30 ARTi. (kart.).

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 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. 
16.30 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 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai N-7 (kart.) 
9.00 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu„“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
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“. 
21.35 „UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Liverpool FC“ - 
„Manchester City F“. Tiesioginė 
transliacija. 
23.40 „Pėdsakai“ . N-7 
0.35 „Kobra 11“ N-7 

06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
07.15 Nuoga tiesa
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. Informacinė 
publicistinė laida.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 Gyvenimo būdas. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Vaiduoklis kreivame vei-
drodyje“ N-7.
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7
11.40 Gyvenimas. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios 
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 „Kas ir kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Svarbios detalės“. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Pasipriešinimas N-14. 
1.00 LRT radijo žinios.

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

14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Nežinomasis“ N-14
0.20 „Judantis objektas“ N-7
1.10 „Aš esu legenda“ N-14
2.50 Alchemija XI. Praktinė 
magija . 

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 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ 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 „Dredas“ N-14 
0.20 „Kaulai“ N-14 
1.20 „Gražuolė ir pabaisa“ 
N-7  
2.10 „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 patikrini-
mas“ 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 „Einantis per ugnį“ 
23.10 „Asteroidas. Lemiamas 
susidūrimas“ 
0.50 „Strėlė“ N-7. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
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“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
N-7. 

21.00 „Tiltas“ N-14
23.25 „Gyvenimo šukės“ N-7.  
 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
6.30 Lietuva mūsų lūpose. 
Ved.: Antanas Smetona.   
(kart.).
7.00 Grizis ir lemingai   
7.05 Peliukas Lukas (kart.). 
7.15 Tobotai (kart.).
7.40 Velykų zuikis (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Maistas ir aistros. 
(kart.).
12.40 Klauskite daktaro. 
(kart.).
13.40 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 Apsimetėliai. 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.
16.30 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 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 (kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“ N-7 
15.30 „Kaulai“ N-7 
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Rembo“ N-14 
23.10 „Pėdsakai“ . N-7 
0.10 „Kobra 11“ N-7 

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
7.15 „Šiandien kimba“. 
8.15 Patriotai. 
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 „Merdoko paslaptys“ 
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 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. N-7
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 Gyvenimo būdas. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Vaiduoklis kreivame vei-
drodyje“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 Senis  N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7 
11.40 Stilius. (kart.).
12.40 „Kas ir kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7. 
17.30 Žinios 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Daktaras Ne N-7. 
0.50 Smegenų paslaptys. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Svarbios detalės“. (kart.).

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

14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 „Kaip diena ir naktis“ 
N-7
23.10 „Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias“ N-7
1.30 „Nežinomasis“ 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 gyveni-
mas“ . N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „SimpsonaiN-7 
16.00 TV3 žinios. 
17.00 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Namai“ N-7  
21.15 „Šešios dienos, septy-
nios naktys“ N-7  
23.25 „Bukas ir bukesnis 2“ 
N-7  
1.35 „Sveiki atvykę į džiun-
gles“ (N-14 (kart.) 

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) 
N-7.
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ 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 „Mirties kurjeriai“ N14. 
23.15 „Einantis per ugnį“ 
N-7.
1.15 „Strėlė“ N-7.  

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
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 „Tiltas“ N-14
23.25 „Viskis, tango, fokstro-

tas“ N-14
1.30 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2017“. 
(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 ki-
taip. (kart.).  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 
8 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Valstybinio pučia-
mųjų instrumentų orkestro 
„Trimitas“ jubiliejinis 60-mečio 
koncertas. 2017 m. (kart.).
14.00 Stambiu planu. (kart.).
14.45 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (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 Mokslo sriuba. Ved.: 
Ignas Kančys.   (kart.).
18.35 Imu jūsų duoną. 
(kart.).
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas N-7
20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Svajoti nėra kada N-7

22.45 Teatralizuota oratorija 
„Vilniaus kronikos“. 
0.15 DW naujienos rusų 
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje. 
  

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

namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7 
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19.30 „Verslo receptai“. 
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.50 „Orai“. 
22.00 „Ledo kelias“ N-7
23.00 „Eurolygos rungtynės. 
Pirėjo „Olympiacos“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas. 
1.00 „Daktaras Hausas“ N-14 

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „4 kampai“. 
7.15 „Ant bangos“. 
8.15 Gyvenimo būdas. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Albanas“ (1/5). N-7
11.25 „Bitininkas“ N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7
14.55 „Merdoko paslaptys“ 
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 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
22.57 Orai.
23.0 „Gluchariovas“ N-7
1.10 „Krikšto tėvas“ N-7.

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

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
7.20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
7.30 Detektyvė Miretė 
7.45 Stebuklingoji Boružėlė 
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.50 Skrydis virš Australijos 
12.45 Ypatingi gyvūnų jau-
nikliai 
13.40 Mis Marpl 3 
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 „Du balsai - viena 
širdis“. 
23.10 Be abejo, turbūt N-7
1.00 Daktaras Ne N-7 (kart.).
2.45 Skrydis virš Australijos 
(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 „Pelenė iš Laukinių 
Vakarų“ 
11.35 „Stebuklinga dovanėlė“ 
13.25 „Tokia jau mano dalia“ 
N-7
15.25 „Girtas meistras 2“ N-7
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Avelės ir vilkai“ 
21.10 „Vyrai juodais drabu-
žiais 3“ N-7
23.15 „Seni laikai“ S
1.05 „Kaip diena ir naktis“ 
N-7

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 „Nuleist periskopą!“ 
13.50 „Muzika, suradusi 
mus“ N-7  
16.10 „Simpsonai“ . N-7.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Naktis muziejuje“ N-7 
21.50 „Divergentė“ N-14 
0.40 „Meilės veidas“ N-7 

6.35 “Viena už visus”  N-7
8.45 Sveikatos ABC televi-

trina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Amerikos mieliausieji“ 
11.30 „Katės ar šunys? Kas 
geresnis“ 
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. 
Neptūnas - Pieno žvaigždės. 
Tiesioginė transliacija
19.30 Dainuok mano dainą. 
21.30 „Maksimali bausmė“ 
N14. 
23.30 „Tikras teisingumas. 
Gatvės karai“ 
1.10 „Strėlė“ (k) N-7.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“ 
(3) 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.45 „Surikatų namai“ 
9.15 „Žiniuonis“ N-7
10.15 „Akloji“ 
11.25 „Būrėja“ (k) 
12.00 „Nekviesta meilė“ 
14.00 „Tabatos salonas“ 
15.00 „Širdele mano“ 
17.00 „Akloji“ 
18.10 „Būrėja“ 
18.25 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“ N-7. 
21.00 „Bekas 3. Grifas“ N-14
22.55 „Tėvas Motiejus“ N-7. 
  

 kultura  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  

6.05 Duokim garo!  
7.35 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).  
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.05 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
11.00 Nacionalinis diktantas. 
Finalas. Tiesioginė translia-
cija.
12.00 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018“. (kart.).
13.35 Klauskite daktaro. 
14.30 Kelias į namus. (kart.).
15.05 Atžalos. 
16.00 Euromaxx. 
16.30 Lietuvos menininkų 
portretai. Aš žinau tą smoką. 
Dokumentinis filmas. Rež.: 
Marius Siparis.  
17.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas 
- šimtmečio veidai. 
18.45 Šventojo Petro ir 
kitos popiežiškosios Romos 
bazilikos 
20.15 Stambiu planu. 
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
N-14
22.45 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Sisters On Wire“.  
23.45 Dabar pasaulyje. 
0.15 Svajoti nėra kada N-7  

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7. 
16.30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 

18.00 Visi už vieną (k). N-7. 
19.30 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
20.00 Ekranai (k). N-7. 
20.30 Gyvūnų policija. N-7.
21.00 Bus visko (k). 
22.00 Žinios.
23.00 Gyvūnų policija (k). 
N-7. 
23.30 Visi už vieną. 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 įspūdingiau-
si.:“ (kart.). 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „Statybų gidas“. 
10.00 „Nuo amato iki verslo“. 
Informacinė-pažintinė laida. 
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 įspūdingiau-
si...“ 
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7 
18.00 „Skorpionas“ N-7 
19.00 „Amerikos talentai“ 
N-7
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „Naktinis pasimaty-
mas“ N-7

23.50 „Rembo“ N-14 (kart.) 
1.25 „Daktaras Hausas“ N-14 

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Neprijaukinti. 
Australija“. N-7.
8.25 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybi-
ninkė Marcelė Kubiliūtė“. 
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.30 „Vantos lapas“. 
10.00 Ant bangos. 
11.00 „Vincentas“ 
12.30 „Vera“ N-7
14.20 „Pavojingiausios kelio-
nės. Brazilija“. N-7.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. 
Daina - gyvenimo metafora. 
1 dalis“. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „4 kampai“. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Tamsioji sielos pusė“ 
N-7.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.05 „Vincentas“ 
0.30 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
2.15 „Vera“ N-7

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2018-04-30)

Kryžiažodis  „Pumpuras“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu,  elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt, 

įmesti į laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje arba pranešti 
paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus 
prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Vasario 24 dienos „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Gripas“ teisingas atsa-
kymas – ZEBRAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 67 skaitytojai. Tai anykštėnai  
J.Mieželienė, Z.Vanagienė, D.Patumsienė, V.Malinauskienė, A.Patumsis, A.Lunevičius, 
D.Šlamienė, D.Kundrotienė, A.Vildžiūnas, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, O.Arienė, 
E.Zlatkutė, E.Jurėnaitė, A.Vilčinskas, R.Budrienė, R.Venclovienė, E.Tamulėnienė, 
J.Tamulėnas, R.Vilimas, D.Varnienė, V.Vilčinskienė, R.Šulnienė, R.Šulnius, 
B.Augulienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, M.Vitkūnaitė, Z.Vitkūnaitė, 
V.Bieliūnienė, A.Kavolienė ir A.Skaržauskienė; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, 
P.Dolmantas, B.Gudonienė ir V.Mogylienė iš Viešintų; D.Sudeikienė, V.Strazdienė 
ir R.Puolis iš Kavarsko, B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio, T.Jakniūnienė ir 
G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, G.Radzevičienė ir 
S.Žibutienė iš Šovenių, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, J.Aukštakojienė 
iš Ukmergės, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, S.Steponavičienė iš Troškūnų, J.Dubrienė 
iš Meldiškių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, L.Didienė 
iš Medžiočių, K.Rimkuvienė iš Antupių, A.Juknonienė iš Rubikių, V.Urbutienė iš 
Naujikų, O.Petronienė iš Smėlynės, S.Želnienė iš Maželių, E.Jankauskas iš Utenos, 
R.O.Deveikienė iš Mažionių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.Vaiginytė iš Aknystų ir 
A.Ramanauskienė iš Dauginčių.      

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Kurmis“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks G.ŠULSKIENEI iš Kurklių Prašome 
skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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IŠ PIRMŲ LūPŲ

rį prie kapinių būtų galima pastatyti“ 
- kalbėjo svėdasiškė. Vaitkūnuose gy-
venantis žurnalistas ir muziejininkas 
Vytautas Bagdonas dėstė, kad jei bus 
pastatytas konteineris prie Kunigiš-
kių kapinių, tada prie jo bus pradėtos 
vežti ir padangos. Prie konteinerių 
temos vėliau grįžęs meras pasakojo 
apie turistus. „Atvyko latvių autobu-
sas prie Lajų tako. Jie visą kelionę 
nestojo, atvažiavo ir išpylė šiukšles į 
konteinerius - du konteineriai pilni.“ 
- pasakojo meras. Po šio rajono va-
dovo pasisakymo salė nuvilnijo: „O 
ką turistai turėtų daryti su kelionėje 
sukauptomis šiukšlėmis?“ 

Rauna blogį su šaknimis

Meras K.Tubis savo pasisakyme 
dėstė, kad dirba labai griežtai, tau-

Valdininkai dirba gerai, 
kas blogai dirbo - nebedirba
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis antradienio pavakarę svėdasiškiams pasakojo apie nuveik-

tus darbus. Meras akcentavo, kad taupomos biudžeto lėšos ir, kad iš darbo atleidžiami tik netikę 
darbuotojai. „Niekam neleisiu vogti“ - kelis karus kartojo meras K.Tubis. 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Svėdasai – žemvaldžių kraštas

Mero ir jo komandos pasirodymas 
tautai Svėdasuose - oficialiai Svėda-
sų seniūno Valentino Neniškio 2017 
metų veiklos ataskaita bei 2018 metų 
veiklos plano pristatymas. Seniūno 
ataskaitą ir veiklos planą atviru bal-
savimu tvirtino seniūnaičiai, renginį 
moderavo Daujočių seniūnaitis Alek-
sas Aleksiūnas.  

Skaitydamas veiklos ataskaitą 
Svėdasų seniūnas V.Neniškis bėrė 
skaičius: seniūnijoje yra 212 kilome-
trų vietinės reikšmės, seniūnijos pri-
žiūrimų kelių, 52 gyvenami kaimai, 
2 senelių globos namai, 3 akmens 
apdirbimo įmonės, 74 socialinės pa-
ramos gavėjai, 10 socialinės rizikos 
grupei priskiriamų šeimų, daugiau 
nei 20 ūkininkų, valdančių didesnius 

nei 100 ha sklypus. 2017 metais kelių 
priežiūrai žiemą seniūnija išleido tik 
564 eurus, o Svėdasų miestelio ga-
tvių asfaltavimui buvo skirti 53 tūkst. 
eurų.  

Šiais metais seniūnas žadėjo ir to-
liau prižiūrėti 8 ha ploto seniūnijai 
priklausančią teritoriją bei 19 seniūni-
joje esančių veikiančių ir neveikian-
čių kapinaičių. Šiais metais ketinama 
įrengti Daujočių kaimo apšvietimą, 
remontuoti J.Tumo Vaižganto mu-
ziejų Kunigiškėse. „Pernai nepavyko 
pirties remonto atlikti, keitėsi valdžia, 
gal šiemet pavyks“ - kalbėjo seniūnas. 
„O šaligatviai kada nors Svėdasuo-
se bus?“ - paklausė moteris iš salės. 
„Kada nors bus“ - atsakė seniūnas. 

„Kunigiškių kapinių vartai griūna, 
tvora griūna. Suprantu, gal tai ir sunku 
sutvarkyti, bet bent šiukšlių konteine-

riuje dirba 80, 74, 72 metų gydyto-
jos. Kaip mano pavaduotojas sakė 
- būčiau moteris ir aš nevažiuočiau. 
/.../Kai yra jovalas - chaosas ir gau-
nasi“ - Anykščių ligoninę įvertino 
meras K.Tubis. Jis gyrė Anykščių 
pirminės sveikatos centro direkto-
rę Zitą Neniškienę, nes ji, pasak 
mero, įdarbina jaunus gydytojus. 
„Ligoninėje dirba tik garbaus am-
žiaus daktarai“. - Svėdasuose kal-
bėjo meras.

Du kartus kliuvo buvusiam UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ di-
rektoriui Kaziui Šapokai. Pasak 
K.Tubio, Svėdasų pirtis nesure-
montuota todėl, kad buvęs komu-
nalininkų vadovas buvo paskaičia-
vęs 9 tūkst. eurų remonto sąmatą, 
o dabartinis laikinasis direktorius 
Jonas Žukauskas suremontuos tik 
už 10 tūkstančių. Bet čia gal blo-
gai išgirdome, nes lyg šiol 10 buvo 
daugiau už 9... „Ruoškit vantas, 
atvažiuosime su meru pertis“ - jog 
pirtis Svėdasuose bus sutvarkyta 
dar iki šios valdžios kadencijos pa-
baigos, žadėjo Anykščių savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka.

Gyventojams skundžiantis dėl 
sąskaitų už atliekas painumą, me-
ras dėstė, kad problema dėl sąs-
kaitų buvo prie ankstesnio komu-
nalinio ūkio vadovo, o dabar jos 
nebebus.

Tačiau merą kalbinusi svėdasiš-
kė neatlyžo - paini jos paskutinio 
mėnesio sąskaita. „Mes perdavėme 
vadovui - jis turi padaryti - atėjo 
vienas žmogus ir gyvenk jo gyve-
nimą. Jei 40 įstaigų pradėsiu žiūrė-
ti - kas bus“ - apie galimas dabarti-
nių laikų klaidas ar nesusipratimus 
nebuvo linkęs šnekėti meras.               

Rūšiuoja – ne visi 

Anykščių rajono savival-
dybės administracija teikė 
Lietuvos aplinkos apsaugos 
investicijų fondui paraišką 
gauti finansavimą projektui 
„Pakuotės atliekų kiekio ma-
žinimas mišrių komunalinių 
atliekų sraute“. Šiame pro-
jekte yra numatomas rūšiuo-
jamojo surinkimo konteinerių 
pirkimas individualių namų 
valdoms. Išdalinus nupirktus 
konteinerius rūšiuojamojo su-
rinkimo konteineriais bus ap-
rūpinta 100 proc. individualių 
namų valdų, besinaudojančių 
individualiais mišrių komu-
nalinių atliekų surinkimo kon-

teineriais tiek stiklo pakuotei, 
tiek popieriui, plastiko, meta-
lo pakuotei. Už rūšiuojamųjų 
atliekų surinkimo konteinerių 
išvežimą iš gyventojų nebus 
imamas papildomas mokestis. 
Tačiau dalinant konteinerius 
individualių namų valdų sa-
vininkams pastebėta, kad ne 
visi gyventojai sutinka imti 
rūšiavimo priemones, nors 
pagal atliekų tvarkymą regla-
mentuojančius teisės aktus 
privalo rūšiuoti atliekas, todėl 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija šių metų 
kovo mėnesį Anykščių rajono 
savivaldybės tarybai pateikė 
sprendimo projektą papildyti 
Anykščių rajono savivaldy-

bės atliekų tvarkymo taisykles 
nauju punktu. Šiame punkte 
numatyta, kad individualių 
valdų savininkams, nerūšiuo-
jantiems komunalinių atliekų 
jų susidarymo vietoje ir (ar) 
atsisakantiems priimti (atsi-
sakymas priimti laikoma su-
tarties dėl rūšiavimo kontei-
nerių panaudos nesudarymas 
su įmone, tvarkančia komu-
nalines atliekas) individualius 
pakuočių ir pakuočių atliekų, 
įskaitant antrines žaliavas, su-
rinkimo konteinerius, komu-
nalinių atliekų tvarkymo įmo-
ka bus didinama 2 kartus nuo 
Savivaldybės tarybos sprendi-
mu patvirtintos metinės įmo-
kos dydžio.

Rūšiuojantys atliekas mokės mažiau 
Kovo 29 dieną vykusiame Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritar-

ta sprendimo projektui, kuriuo numatoma keisti nuo 2016 m. lapkričio 24 d. galiojusius 
įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius. 
Išaugusius įmokos dydžius lėmė nuo 2017 m. kovo 1 d. pasikeitęs vartų mokestis (miš-
rioms komunalinėms atliekos nuo 26,85 Eur/t į 52,65 Eur/t, kitoms atliekoms – iš 30,80 
Eur/t į 41,39 Eur/t).

Anykščių, Kavarsko, Troškūnų miestų, Svėdasų miestelio, Naujųjų Elmininkų, Smėly-
nės, Vaidlonių kaimų gyventojams patvirtinta įmoka yra 27,92 Eur gyventojui per metus, 
t. y. 0,53 Eur per mėnesį daugiau nei iki šiol galiojusi, o kitų Anykščių rajono vietovių gy-
ventojams – 23,99, t. y. 0,44 Eur per mėnesį daugiau nei iki šiol galiojusi. Tačiau lyginant 
Utenos regiono savivaldybių patvirtintas atliekų tvarkymo mokestį, pastovioji ir kintamo-
ji įmokos dalis (DVĮ) gyventojams Anykščių rajono savivaldybėje yra mažiausia. Molėtų 
rajono daugiabučių namų gyventojai moka 33,10 Eur per metus, Ignalinos rajono – 37,32 
Eur, Utenos – 40,07 Eur per metus, Visagino – nuo 53,00 iki 71,00 Eur (priklausomai nuo 
to, ar daugiabučiame name įrengtos šiukšlių išmetimo šachtos). 

Mažiau mokės 
rūšiuojantys

2018 m. kovo 19 d. vykusia-
me Anykščių rajono savivaldy-
bės mero potvarkiu sudarytos 
darbo grupės „Dėl komunali-
nių atliekų tvarkymo sistemos 
tobulinimo“ ir Savivaldybės 
administracijos vadovų ir dar-
buotojų pasitarime buvo pa-
teiktas siūlymas paskatinti rū-
šiuojančias individualias namų 
valdas, mažinant metinį DVĮ 
mokestį. Todėl Anykščių rajo-
no savivaldybės administracija 
šių metų gegužės mėnesio Ta-
rybos posėdyje siūlys pakeisti 
Įmokos už komunalinių atlie-
kų surinkimą iš atliekų turėto-
jų ir tvarkymą taikymo tvarką, 
patvirtintą Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos 2016 m. 
lapkričio 24 d. ir papildyti ją 
nauju punktu. Šiame punkte 
numatoma individualių namų 
valdų savininkams, turintiems 
individualias rūšiavimo prie-
mones ir rūšiuojantiems atlie-
kas, už kiekvieną išstumtą 
ne mažiau 90 proc. užpildyto 
tūrio pakuočių/antrinių žalia-
vų rūšiuojamojo surinkimo 
konteinerį, metinę DVĮ įmoką 
mažinti 0,10 Eur vienam gy-

ventojui per metus. Kompen-
savimo būdą pirmiausia būtų 
bandoma įgyvendinti indivi-
dualiose valdose, kurios turi 
antrinių žaliavų rūšiavimo 
konteinerius. Ateityje pla-
nuojama svarstyti lengvatų 
taikymą ir daugiabučių namų 
gyventojams, rūšiuojantiems 
atliekas. Šios išlaidos bus 
kompensuojamos iš Savival-
dybės biudžeto. 

Šiuo spendimu taip pat būtų 
papildytas ir kompensacijų 
taikymo už komunalinių atlie-
kų tvarkymo tvarkos aprašas, 
kuriame būtų apibrėžta, kaip 
taikomos ir mokomos kom-
pensacijos. Šiuos pakeitimus 
planuojama taikyti nuo šių 
metų liepos 1 d.

Bus taikomos lengvatos

Atsižvelgiant į tai, kad 2016 
m. patvirtinta mokestinė sis-
tema turi įtakos gausesnėms 
Anykščių rajono gyventojų 
šeimoms, Savivaldybės ta-
ryba yra nustačiusi lengvatą 
daugiavaikėms šeimoms ne-
priklausomai nuo gaunamų 
pajamų dydžio, todėl DVĮ 
daugiavaikėms šeimoms (au-
ginančioms 3 ir daugiau vai-
kų) yra sumažinama 50 proc. 
Šeimos galės pasirinkti, kuria 
lengvata pasinaudoti. 

Užsak nr. 287

Į Svėdasus atvyko Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, savivaldybės administracijos vadovai Au-
dronius Gališanka ir Ramūnas Blazarėnas bei Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis.

piai, skaidriai ir, regis, aptarinėjo 
„Anykštos“ publikacijas. „Žmonės 
keičia darbą, išeina, kai gauna ge-
riau apmokamą darbą, išvažiuoja į 
užsienį“ - kodėl savivaldybės admi-
nistracijoje ir savivaldybės įstaigose 
didelė kadrų kaita, aiškino meras. 
Ir tuoj pat pridūrė, kad „visą kūno 
kultūros ir sporto centro įrangą rado 
pas vadovą namuose, o stadionas 
buvo pjaunamas traktoriumi „Belo-
rus“. “Jo byla nutraukta pagal laida-
vimą“, - jog buvęs Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro direkto-
rius Kęstutis Čepulis nuteistas, bet 
... nevisai, svėdasiškiams aiškino 
meras. Dar jis kalbėjo ir apie reor-
ganizuotą Anykščių verslo centrą. 
„Vadovė liepė išrašyti sąskaitą kitai 
įmonei už 5000. Po metų radome, 
kad nieko nevykdė./.../ Paskui pra-
sideda šnekos, kad meras despotas. 
Nei vienas vadovas, kuris vagia, - 
nedirbs“ - Svėdasuose kalbėjo rajo-
no meras. 

Meras K.Tubis tvirtino, kad 5 
tūkstančius eurų už Anykščių ba-
seino plytelių ekspertizę sumokė-
jo rangovai, o ne savivaldybė. Šią 
istoriją meras kažkodėl prisiminė 
praėjus beveik metams po to, kai 
plytelės buvo ištirtos, paskelbta, 
kad jos atitinka kokybės reikalavi-
mus, o ekspertams sumokėti pini-
gai. „Rangovas sumokėjo mums“ 
- teigė meras K.Tubis.

Dar jis sakė, kad Anykščių ligo-
ninės nežlugdo. „Akušerijos sky-
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AKIRATIS

šimtas istorijų

Tikriausiai, tikinčiųjų reformatų 
buvo nemažai, nes bažnyčia turėjo 
nuolatinį pamokslininką, kurį iš-
laikė Biržų Radvilos. 1734 metais  
Svėdasų  kalvinų maldos namai, su-
mažėjus parapijiečių, buvo priskirti 
Salamiesčio parapijai, o 1755 metais 
sudegus maldos namams, svėdasiš-
kių reformatų bendruomenė iširo. 

Apie tai, kad Svėdasuose katalikai 
jautė skriaudą ir didikų – reformatų 
spaudimą, persekiojimą, pasakoja ir 
iš šio krašto kilusio lietuvių literatū-
ros klasiko, kanauninko Juozo Tu-
mo-Vaižganto užrašytas padavimas 
„Alaušo varpas“. Esą reformatai 
sunaikino katalikų bažnyčią, o var-
pą nuskandino Alaušo ežere.  Ežero 
bangose plūduriuojantis varpas yra 
įamžintas ir Svėdasų miestelio her-
be.  

Svėdasų parapijai katalikų baž-
nyčią grąžino Svėdasų dvaro savi-

ninkas, Vilniaus vyskupas ( vėliau 
ir kardinolas) Jurgis Radvila. Jis iš 
dvaro žemės miestelyje bažnyčiai 
paskyrė sklypą, dargi parapijai užra-
šė ir Medginių palivarką su 78 bau-
džiauninkais bei 18 valakų žemės. 

Spėjama, kad didžiojo rusų ant-
plūdžio į Lietuvą metu (1655-1661) 
Svėdasų bažnyčia buvo arba su-
griauta, arba smarkiai apgadinta, nes 
po karo buvo pastatyta nauja mūri-
nė bažnyčia. Ją 1680 metais konse-
kravo vyskupas Slupskis. Tačiau ir 
nauja bažnyčia ilgainiui pasidarė per 
maža, tad 1794 metais klebonas ka-
nauninkas Mykolas Smolskis - Smo-
lenskis, remiamas bažnyčios globėjų 
-  kunigaikščio Karolio Radvilos ir 
grafienės Pliaterienės, prie senosios 
mūrinės bažnyčios, palikdamas ją 
kaip kairiosios navos pusės koply-
čią, pristatė naują medinę bažnyčią. 
Nuo tų metų ir skaičiuojama dabarti-

Nauja bažnyčia Svėdasuose taip ir nebuvo pastatyta... Vytautas BAGDOnAs

Prieš keletą metų svėdasiškiai paminėjo savosios bažnyčios 220 metų 
jubiliejų. 

Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, jog  katalikų bažnyčios Svėdasuose 
būta jau XVI amžiaus pradžioje. Būtent 1522 metais Svėdasų bažny-
čia paminėta Vilniaus vyskupijos prelato Jono Albino akte. Vėliau ka-
talikų bažnyčia buvo perduota reformatams, nes Svėdasų dvaras ilgą 
laiką priklausė  grafams Radviloms, kurie slopino katalikybę. Spėjama, 
kad miestelio viduryje katalikai buvo pasistatę nedidelę bažnytėlę, ta-
čiau apie tai nėra išlikusių jokių rašytinių dokumentų. Žinoma tiktai, 
kad 1575 metais didiko Kristupo Mikalojaus Radvilos fundacija buvo 
pastatyta medinė kalvinų bažnyčia. 

nės Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo 
parapijos bažnyčios istorija. Taigi, 
tokia pusiau mūrinė ir pusiau medinė 
bažnyčia svėdasiškiams tarnauja jau 
daugiau kaip 220 metų. Bažnyčia,  
taip pat jos šventoriuje 1848 metais 
pastatyta grafų Marikonių koplyčia 
– mauzoliejus bei 1863-1865 metais 
statyta mūrinė varpinė sudaro vienti-
są ir unikalų architektūros ansamblį. 
Beje, tuomet, kai ši varpinė buvo sta-
toma, pro Svėdasus žygiavo sukilė-
lių būrys. Jų vadas kunigas Antanas 
Mackevičius, pakilęs ant pastolių, 
pasakė kalbą, kviesdamas svėdasiš-
kius prisijungti prie sukilimo. 

( Šventoriuje yra pastatyta tauto-
dailininko Stasio Karanausko sukur-
ta medinė skulptūra, skirta  sukilėlių 
vadui kun. A.Mackevičiui atminti ).

Ir patys svėdasiškiai, ir iš šio 
krašto kilę, kitur gyvenantys, bet 
gimtinės nepamirštantys žmonės, ir 
dažniau pro Svėdasus pravažiuojan-
tys prašalaičiai  jau yra įpratę matyti 
miestelio centrą puošiančią švento-
vę kartu su varpine ir koplyčia  – tris 
įspūdingus baltaspalvius statinius.  
Tikriausiai, niekas net neįsivaizduo-
ja, kad bažnyčia Svėdasuose galėjo 
būti ir kitokia nei yra dabar. Iš tikrų-
jų dar gerokai prieš Pirmąjį pasau-
linį karą buvo planuojama mieste-
lyje pastatyti naują erdvią, mūrinę, 
romėniško stiliaus bažnyčią. Buvo 
parengtas ir projektas, atspausdin-
ti ir platinami naujosios bažnyčios 

grafiniai atvaizdai. Renkant aukas,  
tikintiesiems tie atvirukai buvo do-
vanojami. Būsimosios bažnyčios 
statyba labai rūpinosi klebonas kun. 
Antanas Lenkevičius, kunigavęs 
Svėdasuose 1900-1907 metais. Ta-
čiau klebono mirtis privertė atidėti 
naujosios bažnyčios statybą vėles-
niam laikui. Vėliau sutrukdė pra-
sidėjęs Pirmasis pasaulinis karas. 
Taip nauja bažnyčia Svėdasuose ir 
nebuvo pastatyta. Iš suvežtos nau-
jajai bažnyčiai skirtos statybinės 
medžiagos klebono kun. Kazimiero 
Kazlausko rūpesčiu 1910-1914 me-
tais buvo pastatyta nauja klebonija. 
Sovietmečiu tame pastate keletą 
dešimtmečių veikė ambulatorija ir 
ligoninė, dabar čia įsikūrę Anykščių 
socialinės globos namai –  Svėdasų 
senelių globos namų filialas.

Tikėtina, kad aukos naujosios 
bažnyčios statybai buvo renkamos 
ir atvirukai platinami ne vien tiktai 
Svėdasų parapijoje, bet ir kitur. 

Atvirukus su planuotos pastatyti 
naujosios Svėdasų bažnyčios vaiz-
du kaip brangią istorinę relikviją dar 
tebesaugo savo albumuose svėdasiš-
kiai senoliai, jis yra ir Kunigiškių I 
kaime veikiančiame Svėdasų  krašto 
(Vaižganto) muziejuje. Šių eilučių 
autoriui įvairių šalies vietovių gy-
ventojai ne kartą yra pasakoję, jog 
tokius atvirukus jau yra matę pas 
savo artimuosius, pažįstamus, kiti 
gyrėsi patys turintys savo privačiose 

kolekcijose.   
Neseniai Nacionalinės M. Mažvy-

do bibliotekos  Retrospektyviosios 
bibliografijos skyriaus darbuotojai, 
aprašinėdami senąją lietuvišką spau-
dą, irgi surado archyvuose ir atviruką 
su tokiu būsimosios Svėdasų bažny-
čios atvaizdu, nežinia kokiais keliais 
ten nukeliavusį...  

Naujoji bažnyčia Svėdasuo-
se taip ir nebuvo pastatyta, o 
jos vaizdas liko tiktai atviru-
kuose.

Kompleksas reikšmingas 
regioniniu lygmeniu

Kultūros paveldo departamento 
antrosios nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos posė-
dyje nuspręsta Surdegio stačiati-
kių Šv. Dvasios vyrų vienuolyno 
ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dan-
gų bažnyčios pastatų kompleksui, 
susidedančiam iš Švč. M. Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčios, vienuo-
lyno vyresniojo korpuso, brolijos 
korpuso bei koplyčios, nustatyti 
vertingąsias savybes, regioninį 
reikšmingumo lygmenį bei api-

brėžti teritorijos ribas.

Ragina rūpintis savivaldybę

Kultūros paveldo departamanto 
direktoriaus pavaduotojas Algi-
mantas Degutis ,,Anykštai“ nega-
lėjo atsakyti, kieno iniciatyva su-
sirūpinta Surdegio stačiatikių Šv. 
Dvasios vyrų vienuolyno ir Švč. M. 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 
pastatų komplekso apsauga. Prieš 
dvejus metus A.Degutis aiškino, 
kad tai turėtų būti ne tik Kultūros 
paveldo departamento, kuris visko 
negali aprėpti, bet ir Anykščių ra-

Surdegio vienuolyno 
plytomis nebeparduos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Vasario 26 dieną Kultūros paveldo departamento antrosios ne-
kilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta 
suteikti apsaugą Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolyno 
ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplek-
sui. Prieš dvejus metus viename skelbimų portale buvo pasirodęs 
skelbimas su siūlymu vienuolyną nusigriauti – šimtmečius me-
nantis pastatas nebuvo laikomas kultūros vertybe.

jono savivaldybės rūpestis.

Dėl apsaugos kreipėsi dar 
1992 metais 

Anykščių rajono savivaldybės  
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausoji specialistė Daiva 
Stankevičienė „Anykštai“ sakė, 
kad dėl griūvančio Surdegio sta-
čiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuo-
lyno ir Švč. M. Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčios pastatų komplek-
so apsaugos į Kultūros paveldo 
departamentą buvo kreiptasi ne 
vienerius metus, pirmą kartą dar 
1992 metais.

„Kultūros departamentas laiko-
si tokios taktikos, kad būtina per-
žiūrėti visus objektus, kurie yra 
įrašyti į kultūros paveldo sąrašą 
ir nustatyti jų vertingąsias savy-
bes. Naujų objektų jie visiškai 
neįtraukinėjo keletą metų“, - sakė 
D.Stankevičienė.

Savivaldybės menkos galios

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus  vyriausiajai specialistei D. 
Stankevičienei priminus Kultūros 
paveldo departamento direktoriaus 
pavaduotojo A.Degučio žodžius, 
kad kultūros paveldas visų pirma 
turėtų rūpėti savivaldybėms, speci-
alistė kalbėjo: „Savivaldybė negali 
į kultūros vertybių registrą įtraukti 
pastato. Kultūros vertybių registro 
apskaitą vykdo Kultūros pavel-
do departamentas. Savivaldybė 
saugomais objektais gali skelbti, 
tačiau tik vietinio reikšmingumo 
lygmeniu. Surdegio stačiatikių Šv. 
Dvasios vyrų vienuolyno ir Švč. M. 

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 
pastatų kompleksas yra regioninio 
reikšmingumo lygio. Savivaldybė 
negali nė vieno objekto paskelbti 
regioniniu.“

Sureagavo, kai pradėjo 
pardavinėti nugriovimui

Kultūros paveldo departamento 
Utenos skyriaus vedėjas Arūnas 
Giraitis „Anykštai“ sakė, kad buvo 
sureaguota į prieš dvejus metus pa-
skelbtą informaciją, kad Surdegio 
stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vie-
nuolyno ir Švč. M. Marijos Ėmimo 
į dangų bažnyčios pastatų kom-
pleksas pardavinėjamas plytomis.

„Žmogus norėjo parduoti tur-
tą, paskelbė, kad nugriaus 2016 
metais. Tada mes parašėme raštą 
į Vilnių. Kultūros paveldo centras 
čia įrašė į registrą“, - pasakojo 
A.Giraitis.

Komplekso apsauga 
susirūpino profesorius

Kultūros paveldo departamento 
Utenos skyriaus vedėjas A.Giraitis 
minėjo, kad prie Surdegio stačiati-
kių Šv. Dvasios vyrų vienuolyno 
ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčios pastatų komplekso prisi-
dėjo prof. Osvaldas Janonis, kuris 
yra išleidęs leidinių apie Surdegio 
krašto istoriją. Jis turėtą medžiagą 
pateikė Kultūros paveldo centrui.

„Daug čia žmonių prie Surdegio 
stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vie-
nuolyno ir Švč. M. Marijos Ėmimo 
į dangų bažnyčios pastatų komplek-
so prisidėjo“, - sakė A.Giraitis, kon-
krečių pavardžių neįvardydamas.

Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolyno ir Švč. M. 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso apsauga 
paveldosaugininkai susirūpino tik po to, kai jo savininkas jį nu-
sprendė parduoti nusigriovimui.

Kultūros paveldo departa-
mento Utenos skyriaus vedė-
jas Arūnas Giraitis sakė, kad 
dėl Surdegio vienuolyno iš-
saugojimo susirūpinta prieš 
dvejus metus.

Vienas nuostolis...

Surdegio vienuolynas įkurtas 
1627-aisiais vietos dvarininkės 
Anos Staveckos (Staveckajos) ir 
jos vyro, Upytės žemės teismo 
teisėjo, Andrejaus Mlečko inicia-
tyva. Šių didikų į Lietuvą iš Rusi-
jos pakviesti stačiatikių vienuoliai 
rūpinosi vietos berniukų globa ir 
mokymu. Surdegio Šv. Dvasios 
vienuolynas, tapęs dvasingumo, 
kultūros, šviesos židiniu, gyvavo 
kone tris šimtus metų, o prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui dėl 
kilusių neramumų buvo iškeltas į 
Rusiją. 1918-aisiais, kai Lietuva 
paskelbė nepriklausomybę, vie-
nuolyno cerkvė buvo perstatyta į 
katalikų bažnyčią, kuri iki šiol te-
beveikia, o vienuolyno patalpose 
buvo įkurta našlaičių prieglauda. 
1925-aisiais jos vietoje čia įrengta 
Surdegio pieno perdirbimo įmonė. 
Pieno perdirbimas, vėliau jo supir-
kimas čia vyko visą sovietmetį ir 
pirmaisiais atkurtos nepriklauso-
mybės metais. Vėliau kompleksą 
įsigijo anykštėnas Jonas Zabolevi-
čius, tačiau, kaip jis teigia, šis pir-
kinys jam tik neša nuostolius.
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Šaltoje salėje džiaugėsi
kaip taupo šilumą

Rajono vadovo K.Tubio aiški-
nimas apie tai, kaip taupo lėšas 
šildymui, iššaukė svėdasiškių 
ironiją. „120 tūks. eurų pernai 
sutaupė vien savivaldybės įs-
taigos dėl šilumos atpigimo. Ir 
Svėdasai taupo“ - kalbėjo meras. 
Jog Svėdasai šildymui taupo - 
akivaizdu. Kultūros namų salėje 
paltus išdrįso nusirengti tik ren-
ginio svečiai, o žiūrovai sėdėjo 

apsitūloję. Didžioji dalis žmonių 
po susitikimo su valdžia renginį 
vertino trim žodžiais: „Oi kaip 
sušalau“.

Svėdasų seniūnaitė Virginija 
Valikonytė stebėjosi, jog naujo 
Anykščių rajono keleivių vežėjo 
paslaugos pastebimai brangesnės 
nei buvusio. Pasak jos, iš Svėda-
sų į Anykščius pigiau važiuoti 
Kauno autobusais, nei vietiniais. 
„Mes pažiūrėsime, ką galime 
padaryti“ - užrašuose pasižymė-
jo savivaldybės administracijos 
direktorius A.Gališanka. 

Direktorius kalbėjo, kad šie-
met bus asfaltuojama Svėdasų 
miestelio Liepų gatvė, bus atlik-
tas kelio per Grikiapelių kaimą 
projektas.

Savivaldybės administraci-
jos Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas Virmantas Velikonis kvietė 
šaudyti bebrus, nes šių žvėrelių 
medžioklės sezonas baigiasi ba-
landžio 15-ąją. Jis aiškino, kad 
šiemet iš valstybės biudžeto me-
lioracijos įrenginių atnaujinimui 
skirta 240 tūkst. eurų, o iš rajono 
50 tūkst. ir tokiomis apimtimis 

remontuojant melioracijos įren-
ginius „ratas apsisuktų“ per 80 
metų... „Gerų Velykų nuo Veli-
konio“ - baigdamas pasisakymą 
žodžiais sužaidė Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas.

Besibaigiant renginiui svėda-
siškė pasipiktino, kad iš miestelio 
katilinės rūksta juodi dūmai. Šią 
pastabą užsirašė UAB „Anykščių 
šiluma“ valdybos pirmininkas, 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ra-
mūnas Blazarėnas. Rajono val-
džią pagyrė Daujočių seniūnaitis 

Valdininkai dirba gerai, kas blogai dirbo - nebedirba

Autobusas – kartą per savaitę

Gyventojai viso susitikimo metu 
kėlė jiems svarbius klausimus ir 
nebijojo replikuoti. Susitikimą rajo-
no valdžiai, kuriai atstovavo meras 
K.Tubis, administracijos direktorius 
Audronius Gališanka, direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
ir žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis bei mero patarėjas 
Dovaldas Vaičiūnas (tačiau, jis atli-
ko tik techninio darbuotojo funk-
cijas demonstruodamas skaidres), 
lengvu pavadinti buvo sunku. 

Pagrindinės problemos, apie ku-
rias kalbėjo gyventojai, panašios 
kaip ir kitose seniūnijose. Daugiau-
sia gyventojai kalbėjo apie blogai 
prižiūrimus kelius, skęstančias ga-
tves, gatvių remonto darbus. Bet kai 
kurios temos buvo labiau būdingos 
šiai seniūnijai. Pavyzdžiui, Kirmė-
lių gyventojai skundėsi, kad visuo-
meninis transportas į kaimą užsuka 
tik kartą per savaitę.

Viena troškūnietė kėlė problemą, 
kad autobusams tarp Troškūnų ir 
Traupio kursuojant vieną kartą per 
savaitę, neįmanoma net nuvažiuo-
ti sutvarkyti artimųjų kapų: „Kuo 
grįžti? Laukti kito trečiadienio?“, - 
klausė savivaldybės vadovų buvusi 
mokytoja. Valdžia nieko kito pasa-
kyti negalėjo, tik siūlė visada pra-
šyti bilietų iš autobusų vairuotojų, 
ir po kelionės bilietų vairuotojams 
negrąžinti. Iš savivaldybės valdžios 
kliuvo ir seniau keleivius su savi-
valdybės sutartimi vežusiai „Auto-
veldai“, esą bendrovė gyventojus 
vežė pigiau, nei privalėjo pagal su-
tartį. Bet toks argumentas tik sukėlė 
šurmulį salėje, žmonės šaukė, kad 
„Autoveldos“ autobusais važiuoti 

buvo pigiau, nei su dabartiniu sa-
vivaldybės konkursą laimėjusiu ve-
žėju: „Aš dar kartą sakau, kadangi 
sukčiavo buvęs vežėjas, tai dabar 
atrodo, kad bilietas pabrango, tikrai 
jis nepabrango. „Autovelda“ imda-
vo kaip nori, kiek nori, kaip jiems 
patogu“, - žodžių į „vatą nevyniojo“ 
A.Gališanka, kai gyventojai ėmė 
šurmuliuoti dėl bilietų kainų.

Nors sunku suvokti, kaip au-
tobusas į miestelį gali užsukti tik 
kartą per savaitę, bet, vargu, ar 
situacija keisis, nes savivaldybės 
vadovai kalbėjo, kad ir taip beveik 
visi maršrutai naujajam vežėjui yra 
nuostolingi.

Prašo bent žvyro

„Anykščiai gražėja, bet kas su 
mūsų keliais darosi?“, - klausė žmo-
gus iš salės. „Mes neprašom asfalto, 
duokit bent žvyro“, - girdėjosi kitas 
balsas. Į tokius prašymus vadovai ir 
tegalėjo atsakyti, kad reikia laukti 
kol bent pašalas iki galo iš žemės 
išeis. Tačiau jie gyrėsi, kad šiais 
metais bus remontuojamos Vytauto 
gatvė Troškūnuose ir Liepų gatvė 
Raguvėlėje. „Dešimt metų girdim 
tuos dalykus“, - kažkas replikavo iš 
salės. Į tai savivaldybės vadovai at-
sakinėjo, kad šiais metais jau tikrai 
bus, nes jau pasirašytos sutartys.

Beje, savo veiklos ataskaitą prista-
tantis Troškūnų seniūnas A. Jankaus-
kas kalbėjo, kad seniūnijoje yra 122 
kilometrai vietinės reikšmės kelių, 
kuriuos turi prižiūrėti seniūnija, bet 
pinigų jų priežiūrai tenka vis mažiau. 
Jei 2016 metais seniūnija gavo per 32 
tūkstančius, tai pernai kiek daugiau, 
nei 25 tūkstančius eurų: „Jei daugiau 
gautume pinigų, būtų geresni ir ke-

Troškūnuose valdžiai buvo karšta
Pirmadienį, kovo 26 dieną, Anykščių savivaldybės vadovai, ve-

dini rajono mero Kęstučio Tubio, lankėsi Troškūnų seniūnijoje, 
kurioje buvo pristatoma šios seniūnijos seniūno Antano Jankaus-
ko 2017 metų veiklos ataskaita ir šių metų veiklos planas. Tačiau 
daugiau dėmesio buvo skirta rajono valdžios nuveiktiems dar-
bams pristatyti. 

Vadovų laukė pilnutėlė seniūnijos gyventojų salė, kurie toli gra-
žu nebuvo ramiai nusiteikę.

Rytis kUlBOkAs
rytis.k@anyksta.lt

liai“, - konstatavo seniūnas.
Merui pasakojant apie nuveiktus 

darbus ir skaidrėse demonstruojant 
planuojamas šiais metais atlikti vei-
klas Troškūnų seniūnijoje, vienas 
akylas troškūnietis atkreipė dėmesį, 
kad ambulatorijos laiptų remontui 
numatyta skirti 8 tūkstančius eurų. 
Į tai reagavo meras K.Tubis, ku-
ris aiškino, kad tai tik planuojama 
kaina, kad po konkurso ji gali būti 
reikšmingai mažesnė.

Gyventojams skundžiantis dėl 
skęstančių gatvių ir kiemų, pasako-
jant, kad kai kam tenka gyventi kaip 
ežere, K.Tubis teigė, kad kolūkiai 
statė savo gyvenvietes ant meliora-
cinių įrenginių ir juos pažeidė, arba 
patys gyventojai prisodino medžių, 
kurie taip pat gadina drenažą. Kaip 
pavyzdį meras pateikė Debeikius: 
„Dalį paviršinio vandens galima 
nuleisti į upelį grioviais, bet ką pa-
darė žmonės, mūsų mielieji tautie-
čiai? Jie ant griovio šlaitų, ant paties 
kampo prisodino medžių. Tada su-
mažino griovio gylį“.

Prašė pjauti medžius

Viena gyventoja klausė, ką dary-
ti su liepomis, jei jos supuvusios? 
Valdžiai aiškinant, kur reikia kreip-
tis, ką daryti, salėje vėl kilo šurmu-
lys. Salę nuraminti bandė meras: 
„Kolegos, visi kalbam, niekas ne-
girdi, gaunasi Seimas, arba Dūma“, 
- toks pajuokavimas salę laikinai 
apramino, bet dėl medžių vėl kilo 
šurmulys, kai vienas gyventojas 
replikavo, kad medžių nupjauti ne-
leidžia seniūnas. „Ne seniūnas, o 
komisija“, - gynėsi A.Jankauskas. 
Bet žmonės nerimo, ir K.Tubis pa-
prašė dėl tų medžių kreiptis raštu į 
jį patį. Į klausimo aptarimą įsijungė 
ir R.Blazarėnas, kuris kalbėjo, kad 
komisija važinėja ir vertina medžių 
būklę: „Mes medžius Lietuvoje iš-
pjauti galime labai greitai, bet kaip 
mes atrodysim? <...> Kai kurių 
prašymų priežastys būna juokin-
gos – man sunku grėbti lapus, todėl 
pjaukit medžius, taip negalima“, 
- medžius bandė ginti direktoriaus 
pavaduotojas.

„Kažkaip jūs revoliucingai šian-
dien nusiteikę. Ar yra kokių gerų da-
lykų?“, - chaosą, kilusį kalbant apie 
medžius, bandė stabdyti K.Tubis, 
bet ir po tokio klausimo gyventojai 
toliau kalbėjo tik apie problemas.

Gimnazija jau probleminė 

Ankstesniuose susitikimuose su 
gyventojais rajono valdžios atstovai 
kalbėjo apie ant pavojingos ribos dėl 
mažo vaikų skaičiaus atsidūrusias ra-
jono mokyklas. Troškūniečiams val-
džia sakė, kad ir Troškūnų K.Inčiūros 

gimnazija probleminė. Tačiau rajono 
valdžia gyrėsi, 2017 metais gimnazi-
jos rekonstrukcijos darbams skyrusi 
313 tūkstančių eurų. 

Savivaldybės administracijos 
direktorius A.Gališanka paminėjo, 
kad būtų galimybė gimnazijoje šiek 
tiek padidinti mokinių skaičių: „Jūs 
tikriausiai žinote, kad iki 2020 metų 
Aulelių vaikų globos namuose, aps-
kritai vaikų globos namuose, vaikų 
neturėtų likti. Šiai dienai Auleliuose 
gyvena 46 mokiniai, tai tikrai kokių 
10 – 12 Aulelių globos namų ugdy-
tinių galėtume perkelti į Troškūnus, 
jei rastume tinkamas patalpas, jas 
pritaikytume. Tada ir vaikų būtų 
daugiau Troškūnų gimnazijoje. Jei 
žinote tokias patalpas, sakykite se-
niūnui, seniūnaičiui, svarstysime 
tokią galimybę“, - troškūniečius ra-
gino vienas iš rajono vadovų.

Bendrabutis – ukrainiečio 

Troškūnų centre stovi didžiulis 
apleistas jau ne vieną dešimtmetį 
nebeegzistuojančios miestelio pro-
fesinės mokyklos bendrabutis. 

„Šis bendrabutis yra pavojingas 
ir vizualiai teršia aplinką. Jį reikia 
nugriauti ir mes jį nugriautume, bet 
savininkas šį pastatą pardavė Ukrai-
nos piliečiui . To piliečio mes neran-
dam. Natūralu, čia yra apsimestinis 
sandoris. Kol mes pereisim visas 
teismines procedūras, tai užtruks 
laiko. Galiu pasakyti, net Baltarusi-
joje be teismo sprendimo negriauna 
pastatų. O pas mus čigonų tabore 
Zuokas nugriovė kelis pastatus, tu-
rėjo mokėti. Nors buvo pastatyti be 
leidimų, savavališka statyba ir pa-
našiai. Gyvename teisinėje valsty-
bėje, reikia gauti leidimus“, - kodėl 
negriauna bendrabučio, pasakojo 
K.Tubis.

Versti negali

Gyventojai domėjosi ir galimybe 
prisijungti prie nuotekų ir vanden-
tiekio tinklų: „Jei UAB „Anykščių 
vandenys“ darbuotojai kalbins, ti-
krai junkitės. Tikriausiai girdėjote, 
kiek Lietuvoje įmonės gavo nuos-
kaitų, nes iš pradžių buvo planuo-
jami grandioziniai projektai ir, kai 
kaimeliuose ir miesteliuose nebeli-
ko žmonių, savivaldybės nepasiekė 
planuotų rodiklių. Skyrė didžiausias 
nuobaudas. Anykščiai nuobaudos 
negavo. Tikrai atsiliepkit į kvieti-
mus“, - kalbėjo A.Gališanka apie ir 
Troškūnuose vykdytą vandentiekio 
ir kanalizacijos projektą. Savival-
dybės vadovai aiškino, kad žmonės 
patys savo lėšomis turi jungtis prie 
vandentiekio ir nuotekų tinklų, ta-
čiau prisijungimas nėra privalomas, 
kaip buvo gąsdinama iš pradžių. 

Yra korupcijos požymių
 
Meras K. Tubis Troškūnuose 

džiaugėsi, kad savivaldybė ėmė 
aktyviai grąžinti skolas. K.Tubis 
pateikė UAB „Anykščių šiluma“ 
pavyzdį, kuri pagaliau pradėjo grą-
žinti dar mero Sauliaus Nefo laikais 
paimtą paskolą už dujines katilines. 
„Įsivaizduokit, kokias skolas mums 
reikia dabar grąžinti ir tuo pačiu 
mažinti įkainius. <...> „Skola buvo 
didelė, bet ne visada dėl valdžių 
blogo darbo arba nesąžiningumo, 
bet, manau, kad ta „Anykščių šilu-
mos“ skola buvo neteisingas spren-
dimas, o gal būt ir korupcinis. Galiu 
pasakyti drąsiai šį dalyką, nes tokių 
požymių yra“, - kalbėjo meras.

Vaikai kainuoja brangiai

Rajono vadovas kalbėjo, kad di-
džiuliai rajono biudžeto pinigai tenka 
socialinėms reikmėms. Pasak mero, 
socialinei apsaugai skiriama penkta-
dalis rajono biudžeto. Didelės sumos 
tenka socialinių paslaugų įstaigų vei-
klai. Pavyzdžiui, šiais metais Aulelių 
vaikų globos namams numatyta skir-
ti per pusę milijono eurų: „Mums tie 
vaikučiai kainuoja 508 tūkstančius. 
<...> Nes turi būti socialinis darbuo-
tojas, socialinio darbuotojo padėjė-
jas, turi būti felčerė ir tuos vaikus pri-
žiūrėti, pamainos ir panašiai. O ir taip 
mes mokam tėvam, kurie neprižiūri 
vaikų, išmokas už šildymą, skiriame 
socialines paramas. Manau, kad vals-
tybė turėtų susirūpinti apskritai, kaip 
remti tą žmogų, kuris dirba ir kuris 
viską sukuria, o ne tuos, kurie ir taip 
sukuria mums problemas, vaikus pa-
leidžia į gyvenimą ir paskui turim vi-
sus išlaikyti. Matot, kokios sumos... 
Nekalbam apie socialinių paslaugų 
centrą, kuriam taip pat skiriamos di-
delės lėšos - 404 tūkstančiai. Bet šie 
žmonės sulaukė garbingo amžiaus, 
arba turi invalidumą. Jiems reikia pa-
ramos, masažo, atnešti malkų, tai na-
tūralu ir būtina. Tai suprantam, kaip 
neišvengiamumą. Socialinės globos 
namams rajono biudžete numatoma 
276 tūkstančiai eurų. 

Tai seneliai, arba žmonės su ne-
galia, kurie yra socialinės globos 
namuose. Bet vėl galiu pasakyti, yra 
400 eurų pensiją gaunantis žmogus, 
kuriam lieka tik penktadalis pensijos, 
kita dalis tenka socialinės globos na-
mams ir yra 80 eurų gaunantis, kuris 
visą gyvenimą gėrė, valkatavo, du 
namus sudegino. Ta socialinė paslau-
ga kartais pasiekia tą žmogų, kuris 
tik blogą darė gyvenime, bet vis tiek 
paramos sulaukia iš mūsų. Mes ne-
sam teisėjai, mes vykdom įstatymus, 
bet realiai kartais paslauga pasiekia 
ne tą, kurį reikia“, - apie socialinę 
globą kalbėjo meras.

A.Aleksiūnas ir Svėdasų senū-
naitė V.Valikonytė. „Matot, kuo 
skiriasi administracijos vadovai 
vieni nuo kitų. Vieni tik šneka ir 
politikuoja“ - išgirdęs padėkas, 
„tarp eilučių” buvusiems savo 
partneriams liberalams įžnybo 
meras. Beje, po komplimentų 
valdžiai V.Valikonytė grįžo prie 
miestelio vandentiekio proble-
mų. „Prieis eilė ir prie šio daly-
ko” - žadėjo meras.     

Seniūno V.Neniškio ataskaitos 
bei svečių iš Anykščių pranešimų 
klausėsi per 30 svėdasiškių. Pa-
skutines savaites prieš Velykas 
Anykščių rajono valdžia lankė po 
2-3 seniūnijas kiekvieną savaitę.

Troškūniečiai buvo labiau linkę kalbėti apie savo problemas, nei 
klausyti valdžios panegirikų.
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Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės 
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti 

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

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

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių 
pasir inkimas.

I lgametė darbo 
patir t is .

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

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

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.

PAMINKLAI, 
TVORELĖS, 
SKALDA.
Pilnas kapo sutvarkymas.

Didelis paminklų pasirinkimas.

E. Bagočiūno įmonė  Pienės 25, Kavarskas.  

Tel.: (8-688) 02132, (8-689) 98696.

Katilai, kaminai, vandentiekis, 
kanalizacija, visi santechnikos 

darbai.
Prekyba, montavimas, garantija.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Namų valdos sklypą Keršio eže-
ro pakrantėje. Elektra, pamatai. 
Nuo 50 iki 316 a. 

Tel. (8-602) 30243.

Anykščių r., Viešintų mstl. mūri-
niame name - įrengtą 2 k. butą su 
visais patogumais, rūsiu, ūkiniais 
pastatais, dviem garažais. 

Tel. (8-683) 91121.

Anykščių r., Drobčiūnų k. sodybą. 
Medinis namas, 30 a. sklypas. 

Tel. (8-640) 32442.

Kuras

Alksnio, klevo, ąžuolo ir mišrias 
malkas kaladėlėmis. Veža po 5-8 
m., pristatymas nemokamas. 

Tel. (8-613) 11010.

Supjaustytas lapuočio medžio 
atraižas. Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

Akmens anglį (anglis granuli-
niams katilams) ir pjuvenų brike-
tus, granules (įvairiais kiekiais). 
Gali atvežti. 

Tel.: (8-685) 01316, (8-673) 67365.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Malkas.
Tel. (8-662) 25588.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Lapuočių malkas. Veža miška-
vežiu po 30 erdv.m.

Tel. (8-648) 84052.

Kita

Įvairių veislių ir dydžių bulves. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

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

Tel. (8-620) 73479.

Valytus, tinkančius sėjai: žirnius, 
vasarinius kvietrugius, žieminius 
kviečius.

Tel. (8-685) 56963.

Žirnius “Astronaute”. Tinka sė-
klai. 

Tel. (8-685) 50986.

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodina-
mąsias, šakų smulkintuvus (ben-
zinas), didmaišius, ventiliatorius, 
600 - 1000 l plasmasines talpas, 
vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

Naują rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834. 

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus: 3x3; 3x5: 3x6; 3x9  ir dides-
nius. Gali atvežti, surinkti.

Kaina nuo 350 Eur. 
Tel. (8-687) 73343.

Deguonies, angliarūgšties, mikso, 
argono, balionus (naujo tipo, europi-
niai, 50 l, 200-300 barų). Atveža.

Tel. (8-675) 37964.

Lėkštinius skutikus, frezus, kultiva-
torius, plūgus, vagotuvus, rotacines 
šienapjoves, bulvių kasamas, sodi-
namas, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-630) 10200.

Išnuomoja garažą.
Tel. (8-614) 76784.

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 va-
lymo įrenginius, surinkimo talpyklas. 
Kasa vandens šulinius, jungia hidro-
forus. Parduoda rentinius. 

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

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

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

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

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

Brigada greitai ir kokybiškai dengia 
stogus, stato karkasinius pastatus, 
pasirūpina pigesnėmis medžiago-
mis.

Tel. (8-687) 73069, Rokiškis.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  katego-
rijų vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2018 m. balandžio 5 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.

Stogų dengimas. Padeda pasirū-
pinti medžiagomis.

Tel. (8-652) 77157.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Jau balandžio 12 d. Anykščių 
kultūros centre choreografė ir šo-
kėja Sandra Domingo pristato itin 
daug artistinių ir fizinių pastan-
gų reikalaujantį flamenko šokio 
spektaklį „Svajonės“ - apie žmo-
gų kuriančias svajones: drąsias, 
sparnuotas ir įkvepiančias. 

“Kai prasitardavau, kad kursiu solinį spek-
taklį “Svajonės”, mačiau itin daug nustebusių 
veidų: kaip?? šoksi viena?? o tai kas ten 
bus?? visą valandą šoksi?? tikrai? --- Taip! 
Turėjau ilgai brandintą idėją, mečiau sau 
didelį iššūkį ir beliko jį įgyvendinti.” - dalijasi 
spektaklio kūrėja Sandra Domingo.

Sandra prisipažįsta, kad šio spektaklio idė-

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

Sandra Domingo – išraiškinga ir energinga 
profesionali flamenko šokėja ir choreografė, 
“Flamenko šokio teatro “Sandra Domingo“ 
įkūrėja. Lietuvių kilmės atlikėja Ispanijos 
šokio institute “Alicia Alonso” 2012 metais 
apsigynė ir įgijo scenos menų magistro laips-
nį bei studijavo visame pasaulyje garsioje 
flamenko meno ir šokio mokykloje “Amor de 
Dios” (Madridas, Ispanija)), pas pripažintus ir 
premijomis apdovanotus flamenko šokio vir-
tuozus kaip Farruiqito, Maria Juncal, Joaquin 
Grilo, La Lupi, Carmen La Talegona, Alfonso 
Losa, Concha Jareno, David Paniagua, 
Olga Pericet, El Guito, Pepa Molina, Belen 
Fernandez, La Tati ir kt. 2012 m. Madrido tea-
tre kartu su kolegomis pristatė eksperimentinį 
šokio spektaklį “J.S.Bachas: Goldbergo vari-
acijos”, vienoje iš Lietuvos aukštųjų mokyklų 
dėstė vaidybos ir scenos meno paslaptis.

2015 m. subūrusi charizmatišką šokėjų 
trupę ir įkūrusi savo vardo teatrą, Sandra 
Lietuvos ir Latvijos publikai pristatė žiūrovų 
lūkesčius pranokusį debiutinį flamenko šokio 
spektaklį “KARMEN: jei Dievas būtų moteris”, 
2016 m. pristatė naują, itin daug energijos, 
pastangų ir laiko pareikalavusį projektą 
„FIESTA: valgyk, melskis ir mylėk“, 2017 m. 
pasirodė „Madam“ ir „Svajonės“.

Užburianti Sandros Domingo flamenko šokio spektaklio „Svajonės“ premjera

Fotografijos autorius: Dainius Čėpla
ja, įkvėpta urugvajiečio poeto Mario Benedetti, 
leidžia kaskart atlikti mažytę išpažintį apie eilę 
slaptų troškimų, kurie neturi ribų ir suteikia 
gyvenimui polėkio. Apie mažas svajas, kurios 
tyliai aplanko kiekvieną, bet išeina su dideliu 
trenksmu. Apie tai, kad svajonių saldumas sly-
pi jų siekime, o ne rezultate.

Išskirtinio dizaino kostiumai, klasikiniai ir 
ekspresyvūs flamenko šokio elementai, per-
sipinantys su netikėtais ir originaliais scenos 
raiškos ieškojimais. Spektaklyje skamba 
Diego Gallego, J.S. Bacho, J. Štrauso ir kitų 
šiuolaikinių kompozitorių muzika.

Bilietus į balandžio 12 d. spektaklį platina Anykščių 
kultūros centro kasa ir Bilietai Lt

Skardų lankstymas.Skardinimas.
Tel. (8-684) 98094.

Stogų dengimas prilydoma danga. 
Patirtis, kokybė,garantija. 

Tel. (8-682) 44541.

Supjauna ir suskaldo malkas.
Tel. (8-626) 54918.

Geni šakas. Karpo, formuoja gyva-
tvores. Pjauna pavojingai augančius 
medžius.

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-677) 20998.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

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

VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

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

Reikalingi CE 
kategorijos 
vairuotojai. 

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

Siūlo supirkti SRAIGES
sezono metu.

Tel. (8-606) 83368.

Norvegijoje veikianti įmonė Renovering Pluss AS ieško:
Staliaus, plytelių klojėjo, santechniko/elektriko 

REIKALAVIMAI
ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis
vairuotojo pažymėjimas
anglų kalbos pagrindai (privalumas). 
Santechnikui/elektrikui - privaloma
atsakingumas, gebėjimas dirbti sava-
rankiškai
MES SIŪLOME
pastovų darbą norvegiškoje įmonėje
2650 Eur atskaičius mokesčius su 

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

Reikalingas 
melioracijos 

statinių statybos 
atestuotas 
specialistas. 

Tel. (8-698) 46745.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo  
darbus. 

Tel. (8-650) 16017. 

Mišką. Moka brangiai, atsiskaito 
iš karto, konsultuoja. 

Tel. (8-687) 42959.

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

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

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

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

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

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius, kombainus, trak-
torius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Kino įrenginio KPŠ projektorių 
,,Školnik” ir stiprintuvą. Gali būti ir 
be projekcinės lempos.

Tel. (8-601) 92967.

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

Tel. (8-680) 85841.

Picerijai Statybininkų g. 8 reika-
lingas (-a) darbuotojas (-a).

Papildoma informacija tel.: 
(8-656) 80432, (8-656) 80431.

Reikalingos miško pjūklininkų 
brigados ir jų padėjėjai darbui 
Anykščių miškuose.

Tel.: (8-656) 66773, 
(8-611) 55157.

IĮ ,,Uosis ir Kęstas” ieško miško 
medelių sodintojų Pavarių girinin-
kijoje, netoli Anykščių. Vadovas K. 
Lukoševičius. Pavarių girininkijoje, 
netoli Anykščių. 

Tel. (8-614) 99159.

UAB „Anykštos 
redakcija“ gali 

 paruošti ir atspausdinti

A3 ir A4 
dydžio plakatus. 

Iš nuotraukos darome portretus 
laidotuvėms (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliu  kaina – 15 eurų.

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  29, Anykščiai) 
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oras

-1

+7

mėnulis

balandžio 1-3 d. pilnatis

Hugonas, Teodora, Teodoras, 
Rimgaudas, Dainora.

Benjaminas, Ginas, Gina, 
Kornelija.

šiandien

balandžio 1 d.

balandžio 2 d.

balandžio 3 d.

Pranciškus, Jostautas, Jostau-
tė, Pranas, Elona.

Irena, Ričardas, Vytenis, Rim-
tautė, Kristijonas.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Nuo #MeToo Amiliutė 
grįžta prie daržų

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Ritos Vasiliauskienės mar-
gučiai.

Paparacio šūvis

Nuo skandalų, nuo „mytiu“
Tenka grįžti prie daržų.
Vyrai - veislė atskira
Daržas – gėris, sveikata.

Jaučio širdies pomidorai
bus sveikiau nei meilės norai.
Agurkėliai „Mirabele“
Visą džiugins vasarėlę.

Pasisės dar pasternokų, 
Vagą raudonų burokų, 
Morkų, pupų, šalavijų...
Rusų antpuolių nebijo

Susipratus moteris.
Daržas karą atlaikys.
Nuo hibrydinių pavojų
Šiltnamis bus tarsi rojus.

Kol pikiuosiuosi kopūstus
Bent galvelė rami bus.
Užsirišusi skarelę
Eina ji „Žalion stotelėn“.

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, susitikime su troškūniečiais 
pasakojo, kokių pasiūlymų sulaukia 
iš gyventojų. 

Meras kalbėjo, kad jam paskam-
bino žmogus ir pasiūlė savivaldy-
bės darbuotojams įvesti aprangą. 
„Kaip dėvi lakūnai ar stiuardesės, 

Uniformų neįves...

Troškūnų seniūno Antano Jankaus-
ko metinės ataskaitos pristatymo metu 
paaiškėjo, kad tarp Anykščių ir Pane-
vėžio – tikrai kaimyniški santykiai. 

Pasirodo, Troškūnų seniūnijai kyla 
problemų dėl kaimynystės, nes pane-

vėžiečiai, kaip tikri lietuviški kaimy-
nai, apsilanko ir mūsų rajone, o ypač 
Troškūnų seniūnijoje ir palieką savo 
pėdsakus. Ne, ne užrašus „aš čia bu-
vau“, bet šiukšles, kurias vėliau tenka 
tvarkyti seniūnijai. Kaimynai...

Vargas dėl kaimynų

kad administracijos darbuotojas 
matytųsi. Sakau, mane jau ir taip 
policininku vadina ir kaltina, dar 
uniformas įvesiu... Sako žmogus, 
jūs ne policijos uniformas įveskit, 
kitas. Sakau, tikrai nereikia, tegu 
vaikšto kaip nori“, - kad savivaldy-
bės darbuotojai ir toliau į darbą ga-
lės vaikščioti civiliniais drabužiais, 
kalbėjo meras.

1. Ir stojo vyrai vienas

2... prieš kitą aiškintis,

3... kas tėvas. 4. Mat, gandrai tikino, kad jie šį kartą nieko nenešė. 

apklausa
Ar leisit sulą?

balsavo 90

Ne
54.4% 

Būtinai
32.2%  

Gal ir prisiruošiu
13.3%  


