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Vietoje
suplanuoto
susitikimo –
pusvalandis prie
užrakintų mero
durų
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šiupinys
Pašalpos. Pernai Anykščių rajone piniginei socialinei paramai buvo
panaudotas 1 532,7 tūkst. Eur. Lyginant su 2016 metais, piniginei socialinei paramai panaudota 26,4 tūkst.
Eur daugiau. Daugiau lėšų piniginei
socialinei paramai Anykščių rajone
išleista dėl išaugusio būsto šildymo
išlaidų kompensacijų gavėjų skaičiaus – tokią paramą gavo 949 gyventojai. 2017 metais socialines pašalpas
Anykščių rajone gavo 1531 gyventojas. 599 gyventojams buvo mokamos
karšto vandens išlaidų kompensacijos, 828 gyventojams – geriamojo
vandens išlaidų kompensacijos, 695
gyventojams mokėtos kompensacijos
už būsto šildymą kitu kuru.

Rajone daugėja
sergančiųjų
psichikos
ligomis

10 metų
kalėjimo už
trispalves
vėliavėles
Anykščių gatvėje
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Mickūnuose vasarą vyks tarptautinės
robertas.a@anyksta.lt
motokroso varžybos
Robertas Aleksiejūnas

Anykščių rajono Tarybos nariui Lukui Pakelčiui priklausančioje Mickūnų motokroso trasoje birželį bus surengtos Lietuvos motociklų federacijos „Lietuvos taurės“ antrojo etapo varžybos.
Verslininkas ir vienas jauniausių rajono Tarybos narių L.Pakeltis „Anykštai“ sakė, kad varžybos Mickūnuose bus tokios, „kokių
Anykščių rajone dar nebuvo“. Į motokroso varžybas planuojama pasikviesti ir sportininkus iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos.

Grafikas. Anykščių rajono mero
pavaduotojo Sigučio Obelevičiaus
ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno
Blazarėno prašymu, rajono Taryba tvirtins jų individualaus darbo
laiko režimo grafikus. To prireikė,
nes S.Obelevičius papildomai dirba
mokytoju Traupio pagrindinėje mokykloje, o R.Blazarėnas – Anykščių
technologijos mokykloje.
Viešumas. „Transparency International“ Lietuvos skyrius peržiūrėjo, kaip parlamentarai Seimo rudens
sesijos metu savo oficialiuose darbo
kalendoriuose bei kituose informaciniuose šaltiniuose skelbė apie savo
susitikimus su interesų grupėmis ir
registruotais lobistais. Seimo narys
Antanas Baura paviešino du susitikimus, o Sergejus Jovaiša – vieną.
Sujungs. Ties buvusia „Kranto“
kavine pasibaigusį kairiojo Šventosios upės kranto pėsčiųjų ir dviračių
taką su pėsčiųjų ir dviračių taku Niūronių link sujungs naujas šaligatvis.
Dėl vėluojančio pavasario ir artėjančio turistinio sezono UAB „Vėjo
birža“ darbininkai dirbo ir praėjusį
šeštadienį. Apie pusę kilometro šaligatvio bus baigtas gegužės mėnesį.

Anykščių rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis ir Anykščių meras Kęstutis Tubis į valdžią atėjo kaip viena komanda. Bendri tostai už
pergalę netruko virsti konfliktu. Nepakėlę įtampos savivaldybėje, iš K. Tubio komandos į opoziciją pasitraukė visi liberalai, o L. Pakeltis
buvo verčiamas aiškintis dėl nekalto pomėgio - motociklų trasos Mickūnuose.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

3 psl.

Danieliai prie kelio – iš greta
esančio aptvaro
Ne vienas, važiuojantis keliu Raguvėlės link, pietų pusėje, laukuose, netoli kelio, pastebėjo bandą besiganančių danielių.
Pasirodo, šie danieliai išaugo ne miškuose, o ištrūko ar buvo paleisti iš netoli esančio aptvaro.

Seniūnaičiai. Balandžio 21 dieną
Anykščiuose vyksiančios „Darom“
akcijos svarbiais organizatoriais bus
miesto seniūnaitijų seniūnaičiai.
„Buvo paprašyta tapti taškų koordinatoriais, prisidėti prie akcijos. Visi
seniūnačiai sutiko“, - apie rajono valdžios prašymą sakė Centro seniūnaitijos seniūnaitis Rolandas Lančickas.

Kiek tiksliai yra danielių bandoje, nežino net ir patys medžiotojai, tik spėja, kad apie 15.

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
„Iš niekus kitur laisvėje jie negalėjo atsirasti, pagal jų elgesį
matosi, kad danieliai aptvariniai“,
- „Anykštos“ paklaustas, ar medžiotojai žino, iš kur maždaug
kilometras prieš Raguvėlę, prieš
Juostos upę, atsirado, o tiksliau
sakyti, apsistojo, danielių banda,
sakė Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos Anykščių skyriaus Valdybos pirmininkas, medžioklės
žinovas Rimantas Pečkus.
Banda, kurioje ganosi apie 15
danielių, medžiotojai neabejoja,
atsirado iš šalia esančio aptvaro.
Kitas klausimas, ar žvėrys ištrūko
patys, ar juos savininkas paleido
sąmoningai. Kaip „Anykštai“ komentavo R.Pečkus, nei medžiotojų draugija, nei aplinkos apsaugos
agentūra duomenų, apie ištrūkusius ar išleistus danielius, nebuvo
gavusi, kol nesužinojo atsitiktinai.

3 psl.

asmenukė

Klestėjimas

Ekonomistai
apskaičiavo,
kad lietuviai taip arti Europos
buvo tik 1594 metais.
Žinoma, kad taip! Kasryt,
važiuodama pro Šeimyniškėlių
piliakalnį, įsitikinu, kad gyvename aukso amžiuje.
Ar daugel pasaulyje yra vietų, kur nauji keliai būtų tiesiami į niekur?

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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KONKREČIAI

Armino Jasikonio mintyse –
pasaulio čempiono titulas

spektras

Šį savaitgalį, balandžio 21–22 dienomis, vyksiančiose pirmosiose
2018-ų metų „Nissan Lietuvos motokroso čempionato“ varžybose
Vilniaus rajone esančioje Pagirių trasoje pasirodys ir žymiausias
Lietuvos motociklų sporto atstovas – pasaulio motokroso čempionate MXGP dalyvaujantis anykštėnas Arminas Jasikonis.
Dvidešimtmetis anykštėnas šiuo
metu susikoncentravęs į MXGP varžybas – čia jis šiemet debiutavo naujoje komandoje „Assomotor Honda“, vairuoja „Honda“ motociklą.
Praėjusių metų pabaigoje jis patyrė traumą – kritus nuo motociklo
viename paskutinių MXGP etapų,
sportininkui išniro klubas, o kelias
savaites trukusi reabilitacija neleido
pabaigti sezono. Po kritimo varžybose JAV, A. Jasikonis praleido du
paskutinius etapus, tačiau bendroje 2017-ųjų metų MXGP įskaitoje
sportininkas užėmė 13-ą vietą.
Praėjusį savaitgalį Portugalijoje
vykusiame penktajame pasaulio
motokroso čempionato (MXGP)
etape A. Jasikonis užėmė 19-ąją

vietą. Pirmosiose lenktynėse A.
Jasikonis nefinišavo, o antrosiose
buvo 15-as. Jam atiteko 6 įskaitiniai
taškai.
Iš viso pasaulio motokroso čempionatą sudaro 20 etapų. Šeštasis iš
jų vyks gegužės 1 dieną Rusijoje.
„Pirma noriu laimėti bent vieną
MXGP etapą, kuo daugiau podiumų, o tada galima galvoti ir apie
pasaulio čempiono titulą. Niekada
negalvojau, kas bus dar toliau, nes
dabar nusimato ilgas kelias. O ar
jis įgyvendinamas, ar ne, bus matyti ateityje“, - paklaustas apie artimiausius savo tikslus, ambicijų būti
geriausiu pasaulio motokrosininku
neslėpė A.Jasikonis.
-ANYKŠTA

„Talentas daug duoda, bet būtinas ir didelis darbas – vien su
talentu nepavažiuosi. Jis padeda, bet visko nepadaro“, - sako
Arminas Jasikonis.

Konservatoriai vieningi – kandidatuRytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt
kelia Sigutį Obelevičių
Sekmadienį vykusiame Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Anykščių skyriaus suvažiavime, partijos nariai artėjančiuose tiesioginiuose merų rinkimuose, vienbalsiai partijos kandidatu iškėlė skyriaus pirmininką, vicemerą
Sigutį Obelevičių.
Anykščių skyriaus sprendimą dar
turi patvirtinti partijos vadovybė. Be
S. Obelevičiaus skyriaus kandidate
merų rinkimams buvo iškelta Anykščių rajono tarybos narė Gabrielė
Griauzdaitė, bet ji savo kandidatūrą
atšaukė.
Skyriaus suvažiavime dalyvavo
apie 40 partijos narių.
Kaip „Anykštai“ sakė S. Obelevičius, G. Griauzdaitės kandidatūrą

rinkimams pasiūlė jis, kad rinkimai
nebūtų iš vieno kandidato, tačiau Tarybos narė dalyvauti rinkimuose atsisakė dėl didelio užimtumo.
„Jei partijos skyrius pasitiki, tai juk
neini dėl sportinio intereso, eini kovoti dėl pergalės. Manau, kad galimybės visada yra, o kaip susiklostys, tai
sunku pasakyti, nes rinkėjų valia yra
nenuspėjama. Kas galėjo nuspėti, kad
Anykščiuose žmonės balsuos už Gre-

Gesino bebrų namelį

Jei Anykščių skyriaus sprendimą patvirtins TS-LKD partijos vadovybė, partijos kandidatu į merus rinkimuose
bus Sigutis Obelevičius.

„Anykšta“ TV

Antradienio vakarą Anykščiuose, Kvarco gatvėje, ugniagesiai
gesino bebrų namelį.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė,
kad iškviestiems ugniagesiams
atvykus į įvykio vietą, šalia gyvenamųjų namų, tvenkinyje, atvira
liepsna degė suneštas iš medžių
bebrų namelis. Ugniagesiai prie
jo priplaukė valtimi, kurioje atsivežė motosiurblį, ir užgesino
gaisrą. Šalia jau buvo pradėjusios
degti nendrės. Spėjama, kad bebrų
namelis buvo padegtas. Per gaisrą
bebrų namelis tik apdegė.
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūros vedėjas Arnoldas
Kazakevičius „Anykštai“ sakė,
kad apie galimai padegtą bebrų
namelį sužinojęs tik iš žurnalistų.
„Buvau nuvažiavęs pasižiūrėti.
Trečdalis bebrų namuko yra iš-

degęs. Greičiausiai, kad gaisras
įvyko dėl kažkokios žmogaus
veiklos. Įdomu tik, kad tas bebrų
namukas iš visų pusių apsuptas
vandens, todėl žmogui kažkokiu
būdu iki jo dar reikėjo nusigauti.
Apklausėme aplinkinius gyventojus, tiek mes, tiek ir ugniagesiai,
bet kol kas nenustatėme, kas galėjo padegti bebrų namelį“, - sakė
A.Kazakevičius.
Pasak A.Kazakevičiaus, bebrams žalos nepadaryta, nes statydami savo namus, jie pasidaro
bent kelias išėjimo iš jo landas.
„Pajautę pavojų, jie išplaukė po
vandeniu. Per keletą dienų jie apdegusį namuką turėtų atsistatyti“,
- sakė A.Kazakevičius.

Temidės svarstyklės

girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Balandžio 19 dieną apie 8.15 val. Anykščių seniūnijos Keblonių kaime sustabdyto
patikrinimui automobilio NISSAN vairuotojui (g. 1989 m.),
gyvenančiam Rubikių kaime,
nustatytas vidutinis 1,94 prom.

tą (Seimo nario rinkimuose Anykščių
– Panevėžio rinkiminėje apygardoje
rinkėjai balsavo už valstiečių kandidatę Gretą Kildišienę, - red. pastaba)?
Žinoma, man turbūt šansų ne tiek
daug, nesu toks gražus. Jų mažiau“, juokaudamas savo galimybes vertino
du kartus Anykščių rajono mero pareigas ėjęs politikas.
„Žinoma, labai svarbu, kas bus
varžovais. Jei varžovai bus stiprūs,
tai šansų mažėja, o jų, manau, bus.
Meras (Kęstutis Tubis, - red. pastaba)
tikrai kandidatuos, tas pats Dainius
Žiogelis, bus ir valstiečių kandidatas,
jie taip pat ne visai nusilpę“, - savo
galimybes vertino S.Obelevičius.

-ANYKŠTA

Vagystė. Anykščių seniūnijos Lašinių kaime įsibrauta į pirtį ir malkinę, pagrobti įvairūs buities daiktai,
įrankiai. Padaryta 748 eurų žala.
Smurtas. Balandžio 18 dieną iš

„Devilstone“ šiemet stebins
meniniais projektais
„ANYKŠTA“ TV kalbino
vieną iš Anykščiuose vykstančio
festivalio „Devilstone“ organizatorių Vaidą Voronavčių.
„Daugumai miestelio gyventojų šis festivalis tampa kaip jau
ir neatsiejama dalimi. Dauguma
identifikuoja, kad tai yra „savas“
festivalis. O tam prireikė nei daug,
nei mažai – tik 10 metų“, - kalbėjo
V.Voronavičius.
Pasak V.Voronavičiaus, jubiliejinis „Devilstone“ festivalis iš kitų
išsiskirs meniniais projektais.
„Viešosiose miesto erdvėse pristatysime du smagius projektus,
prie kurių dirbome nuo 2016 metų“,
- pasakojo V.Voronavičius.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus gauti duomenys,
jog piliečiai galimai smurtavo
prieš vaiką (g. 2014 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Numeris. Balandžio 18 dieną
apie 13 val. į VĮ „Regitra“ Anykš-

Vaidas Voronavičius pažadėjo, kad ir šiemet į festivalį
anykštėnai galės įsigyti pigesnių bilietų.
Festivalio „Devilstone“ organizatoriai šiemet nežada į Anykščius
atvežti plačiai žinomų atlikėjų,
tačiau pažadėjo, kad Dainuvos slėnyje skambės labai įvairiapusiška
muzika.
V. Voronavičių kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.
čių skyrių Anykščiuose, Mindaugo
gatvėje, kreipėsi UAB „Dulugis“
vadybininkė, kuri norėjo išsiimti
tranzitinius numerius vilkiko puspriekabei. Apžiūrėjus transporto
priemonę, buvo nustatyta, jog yra
galimai suklastotas puspriekabės
VIN numeris. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Siūlymas. Seimo Lietuvos
socialdemokratų darbo (LSDD)
frakcijos seniūnas Andrius Palionis ir Seimo valstiečių ir žaliųjų
sąjungos narys Valius Ąžuolas
įregistravo įstatymo projektą,
kuriuo siekiama pakeisti Valstybinio socialinio draudimo
įstatymą ir panaikinti savarankiškai vykdomos veiklos dvigubą apmokestinimą. „Šiuo metu
Valstybinio socialinio draudimo
įstatyme numatyta, kad asmenys, gaunantys pajamas iš darbo
santykių pagal darbo sutartį ar
iš savarankiškai vykdomos veiklos, privalo mokėti socialinio
draudimo įmokas ir už savarankiškai vykdomą veiklą, ir už veiklą, vykdomą darbo santykių pagrindu. Tai yra ne kas kita, kaip
dvigubas apmokestinimas. Tokia
situacija iškraipo darbo rinką ir
neskatina žmogaus imtis papildomos savarankiškos veiklos“, sako Seimo narys A. Palionis.
Apklausa. Naujausių apklausų duomenimis, į visuomenės
veikėjų, kuriais labiausiai pasitikima, trisdešimtuką patenka
beveik visi viešai aptarinėjami galimi kandidatai į 2019 m.
Prezidento rinkimus. Vienintelio konservatoriaus Žygimanto
Pavilionio visuomenė apklausų metu pakankamai neįvertino. Pastarosios apklausos taip
pat rodo, kad Prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir toliau išlaiko
didžiausią visuomenės pasitikėjimą. Trys iš dešimties (28,7
proc.) apklaustų Lietuvos gyventojų nurodė, kad labiausiai
pasitiki Prezidente Dalia Grybauskaite. Pagal visuomenės pasitikėjimą arčiausiai Prezidentės
esančio Premjero reitingas yra
daugiau nei tris kartus mažesnis
nei D. Grybauskaitės.
Būstas. Seimo Valstiečių ir
žaliųjų sąjungos frakcijos narys
Juozas Varžgalys ir Socialdemokratų darbo frakcijos seniūnas
Andrius Palionis siūlo vidutines
pajamas gaunantiems jauniems
žmonėms
būsto
problemos
sprendimo variantą. Kaip būtų
galima spręsti šią problemą, parlamentarai nurodo jų parengtame Vietos savivaldos įstatymo
pakeitimo projekte. Jų nuomone,
šiandien realiausia būtų kalbėti ne apie nuosavą būstą, tačiau
apie nuomą. Parlamentarų teigimu, toks būstas galėtų priklausyti savivaldybei (municipalinis
būstas) ar net privačiai bendrovei su valstybės (savivaldybės)
reguliuojamomis kainomis.
Kadencijos. Siūloma nustatyti kadencijas visiems kultūros įstaigų vadovams, o nacionalinio ir valstybinio lygmens
kultūros įstaigų vadovams - ir
kadencijų ribojimą. Šių įstaigų
vadovų pareigas bus galima eiti
ne ilgiau kaip dvi kadencijas po
penkerius metus iš eilės. Seimas pradėjo svarstyti tai siūlančias kultūros ministrės Lianos
Ruokytės-Jonsson
pristatytas
Muziejų, Bibliotekų ir Kultūros centrų įstatymų pataisas. Po
pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 68 Seimo nariai,
prieš - 5, susilaikė 22 parlamentarai. Po svarstymo Seimo
komitetuose prie šio klausimo
svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gegužės 31 d.

situacija

???

Ar domitės
maisto produktų
etikečių
informacija?
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Danieliai prie kelio – iš greta
esančio aptvaro

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Danielių banda gerai matoma važiuojantiems Anykščių - Panevėžio keliu.

Gabrielė
ŠINKŪNAITĖ,
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos gimnazistė:
- Aš domiuosi maisto produktų etikečių informacija todėl, kad
man, kaip ir daugeliui žmonių, aktuali sveika gyvensena. Stengiuosi
maistą parduotuvėse rinktis tokį,
kad jame būtų kuo mažiau įvairių
priedų.

(Atkelta iš 1 p.)
„Mums patiems buvo netikėtumas. Niekas neinformavo. Pirmą
kartą sužinojome apie Naujuosius
metus, tada peržiūrėjome filmuotą
medžiagą.“, - sakė R. Pečkus.
Pasirodo, kad tie keliolika besiganančių danielių tėra dalis tos
bandos, kuri buvo, kai jie pasirodė laukuose. Medžiotojų žiniomis,
pirmomis dienomis, kai buvo pastebėta iš kažkur atsiradusi banda,
joje buvo apie 40 danielių. Grupė
nuo jų atsiskyrė ir, perėjusi kelią,
vedantį į Raguvėlę, patraukė Žuvininkų miško link, Surdegio pusėn.
Medžioklės žinovas spėjo, kad
grupė skilo ieškodama maisto.
Vis dėlto medžiotojai linkę manyti, kad danieliai į laisvę iš aptvaro
buvo paleisti sąmoningai, nes savi-

ninkas neinformavo apie ištrūkusius iš aptvaro gyvūnus, siekiant,
kad medžiotojai žinotų ir nepradėtų
šių gyvūnų medžioti, o bandymų
danielius kažkaip suginti atgal į aptvarą medžiotojai nepastebėjo.
Medžiotojas sakė, kad danieliai
yra labai sėslūs gyvūnai ir todėl
nenuostabu, kad nuo pat žiemos
jie laikosi tų pačių vietų. „Jie neina
10 – 20 kilometrų. Tarp Debeikių –
Skiemonių, dar nuo sovietinių laikų
buvo aptvaras, kuris išardytas prieš
kokius 25- erius metus. Danieliai
per tiek metų nuo aptvaro pajudėjo
tik kokius 5- is kilometrus. Jų dabar ten gal net per šimtą gyvena, bet
buvimo vieta beveik nepasikeitė“, pasakojo medžiotojas.
Paklaustas, ar iš aptvaro išleista,
ar ištrūkusi danielių banda nevirs

galvos skausmu toje vietoje dirbantiems ūkininkams, R.Pečkus kalbėjo, kad danieliai laikomi vienais
mažiausiai žalos darančių gyvūnų.
Suabejojus, ar aptvaruose augę
danieliai bus prisitaikę prie išgyvenimo laukinėmis sąlygomis, medžiotojas kalbėjo, kad aptvaruose
nėra sukuriamos palankesnės sąlygos nei miškuose, juose nėra net
kokių nors pašiūrių, kad gyvūnai
glaustųsi nuo vėjų ar lietaus.
Paklaustas, ar dėl išleistų ar ištrūkusių danielių į laukinę gamtą,
nekyla pavojus iškreipti vietos
ekosistemą, medžioklės žinovas
svarstė, kad kažkokių pavojų neturėtų kilti, kad danieliai turėtų savo
vietą gamtoje surasti panašiai, kaip
randa stirnos ar elniai.
Dėl kokių priežasčių danieliai galėjo būti paleisti į laisvę
(jei iš tiesų paleisti, o ne ištrūko),
R.Pečkus galėjo tik spėlioti. Gal jų
laikymui aptvaro savininkai gavo
europinę paramą ir paprasčiausiai
baigėsi privalomas juos laikyti terminas, o gal tiesiog atsibodo juos
maitinti. Kaip „Anykštai“ sakė medžiotojas, danielių medžioklė yra licenzijuojama, „Medeinos“ klubas,
kurio teritorijoje ganosi ši banda,
turėtų gauti leidimą sumedžioti
vieną danielių. Pasak R.Pečkaus,
daugiau baimių kyla, kad į jų medžioklę neįsisuktų brakonieriai, jei
iki šiol to dar nepadarė.

Mickūnuose vasarą vyks tarptautinės
motokroso varžybos
(Atkelta iš 1 p.)

Vygintas GRIGAS, Šlavėnų
kaimo (Anykščių sen.) gyventojas:
- Nelabai domiuosi etikečių informacija. Parduotuvėse maisto
produktus renkuosi, tačiau pasirinkimą, ką pirkti, dažniausia nulemia
kaina. Ekologiški produktai labai
brangūs, man neįperkami.

Gintautas VILČINSKAS, Karūnių (Viešintų sen.) gyventojas:
- Etiketėmis mažai domiuosi,
kai perku nebent pažiūriu produktų
galiojimo laiką. Sudėtinėmis produktų dalimis, visokiais ten E nesidomiu, kita vertus, ta informacija
pateikiama smulkiu, sunkiai įskaitomu šriftu.

Lietuvos motociklų federacija
skelbia, kad Mickūnuose vyksiančiose varžybose sportininkai rungtyniaus šiose klasėse: „50“, „65“,
„85“, „125“, „MX1“, MX1 M“,
MX1 Pradedantieji“, „MX2“,,MX2
M“, „MX2 Pradedantieji“, „Moterys“, „Veteranai 40+“, „Veteranai
50+“, „Quad“, „Quad M“, „Quad
Veteranai“, „Quad Moterys“, „Quad100“, „Quad250“.
L. Pakeltis teigia esantis didelis
motociklų sporto gerbėjas, motociklais mėgstantis pasivažinėti
ir pats. Jis sakė, kad į motokroso
varžybas planuojama pasikviesti
ir sportininkus iš Latvijos, Estijos,
Baltarusijos.
Priminsime, kad pernai, Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio
iniciatyva, dėl L.Pakelčio valdomos motokroso trasos buvo sudaryta savivaldybės laikinoji komisija,
kuri tyrė 23 asmenų, panorėjusių
likti nežinomais, skundą.
Keletas motokroso entuziastų
prašė išsiaiškinti, kokiu pagrindu
L.Pakeltis užvaldė visuomenei skirtą objektą, kokie mokami mokesčiai,
kodėl draudžiama sportuoti tam skirtoje vietoje, ar L.Pakeltis naudojasi
tarnybine padėtimi, taip pat skundo
autoriai prašė motokroso trasą grąžinti naudotis anykštėnams.
Laikinoji komisija konstatavo,
kad L.Pakeltis, tapdamas Mickūnų
motokroso trasos valdytoju, nesinaudojo tarnybine padėtimi.
Komisija padarė išvadą, kad “motokroso entuziastai neturi galimybių
laisvai sportuoti Mickūnų motokroso trasoje, tačiau L.Pakelčiui pri-

klausanti VšĮ „MKS – Čiversa“ nėra
savivaldybės viešoji įstaiga, todėl
duoti nurodymus, kaip organizuoti
savo veiklą neturi teisės”.
L. Pakeltis aiškino, kad jis leido
visiems sportuojantiems naudotis
trasa nemokamai, tačiau reikalavo
laikyti grafiko ir nustatytų taisyklių - nevažinėti pasibaigus trasos
darbo valandoms, palaikyti tvarką,
nepalikti šiukkšlių.
„Deja, bet iš didelio triukšmo, iš
didelio antikorupcinio tyrimo išėjo mažas pirstelėjimas“, - tyrimo
išvadas su šypsena veide tuomet
įvertino L.Pakeltis.
Apie kilusį šurmulį Anykščių
rajono Tarybos narys L.Pakeltis
taip pat išplatino tokio turinio
pranešimą: „Šiandien jau puikiai
žinau, kurie rajono politikai paragino žmones rinkti parašus, žadėjo
jiems sutvarkyti Pakeltį ir padaryti
tvarką.
Žinau, kad tam tikri rajono politikai, turėdami nedarbingumo
lapelį savivaldybės įmonėje, turėjo
pakankamai sveikatos važinėti prie
trasos, tikrinti, nes jiems pavesta
pasidomėti (Anykščiuose yra pagarsėjęs toks vienas stebėtojas).
Akivaizdu, kad kažkam labai
reikėjo nušviesti Pakeltį iš blogosios pusės, parodyti, kad yra nedoras, darantis kažką negero.
Taryboje ironiškai pasiūliau iš
specialios laikinosios komisijos
sudaryti pastovią ir tirti visų tarybos narių veiklą - darbo, neabejoju,
nepritrūks. O pradėti gali aiškinantis, kodėl rajono meras savo suformuotose privačiuose medžioklės
plotuose neleidžia nemokai medžioti visiems norintiems Anykš-

čių krašto medžiotojams? Kodėl
nesudaro sąlygų nemokamai, kada
nori ir kiek nori pagauti žuvies
savo nuomojamame tvenkinyje?
Gal reikės nusipirkti medžioklinį
šautuvą ar meškerę ir bandyti laimę – jei neįleis nemokamai, parašus juk surinkti vieni juokai...
Ir pabaigai apie motokroso sportą. Esu didelis šio sporto gerbėjas,
pats mėgėjiškai važinėju ir nuo
tada, kai perėmiau viešąją įstaigą,
niekad nedariau kliūčių sportuoti.
Priešingai, iš pat pradžių visiems
nors truputį sportuojantiems leidau
treniruotis nemokamai, laikantis
grafiko ir elementarių taisyklių.
Tačiau to buvo per daug - prasidėjo pareiškimai, kad „mums neaiškinsi, kada ir kur važinėti“; „tu
ne Dievas ir dar pažiūrėsim, kaip
viskas baigsis“; „ne tokius sutvarkė, sutvarkys ir tave“ ir t.t. Išvada
viena – ko gero, turėjau skundikus ženkliai remti ir leisti daryti,
ką nori, vardan to, kad gyvenčiau
ramiai ir manęs niekur neskųstų...
Tik praskaičiavo šiek tiek vyručiai... Išlaukiau. Dabar mano eilė
ieškoti teisingumo bei ginti suterštą reputaciją. Priešingai nei skundikai, aš pasirinksiu civilizuotą kelią, kad sudėčiau visus taškus šioje
istorijoje.“
Paklaustas, ar vis dar žada ginti
suterštą reputaciją, L.Pakeltis sakė,
kad jei skundę asmenys toliau gyvens ramiai, jis juos paliksiantis
ramybėje.
„Tačiau, jei šmeižtas ir toliau tęsis, tikrai turiu galimybę kreiptis į
teismą. Kol kas ja nepasinaudojau,
o ar pasinaudosiu, bus matyti“, „Anykštai“ sakė L.Pakeltis.

savaitės citatos
Blogiau, kai sujungiant
atgal, gimsta mutantai

Sergejus JOVAIŠA, Seimo
narys, apie atlyginimų biudžetininkams viešinimą:
„Mes, Seimo nariai, išnarstyti
po kaulelį“.
Kad klaustų, iš kur turtai?
Sergejus JOVAIŠA, Seimo
narys, apie atlyginimų biudžetininkams viešumą:
„Nėra ko gėdytis skelbti, kiek
uždirbi, visuomenė turi tai matyti“.
Jūs apie drovų vagišių
iš „Dvylika kėdžių“?
Lukas PAKELTIS, verslininkas, rajono Tarybos narys, apie
atlyginimų
biudžetininkams
viešinimą:
„Nebent įstaigos vadovas jaučiasi nepatogiai, kad uždirba pernelyg daug?“
Supranta, tik gal valstybes
painioja

Juozas RATAUTAS, anykštėnas, apie atlyginimų biudžetininkams viešinimą:
„Žmonės niekaip nesupranta,
kad dirba valstybės tarnyboje“.
Bet vis tik save vertinate
labai optimistiškai
Sigutis OBELEVIČIUS, vicemeras, apie savo galimybes
mero rinkimuose:
„Kas galėjo nuspėti, kad Anykščiuose žmonės balsuos už Gretą?
Žinoma, man, turbūt šansų ne tiek
daug, nesu toks gražus“.
Štai kas pakeis
išsilakstančius lietuvius!

Rimantas PEČKUS, Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos
Anykščių skyriaus Valdybos
pirmininkas, apie danielių sėslumą:
„Danieliai per tiek metų pajudėjo tik kokius 5 kilometrus“.
Sunku grįžti į 16- tos
valandos susitikimą iš
17- tos valandos renginio
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie tai, kodėl pavėlavo į susitikimą:
„Renginys buvo, nespėjau grįžti
keletą minučių ir Elvyra išvyko“.

iš pirmų lūpų

2018 m. balandžio 21 d.

Anykščių kultūros centrui skirta
Kultūros ministerijos premija rytis.k@anyksta.lt
Rytis KULBOKAS

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson paskyrė Kultūros
ministerijos premijas geriausiems 2017 metų kultūros centrams.
Aukščiausiosios kategorijos kultūros centrų grupėje premiją gavo
ir Anykščių kultūros centras. Centras penktadienį ruošia šventinį
renginį, kurio metu bus teikiama premija.

tėjišką (edukacinę), pramoginę
veiklą, ugdant bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuojant
profesionalaus meno sklaidą.
Tokių premijų tikslas – skatinti
kūrybingą kultūros centrų veiklą,
pagerbti jų darbuotojus. Premijos
skiriamos kasmetinio konkurso
metu įvertinus savivaldybių kultūros centrų paskutinių 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą.
Premija Anykščių kultūros centrui bus teikiama balandžio 27 dieną 16 valandą. Centre vyks nemokamas renginys.
„Renginys bus visai bendruomenei, sulauksim svečių, kiek žinau,
atvažiuos ir pati ministrė. Bus koncertas, šventinis vakaras, sulauksim kolegų iš ne vieno kultūros
centro“, - „Anykštai“ apie premijos teikimo proga rengiamą šventę
pasakojo Anykščių kultūros centro
direktorė Dijana Petrokaitė.
„Manau, kad tokie įvertinimai
yra Anykščių vardo garsinimas,
įvaizdžio gerinimas. Tegu tik kuo
daugiau tokių apdovanojimų keliauja į Anykščius“, - kad tai ne
tik kultūros centro, bet ir pačių
Anykščių įvertinimas, džiaugėsi

direktorė.
Anykščių kultūros centras dėl
įvertinimo varžėsi su Kupiškio, Joniškio ir Jonavos kultūros centrais.
Pagal konkurso nuostatus, kultūros
centrai šioje kategorijoje varžosi
be skyrių miesteliuose. Anykščių
kultūros centras žemesnės, pirmos
kategorijos, premiją pelnė 2005
metais, o 2008 metais savo kategorijoje premija buvo įvertintas
Anykščių kultūros centro padalinys, Troškūnų kultūros centras.
Paklausta, kaip bus panaudoti pinigai, D.Petrokaitė kalbėjo,
kad tai spręs kolektyvas: „Tikrai
ne renginiams organizuoti. Darau
susirinkimą, kviečiu kolegas. Nežinau, kur ją panaudosim, pinigai
simboliniai, o ir darom šventę,
turėsim priimti svečius. Gal išvažiuosim į kokį teatrą... Nežinau,
susirinks kolektyvas, nuspręsim.
Žinoma, ši premija mūsų turtingais nepadarys, svarbiau vardas,
garbė. Žmonės tikrai labai daug
dirbo, mes link to ėjome, ne vienus
metus kartojau, kad mes turėsime
dalyvauti, nugalėti, bet ir turėsime
įrodyti, kad mes jos verti“, -kalbėjo D.Petrokaitė.

pagal pobūdį, o ir geriausias
gyvenimus.
mūsų valstybės „drausti – bausKaip gali būti, kad didžiausi
ti“ tradicijas, tiksliau būtų vadinteršėjai skatinami, o paprasti bauda) važinėti nauju automoti žmogeliai verčiami jaustis
biliu, tik dažnai visos žmogaus
„atpirkimo ožiais“ dėl ekologifinansinės galimybės baigiasi ties
jos? O kaip vertinti trensporto į
kokiu 15 metų senumo automoatmosferą išmetamas kenksminbiliu. Ką tik skelbti duomenys
gas dujas, kai Jungtinėse Tautose
sako, kad vidutinis pirmą kartą
pristatyti tyrimai rodo, kad visų
Lietuvoje registruojamo automorūšių transportas kartu paėbilio amžius siekia 12,4 metų. Tai
mus tų dujų išmeta mažiau, nei
net senesni automobiliai, nei iki
galvijai? Neabejoju, kad žmonės
euro įvedimo. Ką gi, pats kaltas,
verčiami jaustis kaltais dėl vieno
kad neišgali nusipirkti naujo
paprasto dalyko – kas valdo piniautomobilio, pageidautina kokios
gus, tas ir daineles užsako. Ypač,
„Teslos“. Jei esi neturtingas,
kai iš to sąlygų diktavimo galima
valdžia už tai dar papildomai
dar ir gerai uždirbti.
nubaus. Tiesiog nuostabi, nepaKaip gamintojui užsitikrinti
kartojama pozicija.
nuolatines pajamas tuo paO ką daryti, jei kažkam iš
čiu metu priverčiant žmones
biudžeto panesiskųsti vis
...Papajus šaunus, nes prastėjančia
žadėjai pakelti
atlyginimus,
gaminių kokyvalgo špinatus...
juk tada reikia
be? Į pagalbą
ir naujų
visada galima
mokesčių, kurie tuos pakeltus
pasitelkti madą ir ekologiškumą,
atlyginimus sugrąžintų atgal į
o ypač, jei patį ekologiškumą pabiudžetą.
versi mada. Tada galima sakyti
Teigti, kad automobilis yra
– kam gaminti keliasdešimt metų
prabangos prekė – net nepadoru
tarnaujantį automobilį, jei jis bus
ir įžeidu. Ypač, kai yra kaimų,
taršesnis už naujai sukurtą?
kurie maršrutinio autobuso
Dabar mada automobilių
sulaukia vos ne vieną kartą per
pramonėje – hibridiniai arba
savaitę. Todėl papildomas autoelektra varomi automobiliai.
mobilių apmokestinimas būtų dar
Bandoma įteigti, kad elektriniai
viena priemonė pribaigti kaimus
automobiliai neteršia aplinkos.
ir miestelius. Bet kas tie žmonės
Taip, jie neteršia toje zonoje,
prieš ekologiją, o ypač ekologikurioje naudojami. Dabartinėje
jos verslą, juolab, jei tie žmonės
didmiesčių pasaulių kultūroje
„maži“ ir nieko reikšmingo
elektromobilių visiškai pakanka.
negali nuveikti?
Nes didmiesčiuose gerai organiPaskaičiuota, kad 16 didžiauzuotas viešasis transportas ir jų
sių pasaulio laivų aplinką teršia
gyventojas nesupranta, kaip gali
labiau, nei visi automobiliai
nevažinėti maršrutinis autobusas,
kartu paėmus. Tačiau, manipuar būti nenuvalytas kelias.
liuojant skaičiais ir santykiais,
Bet ir elektrai, kuria šie autodidžiausi teršėjai pateikiami,
mobiliai varomi, pagaminti lygiai
kaip mažiausiai kenkiantys
taip pat deginamas kuras. Be to,
aplinkai. O pačių pavojingiausių
akumuliatorių gamyba laikoma
teršėjų – lėktuvų, kurie išmetaitin taršia ir nuodinga veikla,
mąsias dujas iššauna tiesiai į
o ir šiaip skaičiuojama, kad
atmosferą, skrydžių tik daugėja
naujo automobilio gaminimui
ir daugėja. Net nekalbu apie karo
tiek išmetama nuodingų dujų,
pramonę, kuri visais laikais buvo
kad senas automobilis, kad tiek
tik griaunanti gamtą ir žmonių
užterštų gamtą, galėtų nuvažiuo-

ti dar bent šimtą tūkstančių ir
daugiau kilometrų. Bet juk mada,
juk verslas. O po mūsų nors ir
tvanas. Todėl nesvarbu, kad kai
kurie metalai eikvojami katastrofiškais tempais, jų perdirbimas tik
maža dalimi sprendžia planetos
resursų išeikvojimo problemą.
Paradoksaliausia, panašu,
patys mokslininkai arba nežino,
kas iš tiesų sukelia klimato kaitą
(vis dažniau imamas vartoti
terminas ne klimato šilimas, o
kaita), arba, kaip jau ne kartą paaiškėjo su ankstesnėmis
mokslo „tiesomis“, sąmoningai
skelbia netiesą.
Mitai kartais gimsta iš nesusipratimų, ypač, jei jie sustiprinami
sąmoninga propaganda. Pavyzdžiui, klasikinis pavyzdys galėtų
būti špinatų nauda. Karo metais,
kai visi resursai keliavo maitinti
kareivius, reikėjo surasti kuo pakeisti mėsą, o ypač mėsoje esančią geležį. Rezultatas – mokslininkai rado kažkokius tyrimus, kurie
rodė, kad labai daug geležies yra
špinatuose. Ir prasidėjo agitacinė
kampanija... Pasirodė filmukai,
kuriuose jūreivis Papajus, kai
nori įgyti antžmogiškų jėgų,
suvalgo indelį špinatų ir įveikia
visas kliūtis. Papajus šaunus, nes
valgo špinatus. Ir visai nesvarbu,
kad vėliau paaiškėjo, jog šiose
daržovėse geležies labai mažai,
paprasčiausiai mokslininkas
nepastebėjo kablelio skaičiuje ir
mitas įėjo į gyvenimą.
Panašu, kad šį sykį sulauksime
naujo mokesčio automobiliams.
O raminimas, kad mokestis iš
pradžių būtų taikomas tik perkant naujai seną automobilį, tik
techninė detalė. Vis tiek paaiškės, kad nei priedų į degalus
pylimas, nei mokesčiai Lietuvos
nepadarys europinius standartus
atitinkančia valstybe. Galiausiai,
neabejoju, automobilių mokestis
taps visuotiniu.
O negalintys įsigyti naujų
automobilių - šiai valstybei
nereikalingi.

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė jos vadovaujamam centrui skirtą apdovanojimą vertina kaip įpareigojimą ateičiai.
Anykščių kultūros centrui skirta 90
bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio piniginė premija – 3 420 Eur.
Kultūros centrai buvo vertinami
pagal atskiras kategorijas, atsižvel-

rievės

Rytis KULBOKAS
Vyriausybė vėl prakalbo apie
automobilių mokestį. Kaip
visada, kai norima nuo savęs
nusimesti atsakomybę dėl naujų
mokesčių įvedimo, priežastimi
įvardijama ekologija ir europiniai reikalavimai.
Vyriausybė automobilių
mokestį, kurį premjeras Saulius
Skvernelis vengia vardinti automobilių mokesčiu, įvardina nauju
finansiniu instrumentu, turinčiu
skatinti žmonių nepirkti senų
taršių automobilių.
„Padarysime galimybę, kad jei
tu ateityje perki seną, teršiantį
automobilį, tu turi tikėtis, kad
tavo mokestis bus gerokai didesnis“, – naujienų agentūrai BNS
kalbėjo premjeras S.Skvernelis,
o finansų ministras Vilius Šapoka
antrino, kad bus siekiama, jog
būtų „nepatrauklu pirkti naujai
taršų automobilį“. Kitais žodžiais, jei pirksi seną automobilį
(o kas yra senas labai neapibrėžta sąvoka), kuris teoriškai terš
daugiau už naują, turėsi mokėti
papildomus mokesčius. Juk ekologija, juk turime būti draugiškesni gamtai, rūpintis, kad kokie
nors Mozambiko margieji uodai
neišnyktų. Ir nesvarbu, kad visa
Lietuva kartu paėmus teršalų
išmeta mažiau nei koks nors vienas vienintelis daugiamilijoninis
Kinijos miestas.
Visai nesvarbu, kad retas kuris
nenorėtų ir be mokesčių (kuriuos

giant į jų vykdomą veiklą, darbuotojų skaičių, turimą bazę. Komisija
vertino, kaip puoselėjama etninė
kultūra, mėgėjų menas, kuriant
menines programas, plėtojant švie-

šiupinys
Kolekcija. Antradienį Dailininkų
sąjungos galerijoje Vilniuje anykštėnė dizainerė Kristina Kruopienytė
pristatė naują kolekciją, kuri gimė
bendradarbiaujant su „Audimo“ prekės ženklu.
Apdovanojo. Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos suvažiavime Kaune medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“ buvo apdovanoti du
anykštėnai: Anykščių savivaldybės
administracijos vyriausiasis specialistas, istorikas, tyrinėjantis sovietinių represijų ir partizaninės kovos
istoriją Gintaras Vaičiūnas ir tremtinys, medžio drožėjas, kraštotyrininkas, fotografas, aktyvus Anykščių
skyriaus narys, devintą dešimtį įpusėjęs Bronius Tvarkūnas.
Stebėjimas. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad iki gegužės 1 dienos visos
apskrities keliuose vyksta sustiprinta
vairuotojo dėl pareigų pėstiesiems
kontrolė. „Vykdoma viešas ir neviešas patruliavimas prie pėsčiųjų perėjų, į pagalbą yra pasitelkiami policijos rėmėjai, savanoriai, šauliai, kurie
budi prie pėsčiųjų perėjų. Taip pat
yra stebimos miesto kameros ir fiksuojami vairuotojų padaryti pažeidimai, kai yra nepraleidžiami pėstieji
per pėsčiųjų perėjas“, - „Anykštą“
informavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos grupės vyriausioji specialistėVioleta Ginaitienė.
Profilaktika. Balandžio pradžioje
atlikta Medžių lajų tako kasmetinė
techninė profilaktika. „Medžių lajų
tako statinio techninę profilaktiką
priklauso atlikti kiekvienais metais
prasidedant pavasariui.Tikrino, ar
varžtai priveržti, ar nenukrypo kas
nors, ar pamatai nepasėdo. Kol kas
ataskaitos tikrintojai dar nepateikė,
bet žodiškai buvo pasakyta, kad
su Medžių lajų taku viskas gerai“,
- „Anykštai“ sakė Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius
Kęstutis Šerepka.
Nedarbas. Anykščių rajone jau
keletą mėnesių iš eilės didėja registruotas nedarbas. Lietuvos darbo
birža skelbia, kad balandžio 1 dieną
Anykščių rajone buvo registruoti 1793 bedarbiai ir jie sudarė 12,2
proc.rajono darbingo amžiaus gyventojų. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, nedarbas rajone padidėjo 0,1
proc. Per kovo mėnesį Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriuje
registruotas 171 bedarbis. Šios kadencijos Anykščių rajono valdančioji koalicija savo veiklos programoje
iki 2019 metų yra įsipareigojusi sudaryti sąlygas investicijoms visame
Anykščių rajone bei remti naujų darbo vietų kūrimą.
Būstai. Troškūnų seniūnijos teritorijoje yra 37 socialiniai būstai,
tačiau tik 11 iš jų apgyvendinti, likusių būklė įvertinta, kaip nepatenkinama.
Rizika. Troškūnų seniūnijoje yra
20 socialinės rizikos šeimų ir 10 šeimų gaunančių socialines paslaugas.
Jose auga 73 vaikai.
Keliai. Lietuvos automobilių direkcija paskirstė Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo lėšas
vietinės reikšmės keliams (gatvėms)
tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti 2018 metams.
Anykščių rajono keliams numatyta
skirti 1,067 milijono eurų.

iš arti
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Mokytojams plojo jų mokiniai

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Antradienio vakarą Anykščių kultūros centre atidaryta Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokytojų darbų paroda. Parodoje eksponuojami 28 įvairia technika sukurti darbai labiausiai sudomino moksleivius, kurie mokytojų prisistatymus palydėjo plojimais.
Deja, renginyje beveik nesimatė tėvų, nejaugi jiems neįdomu, kokie kūrybingi žmonės moko jų vaikus?

Parodos autoriai – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokytojai (iš kairės): Šarūnas Miškinis, Rita Juodelienė, Dalia Gilienė, mokyklos direktorius Arūnas Vilkončius, Jūratė Vingrienė ir Saulius Milašius.
Nuo 1993 – iųjų Anykščiuose
veikiančioje Kūrybos ir dailės mokykloje mokosi 124 anykštėnų vaikai, meno paslapčių juos moko 8
mokytojai, septyni iš jų dalyvauja
parodoje, kuri atskleidžia jų profesionalumą. Dauguma mokytojų,
tarp jų ir šios parodos iniciatorius
mokyklos direktorius Arūnas Vilkončius, yra surengę ne po vieną
personalinę parodą, yra dalyvavę
daugybėje grupinių parodų.
A. Vilkončius yra surengęs septynias personalines parodas, jo paveikslai yra eksponuoti trijose parodose
užsienyje, nuo mokyklos susikūrimo
dirbančios mokytojos Rita Juodelienė, Jūratė Vingrienė irgi yra surengusios personalines parodas, dalyvauja
grupinėse parodose.
Apie tyla ir ramybe alsuojančius,
parodoje eksponuojamus savo paveikslus, R. Juodelienė teigė juos
sukūrusi per pastaruosius 5 metus.
Šilko technika atlikti J. Vingrienės
darbai žavi plastišku nuoširdumu.
„Didelė mano gyvenimo dalis
prabėgo prie geležinkelio, - sakė
J. Vingrienė. Prisimenu, kaip vai-

Arūnas Vilkončius. Keliaujantis angelas.

Rita Juodelienė. Ryto angelas.

kystėje vaikščiojau bėgiais, tad ir
vienas mano paveikslų šioje parodoje yra tarsi geležinkelio bėgiai,
kuriais reikia eiti ir skaityti“
Šalia profesionalių Skaidrės Keibienės, Dalios Gilienės darbų eksponuojami ir dviejų neseniai į mokyklos kolektyvą įsiliejusių Vilniaus
dailės akademijos dėstytojų skulptoriaus, restauratoriaus Sauliau Milašiaus ir grafiko, knygų iliustratoriaus
Šarūno Miškinio kūriniai.
Aukščiausios kategorijos skulptūros restauratorius, šalia monumentalių medžio skulptūrų kuria
įvairius medžio plastikos kūrinius,
kurių keletą bei originalią spintą eksponuoja parodoje. Kavarske gimęs dailininkas yra mokęsis
Anykščių dailės mokykloje, 2008
metais su šeima iš Kauno persikėlė į
gimtinę ir gyvena Pasusienio kaime
(Kavarsko sen.). Anykščių krašte
jis sukūrė Užunvėžių švč. Mergelės
Marijos bažnyčios centrinį altorių,
įspūdingą skulptūrinę kompoziciją
„Švč. Mergelės Marijos ėmimas į
dangų“ šv. Kalėdų prakartėlę Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažny-

Dalia Gilienė. Apie nuodėmes.

čioje bei kitų kūrinių.
Vilnietis, nuo 1988 metų Kavarske gyvenantis ir kuriantis Š.
Miškinis parodoje eksponuoja du
paveikslus. Dailininkas grafikas
yra iliustravęs dešimtis knygų,
beje, yra prisidėjęs ir prie „Anykštos“ laikraščio dizaino kūrimo.

Autoriaus nuotr.
Į parodos atidarymą gausiai susirinko moksleiviai, tačiau suaugusiųjų atėjo vos vienas kitas. Peršasi
mintis, kad tėvai ne itin domisi,
kas į meno pasaulį veda jų vaikus,
tačiau gal susipras ir parodą aplankys, nes ji bus eksponuojama beveik du mėnesius.

Jūratė Vingrienė. Bėgiai.

situacija
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Vietoje suplanuoto susitikimo – robertas.a@anyksta.lt
pusvalandis prie užrakintų mero durų
Robertas Aleksiejūnas

Antradienį Anykščių rajono savivaldybėje turėjęs vykti Anykščių miesto vietos veiklos grupės atstovų susitikimas su rajono
meru Kęstučiu Tubiu baigėsi nesusipratimu.
Anykščių miesto Vietos veiklos grupės pirmininke Elvyra Lasskaja „Anykštai“ pasakojo, kad atvykusi į savivaldybę jokio iš anksto mero K.Tubio darbotvarkėje skelbto susitikimo neradusi. Kodėl susitikimas neįvyko, meras K.Tubis atvirai paaiškinti negalėjo.
„Pasėdėjau prie uždarytų mero
kabineto durų pusvalandį ir parėjau“, - pasakojo E.Lasskaja.
Anykščių miesto Vietos veiklos
grupės pirmininkė E. Lasskaja sakė,
kad apie Anykščių miesto vietos
veiklos grupės atstovų susitikimą
savivaldybėje jai telefonu pranešęs
mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas.
„Aš nuėjau, bet buvau tik viena.
Ir manęs niekas neinformavo, kad
jie buvo kažkur išvykę. Aš dar bandžiau laukti. Laukdama paskambinau Mindaugui Sargūnui, klausiau,
kodėl jo nėra, bet jis nieko apie susitikimą nežinojo. Manau, kad tai
nelabai etiška ir nesolidu“, - kalbėjo
E. Lasskaja.
Pasak Anykščių miesto Vietos veiklos grupės pirmininkės E.
Lasskajos, Anykščių miesto vietos
veiklos grupės veikloje daug neišspręstų problemų.
„Nėra administruojančio personalo ir mes kol kas negalime vykdyti veiklų. Kol kas viskas stovi
vietoje“, - sakė E.Lasskaja.
Beje, pirmadienį iš pradžių rajono mero K.Tubio darbotvarkėje

buvo paskelbta, kad vyks Anykščių
miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. „Anykštai“ susisiekus
su Anykščių miesto vietos veiklos
grupės valdybos pirmininku M.
Sargūnu, šis sakė, kad miesto vietos
veiklos grupės valdybos posėdžio
neorganizuoja.
„Aš šį posėdį turėčiau organizuoti, bet neorganizavau, nebuvo
planuose ir pirmą kartą girdžiu, kad
vyks valdybos posėdis“, - „Anykštai“ sakė M.Sargūnas.
Po „Anykštos“ skambučio į savivaldybę, mero K.Tubio darbotvarkė
buvo skubiai pakoreguota ir pranešta, kad antradienį 16 valandą meras
susitiks su Anykščių miesto vietos
veiklos grupės atstovais.
„Anykšta“ teiravosi rajono mero
K.Tubio, kodėl neįvyko iš anksto
jo darbotvarkėje numatytas susitikimas su Anykščių miesto vietos
veiklos grupės atstovais.
„Buvau Anykščių bibliotekoje.
Renginys buvo, nespėjau grįžti keletą minučių ir Elvyra išvyko“, sakė K.Tubis.
Pasidomėjus, koks renginys vyko

Anykščių miesto Vietos veiklos grupės pirmininkė Elvyra Lasskaja mero Kęstučio Tubio elgesį dėl
neįvykusio suplanuoto susitikimo pavadino nesolidžiu.
antradienį Anykščių L.ir S.Didžiulių
viešojoje bibliotekoje, meras K.Tubis
kažkodėl tapo paslaptingu.
„Viešas buvo renginys ir dalyvavau aš tenai“, - mįslingai kalbėjo
K.Tubis.
„Anykštai“ paskambinus į Anykščių L. ir S.Didžiulių viešąją biblioteką sužinojome, kad antradienį
bibliotekoje vyko du renginiai. Tik
vėliau. 17.15 val. buvo pristatoma
A. Ruseckaitės knyga „Dūžtančios
formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“, o 19.20 val. vyko „Auksinio
proto“ žaidimas.

Priminsime, kad E.Lasskaja
Anykščių miesto Vietos veiklos
grupės pirmininke išrinkta šių metų
vasarį, kuomet iš šių pareigų nusprendė pasitraukti verslininkas Vygantas Šližys.
Anykščių miesto vietos veiklos
grupė pagal Anykščių miesto 2016–
2020 m. vietos plėtros strategijos
veiksmus pernai rugsėjį buvo paskelbusi vieną kvietimą projektinei
atrankai naujų profesinių įgūdžių
įsigijimui darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų tikslinei grupei.
Buvo pateikti du projektai, kuriuos

vertins Vidaus reikalų ministerija.
Mero K.Tubio ir E.Lasskajos
susitikimas turėtų įvykti jau artimiausiu metu. Tai patvirtino abi
pusės. Kažkam iš portalo anyksta.
lt skaitytojų pajuokavus, kad „radus tuščią mero kabinetą, reikėjo
užantspauduoti mero kabineto duris“ (čia turėta galvoje istorija, kai
buvo užantspauduotos reorganizuojamo Anykščių verslo informacinio centro durys, - red. pastaba),
E.Lasskaja juokavo: „Kitą kartą kur
eisiu, ten nešiuosi antspaudą. Ačiū
už patarimą.“

šimtas istorijų

Europos miške jau ir
grybauti galima

2003 – iųjų balandžio 22 – ąją
Anykščių urėdija organizavo
talką Mickūnų girininkijoje, taip
vadinamoje Tylos palaukėje, sodinti Europos mišką. Talkininkų,
deja, susirinko vos dvylika, antai
iš Anykščių rajono savivaldybės,
kurioje dirbo apie 200 darbuotojų, miško sodinti atvyko vos trys
valdininkai.
Urėdas Sigitas Kinderis, pasveikinęs talkininkus, pabrėžė,
kad Europos miško pasodinimas yra savotiškas sugrįžimas į
krikščioniškos moralės ir kultū-

ros vertybių gretas paliudijimas.
Pasak urėdo, rajono miškingumą
galima didinti dar šešiolika procentų, tai reikštų apsodinti mišku 20 tūkstančių hektarų žemės,
kurios derlingumas vertinamas
žemesniu nei 31 ekonominiu
balu.
Europos miškas auga, pasak
miškininkų, jame jau ir pagrybauti galima.
Šiemet į miškasodžio talką
urėdija visuomenę kviečia balandžio 28 dieną. Miškas bus sodinamas Troškūnų girininkijoje.

Miško sodinimo talka 2003 – iųjų balandžio 22 – ąją Mickūnų girininkijoje.

Ar pratęsėte „Anykštos“ prenumeratą?
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
7,00

3 mėn.
EUR
21,00

6 mėn.
EUR
40,00

8 mėn.
EUR
54,00

6,00

18,00

35,00

47,00

4,00

12,00

24,00

32,00

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus visi užsisakę visos savaitės „Anykštą“ 6 mėnesių
laikotarpiui.

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29). Tel. pasiteirauti
(8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. . Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami
pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400,
Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
(kart.).
7.00 „Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Hanso Kristiano
Anderseno pasakos Undinėlė
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50 Mėlynoji planeta 2
12.45 Laukiniai gyvūnai.
Paros kaleidoskopas 3
13.40 Mis Marpl 3 N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai
16.00 Auksinis protas. (kart.).
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 „Editos šou“. N-7.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
21.55 Prakeiktas telefonas
N-7
23.30 Gerard Depardieu.
Priimkit mane tokį, koks esu
(kart.).
0.25 Mėlynoji planeta 2 (kart.).
6.20 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“
6.55 „Ponas Bynas“
7.20 „Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės“

7.45 „Žuviukai burbuliukai“
8.10 „Keista šeimynėlė“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Ogis ir tarakonai“
9.10 „Drakonų kova. Super“
N-7
9.40 Nykštuko Tomo ir
Coliukės nuotykiai
11.05 Tomas ir Džeris. Šnipų
žaidimai
12.30 Aš - šnipas
14.20 Roko amžius
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.00 Džekas Ryčeris N-14
0.40 Sukrečiantis skrydis N-7
2.35 Savaitė be žmonų S
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Vėžliukai nindzės“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Mergina iš Alabamos
“ N-7
13.45 „Keistuolis ir gražuolė“
N-7
15.45 „Simpsonai“ N-7
16.15 „Ekstrasensų mūšis“
18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 „TV3 žinios“.
22.00 „Mechanikas“ N-14
23.50 „Pavojingas susitarimas“ N-14
1.35 „Lojalioji“ N-14 (kart.)

6.30 Galiūnų čempionų lyga.
Vokietija . 2017 m. Sporto
laida.
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų čempionų lyga.
Olandija. 2017 m. Sporto laida.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 „Žemė iš paukščio
skrydžio“
13.10 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Reali mistika“ N-7
17.00 LKL čempionatas.
Neptūnas-Lietuvos rytas.
Tiesioginė transliacija.
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.40 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Išbandymų diena“
N-14
23.35 Užrakintas N-14
1.20 „Kas žudikas?“ N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
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).
13.55 Beatos virtuvė.
13.50 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7
14.50 „Širdele mano“ N-7.
16.50 „Akloji“
17.50 „Būrėja“
18.55 Nepataisomas N-7
21.00 Alfis N-7
23.05 Šioje šalyje nėra vietos

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 4 N-7
10.55 Akis už akį 4 N-7
11.40 Savaitė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.28 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
23.15 Svetimšalė 2 N-14.
0.15 Pasaulio teisuoliai. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
(kart.).
6.05 Dienos programa.
6.10 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra. N-7.
12.00 KK2 penktadienis. 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
21.00 Nuo.: Iki.:
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Įkalinta N-14
0.20 „Judantis objektas“ N-7
1.15 Džekas Ryčeris N-14
5.45 “Televitrina”.
6.00 “Išsirink sau ateitį”.
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Svajonių sodai“. (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Svotai“ N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
14.00 „Maištingosios amazonės“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Šviesoforas“. N-7
20.00 „Legendinės meilės“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Sniegynų įkaitai“ N-14
0.50 „Kaulai“ N-14
1.45 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7

6.35 “Viena už visus”
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
8.40 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.35 „Akloji zona“ N-7
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7
14.50 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Gelbėtojai - 112“ 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 „Transformeriai“ N-7
23.50 „Tikras teisingumas.
Brolija“ N-14
1.30 „Išbandymų diena“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.50 „Akloji“
8.55 „Būrėja“
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k)
N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
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 Kariai angelai N-14
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senukams N-14
1.10 „Tėvas Motiejus“ N-7.
kultura
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Wolfsome“. (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė (kart.).
8.30 Krikščionio žodis.
(kart.).
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Meno ritmai
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos. (kart.).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.30 Stop juosta.
14.00 Legendos.
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
15.45 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“.
17.25 Nes man tai rūpi. Ved.
Jolanta Kryževičienė.
18.15 Bravo!
19.25 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. I diviziono B
grupė. Lietuva - Kroatija.
Tiesioginė transliacija iš Kauno.
22.00 Kiotas.
22.45 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
23.40 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
0.30 Kino žvaigždžių alėja.
Žemynų atskirti N-7 (kart.).
6.00 Teleparduotuvė.

6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo.. Iki.. (k).
8.00 Ekranai. N-7.
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.
12.30 Gyvūnų policija. N-7.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k).
19.00 Gyvūnų policija (k).
N-7.
19.30 Nuo... Iki...
20.00 Bus visko.
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 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7 (kart.)
8.30 „Sandėlių karai“ N-7
(kart.)
9.00 „Gyvūnų manija“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7
10.30 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu“.
11.00 „Skilusios kaukolės
ranča“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Šunys. Nepaprastų
gyvūnų šeima“ N-7
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7
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 „Nakties TOP“. N-14
22.30 „X Faktorius“. N-7
1.00 „Avarijų TV“ N-7.
7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
N-7.
8:00 „4 kampai“.
8.30 „Kaimo akademija“.
9.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos
Parlamentas.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Svetimų troškimų sūkurys“
N-7.
12.45 „Laiptai į dangų“ N-7.
15.20 „Pavojingiausios kelionės. Kongas, Kivu provincija“.
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 Mano Europos
Parlamentas.
19.00 „Baimės įlanka“ N-7
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Baimės įlanka“ N-7
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vienišas vilkas“ N-7.
1.00 „Kapitonas Gordejevas“
N-7
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22.50 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 „Dolmenas“ N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
China Moses (Lietuva, JAV,
Jungtinė Karalystė) II d. (kart.).
6.55 ARTi. (kart.).
7.15 Auklė Mun (kart.).
7.25 Tobotai 1 (kart.).
7.50 Stop juosta. (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Durys atsidaro. (kart.).
12.40 Baltijos laisvė.
Koncertas, skirtas Baltijos valstybių atkūrimo 100-mečiui. (kart.).
14.00 Nacionalinis turtas.
(kart.).
14.25 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Auklė Mun
15.40 Tobotai 1
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.25 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. I diviziono B grupė.
Lietuva - Rumunija. Tiesioginė
transliacija iš Kauno.
22.00 Drakono širdis N-14
23.45 DW naujienos rusų

kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
„Phronesis“.
6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 @rimvydasvalatka (k)
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės panorama (k).
9.30 Valanda su Rūta (k).
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 Visi už vieną. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena.
6.45 “Televitrina”.
6.55 “Šunys. Nepaprastų gyvūnų šeima” N-7 (kart.)
7.55 „Kaulai“ N-7 (kart.)
5.55 „Nuo amato iki verslo“.
(kart.)
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Dvi merginos be cento“
N-7
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.25 „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“. N-7 (kart.)
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Baradač’ius“ N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Pjūklas 5“ S
0.55 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Mano Europos
Parlamentas.
7.15 Muzikiniai sveikinimai.
8.15 „24/7“.
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Raudonoji karalienė“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ 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 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Gyvenimo būdas. N-7
0.45 „Šiandien kimba“.
1.45 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 N-7.
11.40 Beatos virtuvė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio teisuoliai.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.10 Svetimšalė 2 N-14
0.15 Karinės paslaptys.
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.

11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Visi už vieną (k). N-7.
12.30 Nuo... Iki... (k).
12.55 KK2. 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“ (8). N-7.
20.30 Ekranai. N-7.
21.30 Žinios.
22.30 Snaiperis 3 N-14
0.20 „Judantis objektas“ N-7
1.15 Įkalinta N14.

6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7.
6.55 „Simpsonai“ N-7.
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7
14.00 „Maištingosios amazonės“ . 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 „Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - Pirėjo
„Olympiacos“. Vaizdo įrašas.
0.30 „Kaulai“ N-14
1.25 „Gražuolė ir pabaisa“ 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 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k) N-7.
12.35 „Stoties policija“ (k)
N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 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 „Nėra kur bėgti“ N-14
22.55 „Transformeriai“ N-7
1.35 „Dingęs“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Akloji“
9.00 „Būrėja“
9.35 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k)
N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
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.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 . N-7
11.40 Emigrantai. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Šiandien prieš 100
metų.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Svetimšalė 2 N-14
0.15 Istorijos detektyvai. (
kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Visi už vieną (k). N-7.
12.30 Ekranai (k). N-7.
13.25 „Rožių karas“

14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Paveldėtoja“ N-7.
20.30 Gyvūnų policija. N-7.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Velnio antrininkas N-14
0.45 „Judantis objektas“ N-7
1.40 Snaiperis 3 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 amazonės“ . 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 „Dingti per 60 sekundžių“ N-7
0.55 „Kaulai“ N-14
1.45 „Gražuolė ir pabaisa“ 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 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k) N-7.
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 LKL čempionatas.
Vytautas-Šiauliai. Tiesioginė
transliacija
21.00 „10,5 balo“ N-7
0.20 „Nėra kur bėgti“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Akloji“
8.55 „Būrėja“
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k)
N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
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 „Midsomerio žmogžudystės XIII. Ramybės savaitgalis“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 „Dolmenas“ N-7
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20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XIII. Tik ne mano
kieme“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 „Dolmenas“ N-7

21.15 Šventasis karas
22.10 Jaunasis Montalbanas
1 N-7
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.

kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
„Phronesis“. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Auklė Mun (kart.).
7.25 Tobotai 1 (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Euromaxx. (kart.).
12.45 Kultūros teismas.
(kart.).
13.35 Nes man tai rūpi.
(kart.).
14.20 Istorijos perimetrai. 2 d.
Vasario 16-oji. (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Auklė Mun
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 Ten, kur namai 1 N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą.

6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
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).
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 „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. „Liverpool FC“ - „AS
Roma“. Tiesioginė transliacija.
23.40 „Pėdsakai“ N-7
0.35 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.45 „Vantos lapas“.
7.15 „Muzikinės kovos“.
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Raudonoji karalienė“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.30 „Miškinis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7.
14.55 „Albanas“ 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 „Žmogus be praeities“
N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mano Europos
Parlamentas.
0.15 Nuoga tiesa. N-7
2.15 „Albanas“ N-7

2018 04 25
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“. „The
Ambrose Akinmusire Quartet“
(JAV). (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Auklė Mun (kart.).
7.25 Tobotai 1 (kart.).
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Meno ritmai
12.40 Laisvas žmogus. (kart.).
13.20 Mano tėviškė. (kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.20 Šventasis karas (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Auklė Mun
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.).
19.25 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. I diviziono B
grupė. Lietuva - Japonija.
Tiesioginė transliacija iš Kauno.
22.00 Kalbantys tekstai.
Alvydas Šlepikas.
22.45 Nekalti prisiminimai
N-14

0.20 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 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Nuo.. Iki.. (k).
9.55 Ne vienas kelyje.
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 cento“
N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „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“.
21.35 „UEFA Čempionų
lygos rungtynės. „FC Bayern
München“ - „Real Madrid CF“.
Tiesioginė transliacija.
23.40 „Pėdsakai“ N-7
0.35 „Kobra 11“ N-7
1.40 „Daktaras Hausas“ N-14
06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
07.15 Nuoga tiesa
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Raudonoji karalienė“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.30 „Miškinis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ 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 „Žmogus be praeities“
N-7.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai. N-7
0.45 „24/7“.
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2018 m. balandžio 21 d.

ketvirtadienis 2018 04 26
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 Nesaugus prieglobstis
N-14.
1.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Visi už vieną (k). N-7.
12.30 Gyvūnų policija (k).
N-7.
13.25 „Rožių karas“

14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 13 nuodėmių N-14
0.20 „Judantis objektas“ N-7
1.15 Velnio antrininkas N-14
3.05 Alchemija XII.
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 amazonės“ . 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 „Magiškasis Maikas“
N-14
0.50 „Kaulai“ N-14
1.40 „Kvantikas“ N-7
2.30 „Gaudynės“ N-7
6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.

9.40 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.40 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.40 „Ekstrasensų mūšis“
N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“
18.30 LKL čempionatas.
Lietkabelis-Lietuvos rytas.
Tiesioginė transliacija
21.00 „Nakties sargyba“ N-14
23.00 „10,5 balo“ N-7
2.00 „Dingęs“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Akloji“
8.50 „Būrėja“
9.25 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k)
N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
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 „Prancūziška žmogžudystė. Mirtys Burgundijoje“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 „Dolmenas“ N-7
kultura

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7
11.40 Stilius. (kart.).
12.40 „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Kamuolinis žaibas N-7
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“

16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 „2012“. N-7.
0.00 Neatšaukiamas įsakymas N-14
1.45 13 nuodėmių 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 amazonės“ . N-7
15.00 „SimpsonaiN-7
16.00 TV3 žinios.
17.00 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Galingasis 6“ N-7
21.45 „Siuntėjas“ N-14
23.30 „30 naktų paranormalių
reiškinių su Šėtono apsėsta
mergina su drakono tatuiruote“
S
1.05 „Magiškasis Maikas“
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 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.30 „Ekstrasensų mūšis“

N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
21.00 „Mirtinas greitis 2“ N-14
22.50 „Nakties sargyba“ N-14
0.45 „Dingęs“ N-14
1.50 „Mirtinas greitis 2“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Akloji“
8.25 „Būrėja“ (k)
9.00 Sveikinimai.
11.30 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k)
N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“
16.00 „Stivenas Visata“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Neklausk meilės
vardo“
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“
N-7.
21.00 „Komisaras Falkas.
Slapyvardis Liza“ N-14
23.10 „Fargo“ N-14
1.05 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XVI tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2017“.
„Get The Blessing“ (Didžioji
Britanija). (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Auklė Mun
7.25 Tobotai 1
7.50 Linija, spalva, forma.
(kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Dokumentinis vaidybinis filmas. (kart.).
13.05 Maistas ir aistros.
(kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Kalbantys tekstai.
Alvydas Šlepikas. (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Auklė Mun
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 Ten, kur namai 1 N-7
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA
World Cup 2018“.
22.00 Mes esame autoriai.

22.35 Senekos diena.
0.20 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 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Ekranai (k). N-7.
10.00 Gyvūnų policija. 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 cento“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.

15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Nešdintis visu greičiu“
N-14
23.20 „Pėdsakai“ . N-7
0.20 „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 „Raudonoji karalienė“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.30 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ 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 „Žmogus be praeities“
N-7
21.30 Gyvenimo būdas. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Vantos lapas“.
0.15 „Kapitonas Gordejevas“
N-7

2018 04 27
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XVI tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2017“.
„Jaga Jazzist“ (Norvegija).
(kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Auklė Mun (kart.).
7.25 Tobotai (kart.).
7.50 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Stop juosta. (kart.).
12.40 Kultmisijos.
Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis.
(kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. Svečias
- dainininkė Sarah Brightman
(kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Auklė Mun
15.40 Tobotai
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba..
(kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.25 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. I diviziono B
grupė. Lietuva - Ukraina.
Tiesioginė transliacija iš

Kauno.
22.00 Kultūros teismas.
22.45 Virš mūsų tik dangus
N-14
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną. N-7.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Autopilotas.
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 cento“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7 (kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.

15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „NKL pusfinalio rungtynės“. Tiesioginė transliacija.
19.30 „Verslo receptai“.
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.50 „Orai“.
22.00 „Dievo šarvai 2“ N-14
0.20 „Nešdintis visu greičiu“
N-14
2.05 „Daktaras Hausas“ N-14
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
7.15 „Ant bangos“.
8.15 Gyvenimo būdas. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Raudonoji karalienė“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.30 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ 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.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
1.10 „Baimės įlanka“ N-7
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
7.20 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
7.30 Detektyvė Miretė
7.45 Stebuklingoji Boružėlė
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.45 Gorongozos nacionalinis parkas.
12.45 Gamtos pasaulis.
Tobula partnerystė
13.40 Mis Marpl 4
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 Išbandymas dviem
N-7
0.55 Kamuolinis žaibas N-7.
(kart.).
3.00 Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas
(kart.).
6.30 „Didysis žvejys 2“
6.55 „Ponas Bynas“
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 „Ogis ir tarakonai“
10.15 Stebuklų šalis
12.05 Peliukas Stiuartas
Litlis 2
13.35 Tūkstantis žodžių N-7
15.25 Seni bambekliai 2 N-7
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Pelenės istorija
21.25 Kartu ne savo noru
N-7
23.40 Projektas X S
1.15 2012 N-7
6.15 „Televitrina“.
6.25 „Aladinas“
6.55 „Ančiukų istorijos“
7.25 „Vėžliukai nindzės“
7.55 „Aladinas“
8.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7.
9.25 „Ilgo plauko istorija“
10.00 „Virtuvės istorijos“.
10.30 „Gardu Gardu“.
11.00 „Svajonių ūkis“.
11.30 „Išsirink sau ateitį“.
12.00 „Raganaitės“ N-7
13.50 „Nevykusi diena“ N-7
15.50 „Havajai 5.0“ N-7
16.45 „Ekstrasensų mūšis“
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“.
Loterija.
19.30 „Rytojaus žemė“ N-7
22.05 „Pabėgimas iš
Šoušenko“ N-14
1.05 „Siuntėjas“ N-14 (kart.)

6.35 “Viena už visus” N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 „Žemė iš paukščio
skrydžio“
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“
13.10 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“
13.40 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ N-7.
14.45 „Kas žudikas?“ N-7.
16.00 „Detektyvų istorijos“
N-7.
17.00 LKL čempionatas. Vytautas-Neptūnas.
Tiesioginė transliacija
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Siuntinys“ N-14
0.00 „Tikras teisingumas.
Miesto kovos“ N-14
1.40 „Dingęs“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“
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 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7
15.00 „Širdele mano“
17.00 „Akloji“
18.15 „Būrėja“
18.50 „Keisti mano reikaliukai“

2018 04 28
21.00 „Bekas 3. Silpnoji
grandis“ N-14
22.55 „Tėvas Motiejus“ N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota, kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją
kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“. (kart.).
11.35 Atminimo vakaras „In
memoriam Virgilijui Noreikai”.
13.20 Klauskite daktaro.
14.10 Stilius.
15.05 Atžalos.
16.00 Euromaxx.
16.35 Istorijos perimetrai. 1
d. Vilniaus Seimas.
17.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas
- šimtmečio veidai.
18.45 Stambiu planu. Ved.
Andrius Rožickas.
19.25 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. I diviziono
B grupė. Lietuva - Estija.
Tiesioginė transliacija iš
Kauno.
22.00 Negyvėliams netinka
pledai N-14
23.30 LRT OPUS ORE.
Grupė „MOVO“.
0.30 Dabar pasaulyje.
6.00 Teleparduotuvė.

6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7.
16.30 KK2 penktadienis (k).
N-7.
18.00 Visi už vieną (k). N-7.
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.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.25 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7 (kart.)
8.30 „Sandėlių karai“ N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
9.30 „Statybų gidas“.
10.00 „Nuo amato iki verslo“.
10.30 „Lietuvos mokyklų
žaidynės“.
11.00 „Skilusios kaukolės
ranča“ N-7
11.55 „Jokių kliūčių!“
12.55 „Didžioji migracija“
N-7
13.55 „Bjauriausi darbai
pasaulyje“ N-7
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 „Apsimeskime farais“
N-14
0.05 „Dievo šarvai 2“ N-14
(kart.)
2.15 „Daktaras Hausas“
N-14
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
N-7
8.25 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybininkė Marcelė Kubiliūtė“.
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 Ant bangos.
11.00 „Vera“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 „Šarūnas Marčiulionis.
Daina - gyvenimo metafora.“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Neprijaukinti.
Kodjako sala“. Kelionių dokumentika. Naujoji Zelandija.
2014 m. N-7.
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 „Kapitonas
Gordejevas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vera“ N-7.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
2.40 „Baltoji vergė“ N-7
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skaitytojai dalinasi
Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ patiekalą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalyti savo „firminių“
patiekalų receptais bei nuotraukomis.
Laukiame Jūsų laiškų el. pašto adresu anyksta@anyksta.lt,
receptus taip pat galite siųsti į „Anykštos“ „Facebook“ paskyrą,
įmesti į „Anykštos“ pašto dėžutes.
Jūsų receptais pasidalysime laikraščio puslapiuose, o įdomiausių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime.
-ANYKŠTA

Pats paprasčiausias
makaronų apkepas
Ingredientai:
0,5 pakelio makaronų,
100 g fermentinio sūrio,
150 g rūkytos dešros,
2 vnt. kiaušinių,
200 ml pieno.

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

Gaminimas:
Makaronus išvirkite pasūdytame vandenyje taip, kaip nurodyta
ant pakelio. Dešrą gana smulkiai
supjaustykite. Kiek atvėsusius išvirtus makaronus sumaišykite su
pjaustyta dešra, tarkuotu sūriu.
Suberkite į kepimo indą. Kiaušinius išplakite su pienu ir užpilkite
ant makaronų. Kepkite iki 210
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie
35 minutes.

sveikatos abc
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Rajone daugėja sergančiųjų
robertas.a@anyksta.lt
psichikos ligomis
Robertas Aleksiejūnas

Didėja Anykščių rajono gyventojų sergamumas psichikos ligomis.
Lyginant su 2016 metais, pernai rajone gyventojų sergamumas psichikos ligomis išaugo 7,37 proc.

Anykščių rajono psichikos sveikatos centro direktorius Audronius Gustas teigia, kad sergamumui psichikos ligomis įtaką daro
ir prasta šalies ekonominė būklė.
„Sergamumo didėjimui įtakos turi greitėjantis gyvenimo
tempas, keičiantis ekonominei
situacijai tiek jaunus, tiek vyresnio amžiaus žmones palietusi

ekonominė krizė, atvėrusi duris
bedarbystei, skurdui ir baimei,
todėl didėjo ir depresija, sutrikimas, įtampa, netolerancija, agresija tarpusavio santykiuose. Šios

ir kitos aplinkybės turėjo ir šiuo
metu turi didelės įtakos susergant įvairių rūšių depresija, nuotaikos (afektiniais) sutrikimais ir
kitomis psichikos ligomis“, - tokia liūdna realybė konstatuojama praėjusių metų Anykščių rajono psichikos sveikatos centro
direktoriaus Audroniaus Gusto
veiklos ataskaitoje.
Tiesa, lyginant 2008 ir 2017
metus, prisirašiusių prie Anykščių rajono psichikos sveikatos
centro gyventojų skaičių, pagal
kurį apmokama iš teritorinių ligonių kasų, tas skaičius pastoviai
mažėjo. Per 10 metų sumažėjo 8
018 prisirašiusiais gyventojais.
Bendras teikiamų paslaugų
skaičius Anykščių rajono psichikos sveikatos centre , palyginus
su 2016 metais, sumažėjo 11,47
proc., nes sumažėjo vairuotojų,
norinčių įgyti ar pasikeisti senojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimus, profilaktinių sveikatos
tikrinimų. Pernai įstaigoje atlikti
2 374 profilaktiniai patikrinimai
klientų, norinčių įsigyti ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą bei
norinčių prasitęsti ar gauti leidimą naudotis ginklu.
Anykščių rajono psichikos
sveikatos centras pernai daug
dėmesio skyrė visuomenės sveikatos priežiūrai. Pavyzdžiui,
privalomuosius mokymus apie
alkoholio ir narkotikų žalą žmo-

gaus sveikatai išklausė 55 asmenys. Dėl gydymo nuo priklausomybės alkoholiui antialkoholio
terapija ilgai veikiančiais medikamentiniais preparatais per
pusę praėjusių metų Anykščių
rajono psichikos sveikatos centre pasinaudojo 48 asmenys
(2016 m. – 96 asmenys). Ši paslauga 2017 metų birželio 1 dienos sveikatos apsaugos ministro
Aurelijaus Verygos sprendimu,
panaikinta. Pernai įstaigoje 33
asmenims atliktas medicininis
išblaivinimas.
Pernai Anykščių rajono psichikos sveikatos centre atlikta
24 narkologinės ekspertizės. 21
organizme rasta narkotinių medžiagų. Palyginimui - 2016 metais buvo atliktos tik 5 narkologinės ekspertizes.
Pernai Anykščių rajono psichikos sveikatos centras dalyvavo dviejuose Anykščių rajono
savivaldybės projektuose. Už iš
rajono biudžeto skirtus 2 100
Eur įstaiga įsigijo medicininį ir
mokomąjį defibriliatorių, taip
pat vaizdines mokymo priemones - liemenę Heimlicho manevrui demonstruoti, modelį „Rūkaliaus skrepliai“. Šios vaizdinės
priemonės
demonstruojamos
ir pristatomos ugdymo įstaigų
ugdytiniams paskaitų apie narkotikų žalą metu, demonstruojamos asmenims, kurie kreipiasi

į psichikos sveikatos centrą dėl
poreikio išklausyti privalomąjį
4 valandų paskaitų kursą apie
alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, taip pat
privalomųjų pirmosios pagalbos
mokymų metu.
Dar vienam Anykščių rajono
psichikos sveikatos centro projektui iš rajono biudžeto buvo
skirta 300 Eur, šios lėšos panaudotos specialistų mokymams.
Pernai Anykščių rajono psichikos sveikatos centre dirbo 9
darbuotojai, iš kurių - gydytojas
psichiatras, vaikų ir paauglių
gydytojas psichiatras, du medicinos psichologai, vienas socialinis darbuotojas, du psichikos
sveikatos slaugytojai ir medicinos statistas, turintis bendrosios
praktikos slaugytojo licenciją.
Per 2017 metus įstaigoje darbuotojų kaitos nebuvo.
Anykščių rajono psichikos
sveikatos centro direktoriaus
A.Gusto teigimu, pernai įstaiga
raštu negavo nė vieno psichikos
sveikatos centro paslaugų vartotojų pagrįsto skundo.
Beje, Anykščių rajono psichikos sveikatos centro paslaugomis pernai naudojosi tiesiog atsipalaiduoti norintys anykštėnai.
Įstaigoje yra įrengtas relaksacijos kabinetas. Kabinete atliekamos šviesos, muzikos, taškinė
spalvų ir kvapų terapija. Pernai
relaksacijos kabinetas modernizuotas. Audiovizualinei terapijai
įsigytas išmanusis monitorius,
įrengta veidrodžio sienelė, kuri
vizualiai padidina interaktyviosios aplinkos erdvę.

Po penkiasdešimto gimtadienio vyrai kviečiami
pas šeimos gydytoją
„Ne paslaptis, kad vyrai pas gydytojus eina tik ypač blogai
jausdamiesi ir tai dažniausiai dar liepiami žmonų, tad ir tokius
straipsnius pirmiausiai turėtų skaityti moterys“ – juokavo Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytojas Valdas Macijauskas, kalbėdamas apie priešinės liaukos vėžio
ankstyvos diagnostikos programą.
Pasak gydytojo, kasmet Lietuvoje diagnozuojama apie 1000
naujų prostatos vėžio atvejų.
Prostatos vėžys ilgai
„snaudžia“
„Pirmiausiai, reikėtų kalbėti apie
tai, kodėl prostatos vėžys yra toks
ypatingas, kad jo diagnostikai skiriama net prevencinė programa.
Statistika „kalbės“ tik apie vyrus...
Taigi, prostatos vėžys yra antroje
vietoje tarp onkologinių susirgimų. Kitas skaičius – 7 proc. vyrų
miršta būtent dėl prostatos vėžio.
Tai tikrai aukštas rodiklis“ – kalbėjo gydytojas.
Nors skaičiai kalba patys už
save, tačiau, pasak gydytojo V.
Macijausko, ankstyvoje stadijoje
diagnozuotas prostatos vėžys yra
visiškai išgydomas.
Dar viena šios vėžio rūšies ypatybė, kad jis net 10-15 metų gali niekaip nepasireikšti, jokių fiziologinių
pokyčių ar skausmų vyras nejaučia,
ir tik kraujo tyrimas gali parodyti,
kad jau reikia rimtesnio ištyrimo.
Kadangi priešinės liaukos ankstyvos diagnostikos programa skirta
vyrams nuo 45 metų amžiaus, jeigu
jų tėvas ar broliai sirgo prostatos
vėžiu, ir vyrams nuo 50 iki 69 metų,
pasiteiravus gydytojo, ar, tarkim,

trisdešimtmečiai gali būti ramūs,
kad prostatos vėžiui yra per jauni,
V. Macijauskas sakė: „Iš esmės –
taip. Jauni vyrai retai kada suserga
šia liga. Ir jau vien dėl to, kad, kaip
ir minėjau, labai ilgai prostatos vėžys gali būti neaktyvus“.
Bet po penkiasdešimtojo gimtadienio, jau kiekvienam vyrui reikėtų apsilankyti pas šeimos gydytoją,
kuris nukreips į laboratoriją pasidaryti kraujo tyrimą.
Tyrimas ir pasiruošimas jam
Reikia žinoti ir apie tyrimų periodiškumą. Iki 2017 m. sausio 1
d. šis tyrimas vyrams buvo atliekamas kartą per du metus. Nuo
minėtos datos viskas pasikeitė. Vyrams nuo 50 iki 59 (imtinai) metų
amžiaus, jeigu prostatos specifinio
antigeno (PSA) kiekis yra nustatomas mažesnis arba lygus 1 ng/
ml, tyrimas daromas kas penkerius
metus. Jeigu didesnis negu 1 ng/ml
– kas dvejus metus.
Vyrams nuo 60 metų, jeigu PSA
kiekis mažesnis arba lygus 2 ng/
ml, tyrimas skiriamas kas penkerius metus, jeigu daugiau negu

2ng/ml, kas dvejus metus.
Dabar prevencinėje programoje
dalyvauja vyrai iki 69 metų. Anksčiau – programa pradėta vykdyti
nuo 2006 m. – nemokami tyrimai
buvo daromi vyrams iki 75 metų.
Pasak gydytojo V. Macijausko,
yra tam tikros rekomendacijos,
kurių turi laikytis vyras prieš atliekant kraujo tyrimą, kad jo rodikliai
būtų kuo tikslesni. Medikas išskyrė šiuos punktus:
- 2 dienas prie tyrimą vyras neturėtų važinėti dviračiu, motociklu,
jodinėti arkliu, tam, kad nebūtų
dirginama prostata;
- 2 dienas iki tyrimo vyras turėtų užsiimti lytiniais santykiais ar
masturbacija;
- jeigu vyrui buvo daryta šlapimo ar lyties organų intervencinė
manipuliacija, pavyzdžiui, į šlapimo pūslę įvestas kateteris, daryta
biopsija ir t.t., turi praeiti 6 savaitės
nuo tokios intervencijos;
- jeigu vyras sirgo šlapimo takų
uždegimu ir gėrė antibiotikus, tai
po pabaigtų gerti vaistų, taip pat
turi praeiti 6 savaitės;
- jeigu vyras vartoja tam tikrus
vaistus, pavyzdžiui, gerybinei
prostatos hiperplazijai gydyti, turi
bent savaitę jų nevartoti.
„Apie tai, kaip pasiruošti tyrimui, išsamiausiai kiekvienam vyrui paaiškins šeimos gydytojas“ –
sakė V. Macijauskas.
Svarbu, laiku pastebėti
pokyčius
Jeigu kraujo tyrimas parodo, kad

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos
gydytojas Valdas Macijauskas sakė, kad jeigu yra išgelbėjama
bent vieno vyro gyvybė, prevencinė programa jau yra naudinga.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
su prostata yra kažkas negerai, vyras tolimesnei konsultacijai siunčiamas pas gydytoją urologą. Ir
tada jau jis sprendžia, kokių veiksmų imtis – ar atlikti biopsiją, ar kuriam laikui palikti vyrą stebėjimui
ir tyrimą pakartoti, pavyzdžiui, po
trijų mėnesių.
Beje, biopsija atliekama ir
Anykščių ligoninėje, tad vyrui nereikia niekur toli važiuoti.
Kaip jau minėjo gydytojas, anks-

tyvoje stadijoje aptiktas prostatos
vėžys, yra visiškai išgydomas pašalinus prostatą. Jeigu jau vėžys
pažengęs, gali prireikti ir chemoterapijos ar kitų radikalių gydymo
būdų.
Reikia paminėti, kad prostatos
vėžys ypač linkęs į metastazes.
- ANYKŠTA
Užsak. Nr. 370

kelionė

2018 m. balandžio 21 d.

Indijoje anykštėnės jautėsi lyg namie pas mamą
tę, ką paima iš žemės, tą žemei ir atiduoda. Valgo bananą, žievę meta ant
žemės – organinė atlieka, ji supus. Tačiau jie tą patį daro ir su plastikiniais
maišeliais, kitom įvairiom pakuotėm.
Ir tikrai buvo keista matyti, kaip tos
karvės ėda ne tik maisto atliekas, bet
ir kartonines dėžes, maišelius. Paskui
jos būna išsipūtę kaip bačkos. Tada
žmonės joms daro specialų mišinį iš
džiovinto ir sumalto bei su žolynais
sumaišyto karvių mėšlo, jo duoda
karvėms, kad nesikauptų dujos ir karvės nesprogtų,“ – pasakojo R. Paramonova.
Poilsis ir kūnui, ir sielai

Tris savaites po Indiją keliavusios anykštėnės Renata Paramonova (kairėje) ir Sveta Smertjeva rado „stebuklingą“ vietą, kur,
pasak moterų, galima nusipirkti įvairiausių visame pasaulyje
randamų akmenų ir mineralų.
Tęsinys (pradžia 2018 m. 04 14
“Anykštoje”)
Išnykusi riba tarp būties
ir nebūties
Antroji keliautojų stotelė buvo vienas seniausių Indijos miestų – Varanasis. Šiame mieste lietuviai pamatė,
jog mirtis ir gyvenimas yra greta, kaip
sakė S. Smertjeva, „jeigu atsistosi
veidu į Gango upę, tai dešinėje pusėje pamatysi visą parą veikiantį atvirą
krematoriumą, o kairėje – šventę,
kiekvieną vakarą indai šeimomis eina
prie Gango, ten šoka, dainuoja, groja
būgneliais ir švenčia dar vienos dienos pabaigą“.
Į Varanasį važiuoja pagyvenę, seni
žmonės ne tik iš Indijos ir laukia šiame mieste mirties. Būti sudegintam
Varanasyje kainuoja nepigiai, tad ne
kiekvienas indas sau tai gali leisti.
„Mums valtele priplaukus arčiau
krematoriumo, matėm, kaip buvo
atgabentas mirusios moters kūnas. Ji
buvo aprengta labai gražiu sariu. Nunešus ją prie Gango, saris nuimtas, ji
panardinta į vandenį, matyt, atliktos
kažkokios apeigos ir jau tada kūnas
nuneštas sudeginti. Krematoriume
po atviru dangumi sukrautos stirtos
malkų, taip pat įrengtos ir svarstyklės,
kad čia pat būtų atsvertas reikiamas
kiekis kūnui sudeginti. Skaičiuojama,

kad kūnui sudeginti reikia apie 360
kilogramų malkų. Likę pelenai supilami į čia pat tekantį Gangą. Beje,
laidotuvių ceremonijoje dalyvauja tik
vyrai, vyriausias šeimos vyras nueina
parnešti ugnies laužui uždegti, o ugnį,
kaip jau skaičiau po kelionės, saugo
moteris, mūsų vaidilučių atitikmuo, ir
ji niekada neužgęsta,“ – pasakojo S.
Smertjeva.
R. Paramonova taip pat pasidalijo
savo išgyvenimais, patirtais Varanasyje. „Matydama, kaip vyksta laidotuvių apeigos, kaip žmonės natūraliai
priima ir išgyvena atsisveikinimą su
mirusiuoju, o čia pat kiti švenčia gyvenimą, pati išgyvenau vidines transformacijas. Prieš aštuonerius metus
staigiai mirė mano mama. Jos mirtis
mane labai sukrėtė, kėliau klausimus:
kodėl mano mama, kodėl taip anksti
ir pan., skausmą dėl mamos netekties
buvau paslėpusi giliai savyje. O ten
būdama supratau, kad nereikia nieko
gailėt, nereikia prisirišt, ten ir įvyko
galutinis mano atsisveikinimas su
mama. Man tapo aišku, kad ji visada
bus šalia manęs, kad ji reiškiasi per
kitus žmonės...“ – kalbėjo moteris.
Jeigu Rišikeše buvo ramu, saugu,
tai Varanasis keliautojoms pasirodė
jau visai kitoks – didžiuliai srautai
mašinų, žmonių, garsų, spalvų ir...
karvių. „Tikrai karvės vaikšto kur
nori, palaidos... Tik indai vis dar įpra-

Ir paskutinė keliautojų stotelė - Indijos pietuose esantis Keralos miestas. Čia lietuviai apsistojo ajurvedos
centre, mėgavosi masažais, daug
maudėsi, užsiėmė joga, skaniai maitinosi.
„Po visų patirtų išgyvenimų, skausmų, virsmų, reikėjo poilsio ir kūnui, ir
sielai. Tokį poilsį ir radome Keraloje.
Malonus prisiminimas iš Keralos...
Man visos kelionės po Indiją metu
labai norėjosi šokti ir jau atvykę į šį
miestą galvojome, kad tikrai rasime
vietą, kur galėtumėm pašokt. Ir neradom... Bet vieną dieną, su drauge
gulėdamos paplūdimyje ant smėliuko, pamatėme, kad mūsų link artėja
kažkas juoda... Pasidarė įdomu, ir tik
tam „juodam šešėliui“ priartėjus prie
mūsų supratome, kad tai tiesiog tamsaus gymio žmogus, vos kažkokiu
skudurėliu apsivyniojęs klubus. Jis
priėjo prie mūsų, išsitraukė mobilųjų
telefoną, kažkokią kolonėlę ir paleido
tokią nerealią muziką, o man pasakė:
„Gyvenimas yra vienas, ir jį reikia
švęsti dabar, tad eik šokti...“ Ir aš šokau!”- pasakojo R. Paramonova.
„Mane stebino ir žavėjo, kaip indai
moka gyventi čia ir dabar. Būdama
Keraloje vieną rytą pamačiau tokį
vaizdą: jūros link ėjo vakarietė turistė – tai matėsi ne tik iš aprangos, bet
ir iš veido: kiekvienas raumenėlis įsitempęs ir tarsi kaktoje įrašytas tikslas
- „nueiti prie jūros“, o netoli jos ėjo
indė moteris. Taip pat poilsiautoja.
Tačiau kaip ji ėjo... Tarsi plaukė - ramiai, atsipalaidavusi, išgyvendama
akimirkos žavesį,“ – pasakojo S.
Smertjeva.
Anykštėnes ypač sužavėjo indų
vaikai. Pradžioj nesupratusios, kodėl
mažieji indai atrodo tarsi su makiažu,
vėliau išsiaiškino: vaikams aplink akis
angliuku nubrėžiamos lyg plunksnos,
nes indai tiki, jog jeigu žiūri vaikui į
akis, matai jo sielą, o „makiažas“ yra
tarsi apsauga. Dėl tos pačios priežasties bei dėl smarkiai jaučiamo ryšio

Varanasis – didžiulis visą parą veikiantis krematoriumas po atviru dangumi...

Ryškių bruožų indų veidai žavėjo keliautojus, tačiau jie taip pat
grožėjosi ir spalvotaisiais moterų sariais. „Jeigu važiuosite į Indiją,
neimkite savo drabužių. Ten už kelis pinigėlius nusipirksite spalvotų, lengvų, prie Indijos derančių rūbų“ – sakė R. Paramonova.

Auksiniuose induose – karvių mėšlas. Šią sudžiovintą „gėrybę“
naudoja įvairiai: smilkalų gamybai, vaistams, skiedžia su vandeniu ir plauna grindis, nes tai puikia dezinfekcinė priemonė ir priešingai nei mes įsivaizduojame nepalieka nemalonaus kvapo.
su žeme indai mėgsta papuošalus iš
įvairių akmenų bei mineralų.
Beje, lauktuvių moterys vežė ne tik
papuošalus, bet ir indiškus prieskonius. Maistas Indijoje – labai aštrus,
tačiau, pasak keliautojų, nė vienam
grupės nariui per visas tris savaites
nekilo jokių problemų dėl virškini-

mo. „Skrendant pirmyn viena moteris pasakė, kad turi šiek tiek stipresnio
gėrimo, jeigu kiltų bėdų su skrandžiu. Sako, pamatysit, dar kreipsitės
į mane... Bet taip niekam ir neprireikė
kreiptis,“ – juokavo S. Smertjeva.
- ANYKŠTA

Malkas, reikalingas kūnui kremuoti, sveria vietoje – prie pat krematoriumo. Čia
malkų sukrautos didžiulės stirtos.
Nuotraukos Renatos Paramonovos
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10 metų kalėjimo už trispalves
vėliavėles Anykščių gatvėje

Raimondas GUOBIS

Anykščiuose daug kas pažįsta ir už nuosaikumą, patriotiškumą, visuomet gerą nuotaiką gerbia nenuilstančią kovotoją už laisvą ir teisingą Lietuvą, Lietuvos tremtinių ir politkalinių sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkę Primą Petrylienę.
Atverkime jos netrumpo, džiaugsmais ir vargais paženklinto
gyvenimo istoriją.

Patriotiškai buvo nusiteikę ir mokytojai, ypač istorijos mokytojas,
buvęs karininkas Maneika, auklėtojas Leškevičius, kuris žvilgtelėjęs per akinukus vis primindavo:
„Vaikai, kur bebūsit – nepamirškit,
kad esat lietuviai...“
„Vienybė“

Rodos niekada giedrios nuotaikos neprarandanti tėvynės patriotė Prima Petrylienė.
Autoriaus nuotr.
Laimės dienos tėviškėje
Tėvelis Balys Bučys kilęs iš
Ažuraisčių kaimo kartu su žmona, kurkliete iš Trakinių sodžiaus
Pranciška Mockevičiūte, dar prieš
Pirmąjį pasaulinį karą sugrįžo iš
Amerikos, pirko Songailos dvare
net 35 hektarus žemės. Kūrėsi,
išsistatė gražius trobesius, uoliai
darbavosi, bet neatlaikė tolimame
krašte aukso kasyklose prarasta
sveikata, mirė dar prieš karą, vos
33 – ejų, palikdamas dar apyjaunę
žmoną ir pulką vaikų – Stasį, Steponą, Antaniną, Algimantą ir vos
penkerių metų Primą.
Tad visiems jau nuo mažens
teko dirbti ūkio darbus, nes ūkis
didelis, daug gyvulių – laikę 4
arklius, 6 – 7 karves, prieauglio,
avių, kiaulių, paukščių. Samdydavo berną, mergą, o vienu metu
ir piemenį, kiek įmanydama našlė
sukosi pati, kiek galėdami padėjo
vaikai. Prima jau aštuonerių melžė karves, uoliai dirbo kitus darbus. Didžiausias pajamas gaudavo parduodami grūdus, bekonus
bei į Bajorų grietinės nugriebimo
punktą gabendami pieną.
Sulaukę šventadienio motinos
vedama šeima keliaudavo į pamaldas Skiemonių bažnyčioje, dalyvaudavo katalikių moterų, šaulių
ir kitų visuomeninių organizacijų
rengiamuose vakaruose su paskaitomis, deklamacijomis, sportiniais
pratimais, dainomis bei vaidinimais.
Mama prenumeruodavo katalikišką žurnalą „Lurdą“, vaikišką
„Žvaigždutę“, na, ir „Karį“. Moteris buvo patriotiškai nusiteikusi, žavėjosi Lietuvos kariuomene,
norėjo, kad šį leidinį vartydami ir
skaitydami vaikai augtų sąmonin-

gais Lietuvos piliečiais.
Mokslo šviesa
Mokslų visi Bučių vaikai siekė
pirmiausia lankydami Skiemonių pradžios mokyklą, kur uoliai
mokslo žinias skleidė, būti drausmingais ir stropiais mokė dažnai
besikeičiantys mokytojai.
Ypač įsiminė patriotas, nuolatinis šventinių susibūrimų kalbėtojas, mokytojas Rudokas. Moksleiviai ne tik mokslo žinių siekė,
bet ir dalyvavo Angelo Sargo bei
Jaunųjų ūkininkų organizacijose.
Ūkio žinių besisemiantys augindavo įvairias daržoves – bulves, morkas, jas eksponuodavo parodėlėse,
pelnydavo paskatinimo dovanėlių.
Kol Prima baigė šešis skyrius,
praūžė karas, ir Skiemonyse atsidarė didesnė mokykla – progimnazija. Ten trumpai pasimokiusi, metus
praleidusi, pusmetį mokėsi Vilniuje,
o Utenoje išlaikiusi egzaminus ėmė
lankyti penktąją Anykščių gimnazijos klasę. Gyveno mieste samdomame butuke su broliu, savaitgaliais ir
per atostogas sugrįždavo į tėviškę,
kur dažnai užeidavo partizanai.
Motina juos rėmė, išvirdavo valgyti, įdėdavo maisto, žavėjosi laisvės
kovotojais ir gimnazistė Prima –
keliolikai Kirvio ir Medvėgalio būrio pasiaukojančių vyrų išsiuvinėjo
tautines emblemas ant rankovių.
Didis pergyvenimas buvo, kai dauguma tų kovotojų žuvo.
Anykščių gimnazijoje dauguma
gimnazistų buvo nusiteikę patriotiškai, Prima pamena, kad jų klasėje nebuvo nei vieno komjaunuolio.
Gaudavę partizaniškos spaudos,
jos lyg ir parūpindavo čia mokęsis
Antanas Bagočiūnas, vėliau pagarsėjęs kaip partizanas Dūmas.

Galiausiai gimnazistai patriotai
susirinkę ant Liūdiškių kalvų susibūrė į skaitlingą pogrindinę organizaciją „Vienybė“, kurios nariai
buvo susiskirstę „penketukais“.
Nariai prisiekė, sekretoriavusi P.
Bučelytė surašė protokolą, kuris
vėliau pateko pas partizanus su
kuriais palaikė ryšį, kurių spaudoje
buvo spausdinami patriotiški gimnazistų rašiniai bei paeiliavimai.
Lemtingais 1950 – iais „ vienybiečiai“ nusprendė Anykščių miestą papuošti trispalvėmis. Paslapčia
kelios patriotės nusipirko skirtingų spalvų medžiagos, vėliavėles
siuvimo mašina susiuvo Vlada
Valavičiūtė, jas dar sukarpė ir taip
pasigamino apie 200 tautinių simbolių. Prie kiekvienos vėliavėlės
buvo pririšta virvutė su akmenėliu,
metant ant medžio ar stulpo virvutė apsivyniodavo ir trispalvėlė
linksmai pakibdavo. Tai ir išpuošė
visą Biliūno gatvę nuo gimnazijos,
nepriklausomybės ąžuoliuko, iki
pat Antano Vienuolio namų ir dar
gatvę stoties link, prie NKVD būstinės ant medžio kamieno priklijavo atsišaukimą.
Linksmai darbavosi drąsios
mergaitės – V. Valavičiūtė, Janina
Repečkaitė, Rožė ir Filomena Pavidytės ir P. Bučytė. Išaušus rytui,
patriotiškai nusiteikę žmonės nudžiugo, o sovietiniai saugumiečiai
susierzinę ir supykę galvojo, kaip
tas vėliavėles nukabinti ir patriotus
sugauti. Bet tai buvo nesunku, nes
tarp pogrindininkų atsirado išdavikas ir jau kitą naktį visi akcijos
dalyviai buvo suimti.
Saugumiečių naguose
Įkalino Anykščių saugumo rūsiuose, o tardyti, daugiausiai naktį,
atvesdavo į antrą aukštą. Kvosdavo keliese, pikti, nekantrūs, besėdint atnešė tą didelę, tądien prie
geležinkelio stoties kabėjusią trispalvę, ją perplėšė, metė tardomajai
į veidą, bloškė į kampą švokšdami:
„Ir tu taip būsi perplėšta...“ Taip
tardė beveik pusę metų, naktimis,
o dieną neleisdavo miegoti. Tada
atveždavo nužudytų partizanų, numesdavo prie gatvės, tai varydavo
atpažinti. Bet neatpažindavo, sakydavo, jei ir pažįstamas, vargu ar
atpažinsi...
Buvo jau liepos pabaiga, kai
vieną pasakiško grožio saulėje
rasomis spindintį, vasaros žiedų
medumi kvepiantį rytmetį kartu
su Vlada Valavičiūte sargybiniai
nuvarė į geležinkelio stotį. Atgaiva visą pavasarį prasėdėjus rūsyje,
pasodino po senais medžiais prie
perono laukti ir tada Prima įsipylė
į nosinę saują šventos lietuviškos
žemės, kurią kaip didžiausią relikviją išsaugojo nelaisvės metais,
per tardymus, o vėl sugrįžusi į tėvynę padėkojo Aukščiausiajam ir
išpylė Vilniuje ant Gedimino kalno
šlaito.

Tolimuose kalėjimuose
Panevėžyje jau netardė. Su likimo draugėmis susikalbėdavo
stuksendama į siena, rūpėjo viską
žinoti, bet už tai du kartus buvo
patekusi į karcerį. Paskelbus
Maskvos ypatingosios komisijos
nuosprendį – kalėti dėl „tėvynės
išdavimo“ 10 metų, pasirašyti po
protokolu atsisakė, nes savosios
tėvynės neišdavė. Už tai vėl bausmė – kelios valandos kančios ankštame „bokšte“.
Išvežė į Vilnių, teko sėdėti Antakalnio kalėjime, Naujų Metų išvakarėse traukiniu išgabeno į Maskvą, toliau į Kemerovą, Gorkyje
susirgo ir pateko į ligoninę, po to į
kamerą, prikimštą žiaurių kriminalinių nusikaltėlių, gelbėjusi, slaugiusi bičiulė, taip pat politkalinė,
gruzinė Nadia.
Galiausiai pateko į Krasnojarsko krašto, Irkutsko srities Taišeto
lagerius. Rėžimas griežtas, ant kepurių, kelnių, vatinukių numeriai,
neišbrendami sniegynai, iki 50
laipsnių siekiantis šaltis ir sunkus
darbas kertant mišką. Sunkiai išpildomos normos, duonos stygius,
„buržuikomis“
neprišildomas,
kiauru galu barakas, nakties poilsis
nenusirengiant vatinių viršutinių
drabužių.
Perkėlimas į Kazachstaną, alinantis, pavojingas darbas akmens
skaldyklose Karabase, vėliau Balchšo miesto statybose ir galiausiai
– bylos peržiūrėjimas ir laisvė.
Išsiilgtoje Tėvynėje
Taip jau sutapo, kad tuo pačiu
metu bausmės laikas baigėsi ir būsimam vyrui Petrui Petrylai, tad kartu
su juo 1957 m. pavasarį sugrįžo į
Tėvynę, rudenį atšoko vestuves ir
bandė kurtis Klaipėdoje. Tačiau ten
neregistravo, tad apsigyveno Tauragėje, kur priėmė ir pavyko gauti
darbą. P. Pertylienė dirbo slaugytoja, po to sukarintoje skaičiavimo
mašinų elementų gamykloje, galiausiai medicinos sesele.
Gimė ir užaugo, savo gyvenimo
keliu pasuko vienintelė dukra Prima. Staiga mirus vyrui, P. Petrylienė išėjo į pensiją ir bene 1994 m.
persikėlė gyventi į Anykščius. Politinių kalinių sąjungos veikloje dalyvavo jau Tauragėje, buvo sekretore,
tad į visuomeninę veiklą įsijungė
ir persikėlusi į mūsų miestą. Buvo
daug entuziazmo, daug aktyvių
dar nenusenusių, energingų narių,
padėdavo darbuose ir patriotiškas
jaunimas, veikiai tapo skyriaus pirmininke, organizacija susijungė su
Tremtinių sąjunga, pagausėjo. Kiek
puikių žmonių, gražių kelionių, minėjimų, darbų įamžinant už tėvynės
laisvę kovojusius krašto partizanus.
Paragavo ir politikės duonos – dvi
kadencijas buvo rajono Tarybos
narė, vienu metu tame „seimelyje“
buvo vyriausia.
Už visuomeninę patriotinę veiklą buvo apdovanota – 2010 m.
prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė Vyčio Kryžiaus ordiną. Nūnai,
nors ir šalies gyvenime patriotė
mato daug negerovių, nepriklausoma Lietuva džiaugiasi ir tiki tėvynės atgimimu bei iš doros kelio
neišklystančiu lietuvybę saugojančiu jaunimu.

spektras
Parkas. Lietuvos ambasados
Rumunijoje iniciatyva Bukarešte,
Jaunimo parko teritorijoje, atidarytas 100 ąžuoliukų parkas, skirtas
įamžinti šiemet minimiems Lietuvos valstybės atkūrimo ir Didžiojo
Rumunijos susivienijimo šimtmečiams. Anot pranešimo, parko atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir
po ąžuoliuką pasodino šalyje viešintis Lietuvos Seimo Pirmininkas
Viktoras Pranckietis, Bukarešto
merė Gabriela Firea, Rumunijos
institucijų ir organizacijų atstovai,
Bukarešte reziduojančių užsienio
šalių diplomatai, lietuvių bendruomenės nariai, verslo ir akademinio
pasaulio atstovai.
Klimatas. Ūkininkai nelinkę
draustis, o draudimo bendrovėms
žemės ūkis nepatrauklus. Kadangi
draudžiasi mažai ūkininkų, draudimo kaina išlieka aukšta ir įtikinti
draustis yra labai sunku. Tokia padėtis susiklosčiusi visose Baltijos valstybėse, sutarė visų trijų šalių atstovai
pentadienį Seime surengtoje Baltijos
Asamblėjos (BA) Gamtos išteklių ir
aplinkosaugos komiteto ir Ekonomikos, energetikos ir inovacijų komiteto posėdyje. Jame aptarti Paryžiaus
susitarimo ir Europos Sąjungos (ES)
klimato ir energetikos tikslų įgyvendinimo klausimai, klimato kaitos padariniai žemės ūkiui, nauji iššūkiai ir
galimybės šiame kontekste. Žemės
ūkio viceministras Saulius Savickis
sakė, kad pastaraisiais metais klimato kaitos padariniai žemės ūkiui itin
skaudūs - ekstremalūs orai vis dažnesni.
Statistika. Išankstiniais duomenimis, pirmą šių metų ketvirtį į oro
uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,2 mln.
keleivių - tai 16,1 proc. daugiau nei
pernai tuo pačiu laikotarpiu. Statistikos departamento duomenimis, per
šį laikotarpį Vilniaus oro uoste buvo
aptarnauta 79,1 proc. visų keleivių,
Kauno - 16,5, Palangos - 4,4 proc.
Daugiausia keleivių atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę. Palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu,
daugiausia augo keleivių srautas iš
ir į Lenkiją - 2,1 k., Ispaniją - 32,3
proc., Latviją - 19,1, Vokietiją - 17,2
proc.
Bauda. Siūloma nustatyti administracinę atsakomybę tėvams (globėjams) už vengimą arba kliudymą
leisti vaikus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tai numatančią Administracinių nusižengimų kodekso pataisą Seimo posėdžių
sekretoriate įregistravo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas
Eugenijus Jovaiša. Už tai siūloma
bausti įspėjimu arba bauda nuo 140
(vieno šimto keturiasdešimt) iki 300
(trijų šimtų) eurų.
Studijos. Švietimo ir mokslo
viceministras Giedrius Viliūnas
penktadienį pristatė priėmimo į profesines ir aukštąsias mokyklas naujoves. Svarbiausia žinia, kad daugės
valstybės finansuojamų vietų, ypač
kolegijose. Jos šiemet priims 36
proc. daugiau stojančiųjų nei praėjusiais metais. Šiemet į kolegijas
bus priimta 8790 studentų, pernai
buvo priimta 6482. Į universitetus
šiemet galės pretenduoti 2 proc.
daugiau abiturientų ir ankstesnių
laidų absolventų - 7616. Pernai studijuoti universitetuose buvo priimti
7472 studentai.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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UAB
Stogvyga

Ši diena atkeliavo palaukėm,
O su ja štai ir šventė Tava.
Ji atėjo visai nekviesta,
Metų puokšte gražia nešina.
Toje puokštėje viskas sudėta:
Ir vaikystės rasoti takai,
Ir jaunystės svajonės saulėtos,
Darbai, rūpečiai, laimė, vaikai.

Laimutę VALEIKIENĘ gimtadienio
proga sveikina

įvairūs

Birutė Vinkauskienė

Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima
ieško išsinuomoti butą, namą (ar jo
dalį) Anykščiuose. Siūlyti įvairius variantus.
Tel.: (8-684) 39749, (8-683) 11004.

Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

Išnuomojamos 30 kv. m patalpos
Anykščiuose, Vilniaus g. 29, šalia poliklinikos, “Norfos” parduotuvės.
Tel.: (8-687) 25892, (8-686) 33036.

Nestandartinių baldų gamyba, virtuvės, miegamojo, prieškambario baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

Išsinuomotų žemės ūkio paskirties sklypus Troškūnų, Andrioniškio,
Viešintų seniūnijose.
Tel. (8-624) 77507.

Daro medinius lauko baldus, pavėsines, sūpynes, kitus kiemo statinius.
Montuoja medines, metalines tvoras,
vartus.
Tel. (8-657) 46255. www.sarijus.lt.

Brangiai išsinuomotų (120 Eur) arba
pirktų žemę: Skemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos, Katlėrių,
Kurklių apylinkėse. Mulčiuoja žolę.
Tel. (8-630) 10200.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų valymo įrenginius, surinkimo talpyklas.
Kasa vandens šulinius, jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Buria Taro kortomis. Pasako praeitį,
ateitį.
Tel. (8-645) 10884.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
0,85 ha žemės sklypą I Pavarių
k., 5 km nuo Anykščių.
Tel. (8-610) 91553.
Samanų k. Troškūnų sen. 4 ha
žemės ūkio paskirties žemės (našumas 40 balų, melioruota) ir 1 ha
miško.
Tel.: (8-686) 09762,
(8-612) 99605.
Žemės ūkio paskirties žemę (5
ha) Traupio sen. Kamisaravos kaime (Levaniškis).
Tel. (8-616) 91431.
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-602) 30761.
Sodybą Vaidlonyse, Anykščių r.
Remontuotinas mūrinis namas, 73
a, tvenkinys, nauja pirtis.
Tel. (8-683) 91121.
Namą su ūkiniais pastatais
Vėjeliškių k. (medinis, su visais
patogumais, 65 a namų valda).
Tel.: (8-684) 45131,
(8-381) 4-81-48.
Nebrangiai senovinį mūrinį pastatą Surdegio mstl., Anykščių r.
Rūsys, sodas, 1,85 ha sklypas.
Tel. (8-683) 91121.
Mūrinį namą Surdegio mstl.,
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus
ūkinis pastatas. Galima derėtis.
Tel. (8-643) 23889.

Viskas
stogams

Gamina, montuoja įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus. Valo
kaminus. Naudoja 0,5 mm ,0,8 mm
skardą. Suteikia garantiją.
Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
Mūrinį namą Anykščių r.
Tel. (8-605) 32452.
Pusę
suremontuoto
namo
Anykščių miesto centre (su patogumais, galima gyventi iš karto, įvairus
šildymas). 33 000 Eur. Kaina derinama. Be tarpininkų.
Tel. (8-627) 03161.
Trijų kambarių butą Anykščių
mieste.
Tel. (8-601) 92928.
Garažą “Kalniečių” kooperatyve
(prie buvusios MSV).
Tel. (8-686) 33036.
Automobiliai, žemės ūkio technika
NISSAN ALMERA 2004 metų, 2,2
kub. cm, turbodyzelis. Kaina 780
Eur.
Tel. (8-687) 39105.
AUDI 80 (“bulka”), cinkuota, 1991
m. TA iki 2019 m. 04 mėn.
Tel. (8-698) 51165.
VOLVO V-40 (19,85 kW, 2002
metų, TA iki 2018 rudens). Kaina
sutartinė.
Tel. (8-645) 34912.
Lėkštinius skutikus, frezus, kultivatorius, plūgus, vagotuvus, rotacines šienapjoves, bulvių kasamas,
sodinamas, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Kuras
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.

Reikalingi betonuotojai - plytelių
klojėjai pastoviam darbui.
Tel. (8-610) 19324.
ŽŪB reikalingi: nekvalifikuotas
žemės ūkio darbininkas (-ė ), melžėja (-as).
Tel. (8-682) 97420.

Reikalingas žmogus, galintis prižiūrėti keletą karvių. Apgyvendina. Su
galimybe įsigyti trijų kambarių būstą.
Pirmenybė mokančiam vairuoti.
Tel. (8-600) 40863.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius –
iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 1300
svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

Reikalingi CE
kategorijos
vairuotojai.

Labai
platus
pasirinkimas

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

Tel. (8-652) 49994.

Naujai atidaromai parduotuvei Anykščiuose
UAB „PANEVĖŽIO EOLTAS“ renka komandą.
Reikalingi: PARDAVĖJAI-KONSULTANTAI. Automobilių detalių
pardavimas; klientų konsultavimas; darbas kasos aparatu; PVM sąskaitų faktūrų rašymas; prekybos salės ir sandėlio priežiūra.
VAIRUOTOJAS. Prekių pristatymas klientams pagal sudarytą maršrutą mieste ir rajone; bendravimas su klientais; informacijos suteikimas.
Jūsų gyvenimo aprašymų (CV) lauksime
el. paštu: personalas@eoltas.lt. iki gegužės 12 d.

Įvairūs statybos ir remonto darbai.
Stogų dengimas. Namų fasado dažymas. Skardinimo darbai ir t.t.
Tel. (8-685) 68182.
Indėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

siūlo darbą

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios
konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą. Garantuojame kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
“21 Amžius”. Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

VAISTININKAS (-Ė) ARBA
FARMAKOTECHNIKAS (-Ė)
UAB “Ramunėlės vaistinė“ vienija
27 vaistines Lietuvoje. Šiuo metu
įmonė priima:
1 Vaistininką (e) arba farmakotechniką (e) 1 etato kruviu darbui Anykščių mieste.

Darbo pobūdis:
• savarankiškas darbas vaistinėje;
• profesionalus klientų poreikių aiškinimasis;
• informacijos apie vaistų ir kitų prekių vartojimą teikimas;
Reikalavimai:
• aukštasis arba aukštesnysis farmacinis išsilavinimas;
• darbo su kompiuteriu pagrindai;
Įmonė siūlo:
• įdomų darbą ir saviraiškos galimybes;
• galimybę savarankiškai priimti profesinius sprendimus;
• geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas.
Gyvenimo aprašymą siųsti:
aidas@ramunelesvaistine.lt
Kontaktinis asmuo:
Aidas Uždavinys, direktorius
Informacija telefonu: 8-5 2715268

Šienainio rulonus.
Tel. (8-614) 55654.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kitas trąšas ir žalinimo aliejinį
ridiką sėkloms.
Tel. (8-605) 49513.

Malkas.
Tel. (8-688) 16462.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Kita
Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius,
600 - 1000 l plasmasines talpas,
vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.
Naują rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Dujų balionus. Kaina sutartinė.
Tel. (8-676) 37729.
Išvalytus grikius sėklai, daigumas 96 proc.
Tel. (8-662) 25588.
Įvairių veislių ir dydžių bulves.
Veža į namus.
Tel. (8-680) 37227.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Balandžio 26 d.
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių
rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis
vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis
dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Viešintose 10.00, Papiliuose 10.10,
Surdegyje
10.20,
Vašokėnuose
10.30, Troškūnuose (turgelyje) 10.40,
Latavėnuose 10.50, Didžiuliškėse 11.00,
Padvarninkuose 11.05, Andrioniškyje
11.10, Piktagalyje 11.20, Anykščiuose
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.35, N. Elmininkuose 11.50,
Elmininkuose 12.00, Čekonyse 12.10,
Kalveliuose 12.15, Debeikiuose 12.20,
Leliūnuose 12.30, Vikonyse 12.35,
Svėdasuose (prie turgelio) 13.05,
Daujočiuose 13.15, Auleliuose 13.20,
Mačionyse 15.00, Burbiškyje 15.10,
Katlėriuose 15.20, Pašiliuose 15.25,
Skiemonyse 15.35, Staškuniškyje 16.00,
Kurkliuose 16.10, Šlavėnuose 16.20,
Ažuožeriuose 16.35, Kavarske 16.45,
Janušavoje 16.55, Pienionyse 17.00,
Repšėnuose 17.05, Traupyje 17.15,
Laukagaliuose 17.25, Levaniškyje 17.35.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 22 d. (sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur).Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai.
Jei vėluosime, prašome palaukti.
Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10,
Čekonys 15:30, Debeikiai 15:40, Rubikiai
15:50, Burbiškis 16:00, Anykščiai 16:15
ūk.turgus, Kurkliai 16:35, Staškuniškis 16:45.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI
Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA
vaismedžius, vaiskrūmius,
dekoratyvinius augalus.
Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio Anykščiai - Troškūnai).

SKELBIMAI

perka

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

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

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

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

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

Brangiai superkame automobilius visoje Lietuvoje. Automobiliai
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su
defektais. Automobilius pasiimame
patys iš reikiamos vietos. Vietoje
sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus. Dirbame be išeiginių.
Tel. (8-683) 94708.

Brangiai - miškus su žeme, išsikirtimui, žemės ūkio paskirties žemę
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Brangiai įvairų mišką su žeme arba
biržes išsikirsti.
Tel. (8-687) 23618.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

Brangiai superkame

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka
notaro išlaidas, įvertina miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.

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

Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - Lietuvoje miškus: brandžius, jaunuolynus. Žemę apaugusią
krūmais.
Tel. (8-625) 44123.
Mišką su žeme arba išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Automobilius
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus
dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, išrašo utilizacijos dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

įvairūs
Laidojimo namai
„Paguoda“
ì

Gedulingi pietūs.

ì

Visos laidojimo ir

kremavimo paslaugos
visą parą.
ì

Užsisakant visas

paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

MIŠKUS

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.
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.

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

V. S. ĮMONĖ
BE
TARPININKŲ
PERKA
VERŠELIUS
Tel. (8-645) 83185.

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

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

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

PERKAME

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

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

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

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

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

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

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

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Anzelmas, Konradas, Milgedas, Skalvė, Amalija, Arijus.

Koks puikus į pilį kelias...
(Kalba, kad dar bus trinkelės...),
O kol kas tik pažvyruotas
Ir gražiai nugreideriuotas.

balandžio 22 d.
Kajus, Visgailas, Norvaidė,
Leonidas, Leonas, Vadimas.

Kilpom vejas nuo valgyklos,
Kur kadaise du upeliai
Volupis ir dar Vorelis
kalno pakraščiais tekėjo.

balandžio 23 d.
Adalbertas, Jurgis, Daugaudas, Vygailė, Jurgita, Jurga.

Tarsi juosta, kur mokėjo
Karalienė Morta austi...
Traukia žmogų net nusnausti,
kol nėra rėksnių turistų

mėnulis

Ant žolės pakelėje.
Tik tos skylės kalvoje...
Amiliutė nerimauja ir
Nuaudžia planą naują.

balandžio 21-23 d. priešpilnis.

apklausa

Kaip gražu iš tikro būtų
Ant Vorutos sėti rūtų.
Pilies polių skylėse
Rūtoms žemė paruošta.

Ar esate pakliuvę į autoavariją?
balsavo 114

Ne
33.3%

Per autoavariją esu patyręs
traumą
17.5%

Amiliutė ruošiasi rūtomis
užmaskuoti skyles ant
Šeimyniškėlių piliakalnio

Paparacio šūvis

Buvau pakliuvęs, bet
likau nesužeistas.
49.1%

anekdotas

1. Pats Vladas Garastas Sergejų Jovaišą paskyrė vyriausiuoju
treneriu,

Grįžta girtas vyras paryčiais
namo, žmona laukia jo su kočėlu
rankoje. Vyras sako žmonai:

2. tačiau greitai po šio pakyrimo S.Jovaiša su kitu jaunuoliu
buvo pastebėtas prie alubario.

– Mieloji, o tu vis kepi ir kepi…

oras
+15

+11

3. Dėl to Sergejui teko teisintis prieš pačią Prezidentę.

4. Prezidentė jam leido toliau dirbti treneriu ir jis griežtai komandavo: „Dabar greit išbėgi į aikštelę. Parenki, parenki balsų...

NNN

redaktorei nežinant

Duobės erzina
automobilių vairuotojus
Centrinėm,
suremontuotom
Anykščių miesto gatvėm žiema
nebuvo baisi, asfalto danga - važiuok ir žvenk.
Tačiau tereikia iš jų pasukti, ir
gali ratus nusilaužti. Kad ir Gegužės, Vairuotojų gatvės esančios

už geležinkelio pervažos. Baisios
duobės, nors šiomis gatvėmis važiuoja labai daug mašinų.
Keisčiausia, kad pavasaris jau
eina į pabaigą, bet niekas duobėtų Anykščių miesto pakraščių
gatvių neremontuoja.

