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Gaisrinės
Opozicija
pastatą įsigijusio piktinosi
ūkininko ūkyje
įsigalinčia
kilo gaisras
cenzūra

2 psl.
šiupinys
Ministrė. Penktadienį Anykščiuose lankėsi kultūros ministrė
Liana Ruokytė – Jonsson. Ministrė
dalyvavo Anykščių kultūros centre
surengtoje šventėje, skirtoje pažymėti Anykščių kultūros centro
pripažinimą geriausiu 2017 metų
Lietuvos kultūros centru aukščiausiosios kategorijos kultūros centrų
grupėje.

Lietuvos kartingo čempionato
pirmo etapo varžybos

balandžio 28 dieną, pradžia 11 val.

Lengvas būdas
išleisti pinigus:
prisigeri – ir vairuoji

„Blusturgis“ –
tai tarsi festivalis

4 psl.

11 psl.

3 psl.

Medicina yra tarsi menas

„Į kokį tik namą aš beužeisiu, žengsiu sergančiųjų labui, be išankstinio kėslo pakenkti ir įžeisti, ypač
be kūniško geismo moterų ar vyrų, laisvųjų žmonių ar vergų, kuriuos man teks gydyti.
Visa, ką gydydamas matysiu ar girdėsiu, ar šiaip ką, net ir nekviestas gydyti, patirsiu apie žmonių
įprastą gyvenimą, nutylėsiu ir laikysiu paslaptyje, jei nebus reikalo tai viešai paskelbti“ .
(iš originalios Hipokrato priesaikos)
Šią medicinos tėvu vadinamo
senovės graikų gydytojo Hipokrato priesaiką duoda kiekvienas
bepradedantis dirbti gydytojas.
Balandžio 27 d. minima Medicinos darbuotojų diena. Ta
proga mintimis apie darbo
rezultatus, kasdienybę dalijosi trijų Anykščių medicinos
įstaigų vadovai – Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros
centro (PSPC) direktorė Zita
Neniškienė, Anykščių ligoninės vyriausias gydytojas Dalis
Vaiginas ir Anykščių psichikos
sveikatos centro direktorius
Audronis Gustas.

Skraidyklės. Balandžio 28–gegužės 1 dienomis Debeikių seniūnijoje, Varkujų apylinkėse, aviacinis
sporto klubas „Stratus“ organizuoja tarptautines parasparnių sporto
varžybas „STRATUS CUP 2018“.
Planuojama, kad varžybose dalyvaus apie 50–55 parasparnių pilotai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos,
Estijos, Suomijos, Rumunijos ir
Rusijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Blazarėnas informavo,
kad čempionatas vyks privačioje
teritorijoje.
Talka. Balandžio 28 dieną, paskutinįjį šio mėnesio šeštadienį,
šalies gyventojai kviečiami į valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą
nacionalinį miškasodį. Anykščių
rajone miškasodis vyks Troškūnų
girininkijoje.
Antikorupcija. Anykščių rajono Tarybos posėdyje pristatyta
savivaldybės Antikorupcijos komisijos ataskaita. Šios komisijos
pirmininkas Raimundas Razmislavičius siūlo atnaujinti komisijos
sudėtį, įtraukiant į ją dar vieną
tarybos narį. „Antikorupcijos komisijos veikla nebuvo sklandi.
2017 metų vasarą Audriui Bitinui
atsisakius Tarybos nario mandato,
komisija iki šiol nepilnos sudėties
ir neišrinktas komisijos pirmininko
pavaduotojas“, - problemas konstatavo R.Razmislavičius.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

6 psl.
Savivaldybė remontuos
Kavarsko kryžių

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

asmenukė

Ačiū už
draugus

Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė aukščiausio gelžbetoninio kryžiaus Kavarske paprastojo remonto
darbų viešąjį pirkimą.

Pokyčiai. Savivaldybės Kultūros tarybos pirmininko pavaduotoja, UAB „Bugiris“ įsteigėja Jurgita
Bugailiškienė pateikė prašymą išbraukti ją iš Kultūros tarybos narių
sąrašo.
Laikraštis. Kitas „Anykštos“
laikraščio numeris išeis gegužės
2 d. (trečiadienį). Gegužės 1 d. redakcija nedirbs.

Kavarsko kryžiaus remontas
gali kainuoti apie 8 tūkst.
eurų.

Pernai Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas ir Kavarsko
Šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas išsiaiškino, kad nesama dokumentų, įrodančių, kam priklauso
išeivio iš tuomečio Kavarsko valsčiaus Prano Kalibato iniciatyva
pastatytas Kavarsko kryžius. Tuomet kreiptasi į Anykščių rajono
savivaldybę, kad ši inicijuotų
kryžiaus pripažinimą bešeimininkiu. Tokia procedūra esą buvusi
reikalinga, kad savivaldybė galėtų
kryžiumi pasirūpinti.
Į kryžių įsimetė pelėsis, todėl
siekiant, kad jis būtų pašalintas, o
pats kryžius būtų apsaugotas nuo
drėgmės, būtina atlikti jo remonto
darbus, kurių preliminari vertė - 8
tūkst. eurų.
Po to, kai „Anykšta“ paskel-

bė žinią, kad Kavarsko kryžių
Anykščių rajono Taryba paskelbė
bešeimininkiu, Kavarsko krašte kilo žmonių panika – atsirado
manančių, kad jis bus griaunamas. Tačiau viską gyventojams
socialiniame tinkle „Facebook“
išaiškino Kavarsko klebonas
dr.N.Vyšniauskas.
„Šis kryžius oficialaus šeimininko neturi jau pusę amžiaus.
Todėl Anykščių r. savivaldybė ir
Kavarsko seniūnija siekia, kad
jis būtų restauruotas, apšviestas, sukultūrintas, sutvarkyta jo
aplinka. Reikia tik džiaugtis, kad
šios dvi institucijos, pasitarę su
manimi, parapijos klebonu, dėl
kryžiaus ateities, imasi šios iniciatyvos gražindamos Kavarsko
kraštovaizdį“, - paaiškino klebonas dr.N.Vyšniauskas.

Iki šiol įvardinta didžiausia
rajono blogybe (po šilumos kainų ir varnų) buvo žiniasklaida.
Mat žurnalistų niekaip nepavyko įsprausti į Prokrusto lovą
- jie matė ne tik gerus valdžios
darbus. Kartais rašė ir apie
žmonių kančią, kurią tie “geri
darbai” sukelia.
Po 2017 metų Anykščių mero
Kęstučio Tubio veiklos ataskaitos esame nebe vieni. Kenkėju
dėl politikavimo (tarsi politikų
darbas būtų ne politikuoti o ravėti šieną) pripažinta ir rajono
Tarybos opozicija.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Gaisrinės pastatą įsigijusio ūkininko ūkyje kilo gaisras
Antradienį Viešintų seniūnijos Laičių kaime gaisras įsiplieskė
ūkininko Algio Bukausko ūkyje. Mėsos gaminiais prekiaujančio
ir parduotuvę buvusio Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato patalpose įrenginėjančio ūkininko kieme užsidegė
mėsos rūkykla.
Gaisras A.Bukausko ūkyje kilo
apie 21.36 val. Ugnis pasiglemžė
dalį mėsos rūkyklos, nudegė šalia
stovinčio mūrinio pastato stogo
danga, sudegė lauke stovėjęs automobilis „Renault Traffic“.
„Anykštos“ kalbinta ūkininko
A.Bukausko žmona nuo komentarų, ar tai negalėjo būti tyčinis ūkininkų turto padegimas, susilaikė ir
sakė, kad gaisro priežastis aiškinasi
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos specialistai.
Neseniai ūkininkas A.Bukauskas
iš savivaldybės išsinuomojo beveik dvejus metus tuščias buvusias
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo

Algirdas Gansiniauskas Kavarsko seniūnijai vadovauja
14 metų. Kiek dar laiko vadovaus seniūnijai, priklausys nuo konkurso rezultatų.

rašte nurodė A.Gališanka.
Rajono Taryba nustatė, kad buvusios gaisrinės nuomininkas per
pirmuosius dvejus metus už gaisrinės pastato nuomą per mėnesį
mokės 0,01 Eur/kv.m, už likusį laikotarpį – 1,55 Eur/kv.m. Buvusios
gaisrinės garažo nuoma per mėnesį
kainuos 0,85 Eur/kv.m, o ūkinio
pastato – 0,50 Eur/kv.m.
Savivaldybės paskelbtą gaisrinės
pastato nuomos konkursą laimėjęs ūkininkas V.Bukauskas turės
užtikrinti, kad pastatas būtų naudojamas sveikatingumo, apgyvendinimo arba maitinimo veiklai vykdyti. Rajono Tarybos sprendimu,
nuomininkas turės per pirmus trejus
nuomos metus sukurti ir išlaikyti ne
mažiau nei keturias darbo vietas,
o per pirmus dvejus metus į nuomojamą turtą privalės investuoti ne
mažiau kaip 50 tūkst. eurų.

Anykščių miesto turgaus administraciniame pastate trejus metus
firminę mėsos gaminių parduotuvę
turėjęs Viešintų seniūnijos ūkininkas
Algis Bukauskas „Anykštai“ sakė,
kad nusprendė savo verslą plėtoti
kitoje miesto vietoje. A.Bukauskas
kalbėjo, kad verslą turguje sudėtinga plėtoti dėl jo darbo laiko. Turgus
pirmadieniais nedirba visiškai, o
kitomis dienomis jis veikia tik iki
14 – 15 val., todėl vėliau sulaukti
klientų gan sudėtinga.
A.Bukauskas „Anykštai“ pasakojo, kad buvusios gaisrinės pastatą iš savivaldybės išsinuomojo
25 metams su teise nuomos sutartį
pratęsti. Čia jis žada tęsti prekybą
mėsos gaminiais.
Kol kas ūkininkas V.Bukauskas
prekybą šalia išsinuomoto gaisrinės pastato vykdo iš automobilio.
-ANYKŠTA

Traukiasi Kavarsko seniūnas

rytis.k@anyksta.lt

Iš darbo išeina Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas. Tačiau, jei susiklostys aplinkybės, gali būti, kad jis dar
ilgai vadovaus seniūnijai.

nų - Viešintų seniūnijos seniūno
pareigybė laisva jau antri metai,
seniūno neturi ir Andrioniškio seniūnija. „Rengiami nuostatai, pareiginiai aprašymai, bus skelbiami.
Pirma - Viešintose, o paskui matysim kaip bus“, - į klausimą, kada
bus paskelbti konkursai į laisvas seniūnų vietas, atsakė A.Gališanka.
Priminsime, kad A. Gansiniauskas Kavarsko seniūnijai vadovauja nuo 2003-ųjų. Gegužės mėnesį
jam sueis 63-eji metai. Be vadovavimo seniūnijai, A.Gansiniauskas
vadovauja ir maitinimo paslaugų
įmonei.

tarnybos pastato patalpas ir jose
jau įrenginėja mėsos gaminių parduotuvę.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka „Anykštą“ informavo, kad buvusios gaisrinės pastato
nuomos konkursas paskelbtas rajono Tarybos sprendimu. Konkursas
buvo skelbiamas 5 kartus.
„2017 m. rugsėjo 27 d. viešame
nuomos konkurse užsiregistravo
dalyvauti 1 (vienas) dalyvis. 2017
m. spalio 9 d. buvo sudaryta nuomos sutartis su viešojo nuomos
konkurso laimėtoju ūkininku Algiu
Bukausku“, - redakcijai atsiųstame

A.Gansiniauskas kol kas ir toliau
vadovauja Kavarsko seniūnijai, bet
į seniūno pareigas jau paskelbtas
konkursas, kuriame, pretendentai
pakeisti seniūną, dokumentus gali
pateikti iki gegužės vidurio.
Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių
rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka,
Kavarsko seniūnas išeina savo noru,
tačiau iš pareigų pasitrauks „nuo
tada, kai konkurso būdu bus parink-

Pro memoria

„Anykšta“ TV

Katinams statys namelius
„ANYKŠTA“ TV kalbino
VšĮ „Pūkuota svajonė“ direktorę Deimantę Rukšėnaitę. Ši
viešoji įstaiga rūpinasi rajono
beglobiais gyvūnais.
„Kol dar neturime gyvūnų globos namų, o jų tikrai labai reiktų,
mes pirmiausia padedame žmonėms gyvūnus padovanoti“, - pasakojo D.Rukšėnaitė, neslėpdama
ambicijų įkurti gyvūnų globos namus Anykščiuose kalbėjo pašnekovė, bendradarbiaujanti su Utenos rajono gyvūnų globos namais,
į kuriuos atlikti minėtų „operacijų“ jau išvežtas ne vienas rajono
katinas ar šuo.
VšĮ „Pūkuota svajonė“ turi ir
įdomių užmanymų. Vienas iš jų

Temidės svarstyklės

tas seniūnas, konkrečios datos nėra“.
Paklaustas, kas bus, jei konkursas
neįvyks, A.Gališanka teigė, kad sąlyga liks ta pati, kol konkurso būdu
bus parinktas seniūnas.
Pats A.Gansiniauskas, išgirdęs,
kad žurnalistas nori paklausti apie
jo pasitraukimą iš pareigų, tepasakė: „Jokių komentarų šia tema“ ir
padėjo telefono ragelį.
Priminsime, kad Anykščių rajone net dvi seniūnijos neturi seniū-

Rytis KULBOKAS

Elena Vildžiūtė – Skrebūnienė (1922 -2018)
Antanas Šleikus (1933-2018)
Šią savaitę Anapilin išėjo du garbaus amžiaus šviesuoliai: 95-erių buvusi Ažuožerių mokyklos direktorė Elena Vildžiūtė – Skrebūnienė ir 84 – erių buvęs Kavarsko mokyklos direktorius Antanas Šleikus.

VšĮ „Pūkuota svajonė“ direktorė Deimantė Rukšėnaitė sakė, kad daugiausia
rajone yra beglobių katinų.
– Anykščiuose beglobiams katinams pastatyti namelius.
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Balandžio 24 dieną
gautas vyro (g.1954 m.), gyvenančio Vilniaus rajone pareiškimas,
kad atvykęs į sodybą Traupyje,
Laukagalių gatvėje, rado išplėštas ūkinio pastato duris, viduje
pasigedo įvairios sodo technikos.
Padaryta žala nustatinėjama.

Batutas. Balandžio 24 dieną gautas
moters (g.1958 m.), gyvenančio
Vilniuje pareiškimas, kad atvykusi
prie jai priklausančios sodybos
Troškūnų seniūnijos Nakonių kaime,
rado išlaužtas kelias ūkinio pastato
durų spynas ir iš klėties pavogtą
batutą. Padaryta žala 180 Eur.

Miškas. Balandžio 24 dieną
gautas moters (g.1966 m.), gyvenančio Klaipėdoje pareiškimas, kad
Debeikių seniūnijos Inkūnų kaime,
jai priklausančiame miško sklype buvo įvykdytas neteisėtas medžių
kirtimas. Dėl medienos vagystės

Traktorius. Balandžio 25 dieną į
Troškūnų seniūnijos Vidugirių kaime pavogtas traktoriaus starteris,
du akumuliatoriai, galinis kabinos
lango stiklas ir 20 litrų dyzelino.
Padaryta 515 eurų žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

E. Vildžiūtė – Skrebūnienė mokėsi Anykščių progimnazijoje,
Ukmergės mokytojų seminarijoje.
Dirbo katechete Dabužių ir Vaišviliškių mokyklose. 1949 m. atvyko į
Ažuožerių pradinę mokyklą.
Jos rūpesčiu, prie medinio Ažuožerių mokyklos pastato pristatytas
mūrinis priestatas, mokykla iš pradinės tapo aštuonmete. Šalia tiesioginio darbo ji vadovavo mokyklos
kapelai, šokių kolektyvui, režisavo
vaidinimus, įvairias šventes.
A. Šleikus dirbo Kavarsko rajono laikraščio „Stalino vėliava“
redakcijoje, buvo Kavarsko rajono Vykdomojo komiteto Liaudies
švietimo skyriaus inspektorius, Kavarsko vidurinės mokyklos direktorius, lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojas, vadovavo mokykloms
Ukmergėje. A. Šleikaus rūpesčiu,
Ukmergės 1-osios vidurinei moky-

klai 1989 m. buvo grąžintas J. Basanavičiaus vardas.
1991–2001 m. jis dirbo Dabužių Konstantino Sirvydo pagrindinėje mokykloje mokytoju, kol
2001 m. ši mokykla buvo pertvarkyta į pradinę.
A. Šleikus buvo dailininkas, sukūrė apie 1 tūkst. tapybos kūrinių.
Darbus jis eksponavo parodose.
A. Šleikaus rūpesčiu jo gimtajame Sirvydų kaime saugomas
žymiausio kraštiečio Konstantino
Sirvydo atminimas, nuo 2013 m.
savo gimtojoje sodyboje jis atidarė privatų K. Sirvydo muziejų.
A. Šleikus dažnai rašė “Anykštai”. Pakutiniai jo tekstai buvo apie
rūpestį išsaugoti Sirvydų kaime K.
Sirvydo muziejų.
Amžinojo poilsio A. Šleikus atgulė Kavarsko kapinėse.
- ANYKŠTA

spektras
Atlyginimai. Rinkimų komisijų
pirmininkai, pavaduotojai, sekretoriai ir nariai jau per kitais metais
Lietuvoje vyksiančius rinkimus
gali tikėtis didesnių algų. Įstatymų pakeitimų projektais siūloma
nustatyti konkrečius atlyginimo
tarifinius dydžius rinkimų komisijų pirmininkams, pirmininkų pavaduotojams, sekretoriams ir komisijų nariams. Šiuo metu jų darbo
užmokestis skaičiuojamas taikant
bazinį mėnesinį algos (BMA) dydį.
Šį dydį siūloma keisti pareiginės algos baziniu dydžiu, kuris taikomas
apskaičiuojant valstybės politikų,
teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas.
Siūlymas. Civiliniame kodekse
siūloma įteisinti, kad išieškojimas
būtų nukreiptas tik į įkeistą turtą.
„Šiuo metu Lietuvoje galioja tokie
įstatymai, kad bankas gali išsireikalauti iš asmens ne tik jo įkeistą turtą, bet jis turi teisę išieškoti
nuostolius ir iš kito turto. Projektas
parengtas, atsižvelgiant į tai, kad
pasinaudojęs hipoteka ir įkeitęs
savo nekilnojamąjį turtą, o vėliau
negalintis atiduoti skolos asmuo
rizikuoja prarasti ir kitą - neįkeistą
- turtą, nes įkeistas turtas parduodamas už žemesnę nei rinkos kainą.
Tokiu būdu visą skolą padengti iš
įkeisto turto tampa neįmanoma.
Neturėdami pakankamai pajamų ir
nenorėdami prarasti kito - neįkeisto
- turto, žmonės priversti važiuoti į
užsienį uždarbiauti, palikti Tėvynę tam, kad galėtų atiduoti protu
nesuvokiamas skolas“, - sako P.
Gražulis.
Atvira. Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotas Atvirų erdvių
visuomenei projektas tradiciškai
kviečia apsilankyti Prezidento rūmų
ansamblyje ir dalyvauti įvairiuose
naujojo sezono renginiuose. Nuo
šeštadienio, balandžio 28-osios,
Prezidento rūmų kiemą ir istorinį
parką galima lankyti šeštadieniais
ir sekmadieniais nuo 11 iki 18 val.
Medikai. Ketvirtadienį Nepriklausomybės aikštėje mitinguojantys medikai įsitikinę, kad didėjančią emigraciją sustabdyti įmanoma
tik pasiekus Europos Sąjungos
(ES) šalių medikų atlyginimų vidurkį. Lietuvos medikų sąjūdžio
duomenimis, kasmet netenkame
maždaug 100 medicinos studijas
baigusių jaunų žmonių, kurie galėtų dirbti Lietuvos gydymo įstaigose. Kasmet išvyksta apie 500 slaugytojų. Vien Didžiojoje Britanijoje
šiuo metu dirba apie 2000 mūsų
slaugytojų. Lietuvos medikų sąjūdžio įsitikinimu, ES atlyginimų
vidurkis - 2600 eurų iki mokesčių
gydytojui, 1300 eurų - slaugytojams, 1600 eurų - gydytojams rezidentams - gali būti pasiektas iki
2020 metų, jei valdžia nuosekliai
didins sveikatos apsaugos finansavimą ir ieškos efektyvių mokesčių
surinkimo būdų.
Dirvožemis. Šiuo metu pasaulyje likę vos 40 proc. derlingos žemės
plotų, o Lietuvoje 75 proc. dirvožemių balansuoja ant degradavimo ribos. „Nuolatinis cheminių medžiagų naudojimas sutrikdė natūralių
dirvoje vykstančių procesų ciklą ir
ji ėmė degraduoti“, - sako A. Stulginskio universiteto Agronomijos
fakulteto docentas dr. Vytautas Liakas.

Parengta pagal
ELTA informaciją

iš pirmų lūpų

???

Ar naudojatės
viešuoju
transportu?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Emilija BAGDONAVIČIŪTĖ,
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos gimnazistė:
-Taip, naudojuosi. Kasdien iš
kaimo į mokyklą važiuoju. Vietų
autobusuose trūksta labai retai,
dažniau jų būna tuščių. Vairuotojai
paslaugūs, jeigu paprašai, sustoja
ir ne stotelėse.

Eugenija
BALTRONIENĖ,
anykštėnė:
- Naudojuosi. Va, dabar į Vilnių
važiuoju. Man gerai, jokių nusiskundimų dėl viešojo transporto
neturiu. Na, nebent, kad važiavimo
bilietai brangsta. Beje, Anykščių
autobusų stotis tvarkinga, viskas
čia gerai.

Vytautas JUODZEVIČIUS,
Rubikių kaimo (Anykščių sen.)
gyventojas:
- Viešuoju transportu naudojuosi. Beveik kasdien važinėju į darbą. Aptarnavimas normalus, nors
kai kurie vietinio susisiekimo autobusai papuvę...
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Opozicija piktinosi įsigalinčia
robertas.a@anyksta.lt
cenzūra
Robertas Aleksiejūnas

Ketvirtadienį, balandžio 26 dieną, Anykščių rajono Tarybos posėdyje anykštėnų išrinktieji pirmą kartą sprendimus priiminėjo
balsuodami elektroniniu būdu. 40-ajame posėdyje virė daug aistrų, nes buvo tvirtinama rajono mero Kęstučio Tubio bei Anykščių rajono Tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos.

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius Jonas
Žukauskas (pirmas iš kairės) rajono Tarybos nariams pristatydamas nuveiktus darbus pasakojo, kad gyvenime turėjęs daug
problemų bei aiškino, kad „Maskva iš karto nepasistatė“.
Po savo praėjusių metų veiklos ataskaitos pristatymo, meras
K.Tubis sulaukė daug opozicijos
atstovų klausimų apie naujų darbo
vietų kūrimą, apleistų pastatų atgaivinimą, siaurojo geležinkelio padėtį, medinės pilies statybas ir net
klausimo apie tai, ką pernai Anykščių rajono savivaldybėje veikė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
„Praeitais metais STT Panevėžio
skyrius atliko ikiteisminį tyrimą
Anykščių savivaldybėje baudžiamojoje byloje. Kas tai per baudžiamoji byla ir kuo ji baigėsi? Ar ta
byla susijusi su buvusiais administracijos vadovais?“, - mero K.Tubio
klausė socialdemokratas Vilius Juodelis.
„Ne. Dėl kai kurių sprendimų, ne
dėl vadovų“, - paslaptingas buvo
K.Tubis, kalbėdamas apie baudžiamąją bylą, kuri, V.Juodelio žiniomis, buvo nutraukta pernai vasarį.
Rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis domėjosi, kokia šiuo metu
situacija dėl medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybų.
K.Tubis sakė, kad medinės pilies
projektavimo darbus atlikusi įmonė
savo darbus, kurie buvo pradėti dar
pernai pavasarį, pabaigė tik dabar.
„Pasirodo, kad įmonė keitė architektus ir projekto vadovus penkis
kartus“, - pasakojo K.Tubis, aiškindamas, kad projektavimo firma
neturėjo duotai užduočiai reikalingų specialistų, todėl esą viskas taip
ilgai ir užsitęsė.
„2017 metais mums buvo svarbios visos sritys: rajono infrastruktūra, verslo skatinimas, kultūra,
švietimas ir, be jokios abejonės,
– atjauta ir supratimas kiekvienam
besikreipusiam“, - rašoma praėjusių
metų mero K.Tubio veiklos ataskaitoje. Ataskaitoje paminėtas žodis
„atjauta“ nepraslydo pro rajono Tarybos nario Luko Pakelčio akis.
„Kiek atjautos sulaukė Renata
Gudonienė, kai buvo reorganizuojamas verslo centras?“, - ironizavo
L.Pakeltis.
Rajono Tarybos narys Dainius
Žiogelis citavo priešrinkiminius
mero K.Tubio pažadus rinkėjams:

„Depolitizuosiu savivaldybės įmones ir rengsiu visiškai skaidrius darbuotojų konkursus“.
„Niekaip nesuprantu, kaip dabar
Tarybos nariai ir jų žmonos gauna
darbus savivaldybės įstaigose visiškai naujai sukurtuose etatuose“,
- merui „įgėlė“ D.Žiogelis.
Meras K.Tubis teisinosi, kad nežinantis, kur dirba rajono Tarybos
narių žmonos ir giminaičiai.
„Gerbiamieji, aš nesidomėsiu
jūsų šeimos nariais. Neturiu teisės,
noro ir pareigos domėtis, kur įsidarbino jūsų dėdės, tetos ir giminaičiai.
Jeigu žmonės kažkur įsidarbina – tai
jų teisė“, - iš nepatogios situacijos
nesėkmingai bandė suktis K.Tubis.
Už mero K.Tubio veiklos ataskaitą balsavo 16 rajono Tarybos narių,
6 – susilaikė, 2 balsavo prieš.
Pristatant Anykščių rajono Tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą,
socialdemokratai atsisakė dalyvauti
balsavime. Opozicijai priklausančius rajono Tarybos narius supykdė
mero K. Tubio ataskaitoje surašyti
teiginiai, kad dėl dalies anykštėnų
išrinktųjų posėdžiuose „nebuvo išvengta tuščio politikavimo ir kolegų
laiko gaišinimo.“ Politikai stebėjosi,
kad posėdžiuose norima užgniaužti
laisvę laisvai reikšti savo nuomonę
bei mintis priimamais klausimais.
„Net Rusijoje yra opozicija“, replikavo socialdemokratas D. Žiogelis.
„Carinės Rusijos laikai sugrįžta?“, - kolegai antrino rajono Tarybos narys L. Pakeltis.
Meras K.Tubis teisinosi, kad su
Rusija nieko bendro neturintis.
„Tik ne savo valia gimiau Sibire“, - aiškino K.Tubis.
Anykščių rajono mero pavaduotojo Sigučio Obelevičiaus ir
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno
Blazarėno prašymu, rajono Taryba
patvirtino jų individualaus darbo
laiko režimo grafikus. Priminsime, kad S.Obelevičius mokytoju
dirba Traupio pagrindinėje mokykloje, o R.Blazarėnas – Anykščių
technologijos
mokykloje.
Iki šiol dėl individualaus darbo lai-

ko režimo grafiko į rajono Tarybą
buvo kreipęsis tik R.Blazarėnas.
Rajono Tarybos narys D. Žiogelis
sakė, kad tokiai minčiai, kad rajono
vadovai vienu metu dirbtų dviejose
darbovietėse, jis nepritariantis.
„Manau, kad yra daug tiesioginių
pareigų, o kai kam priedai mokami
už papildomus darbus. Reikia apsispręsti, ką mes dirbame ir kam“, kalbėjo D.Žiogelis.
Štai, pavyzdžiui, S.Obelevičius
pirmadieniais dėl papildomo darbo
Traupio pagrindinėje mokykloje
darbą savivaldybėje pradeda tik
11.40 val., tačiau rajono Taryba nustatė, kad tiek S.Obelevičius, tiek ir
R.Blazarėnas kai kuriomis dienomis savivaldybėje darbą pradės dar
prieš 8 val. ryto arba savivaldybėje
vakaros ilgiau.
Ketvirtadienio rajono Tarybos
posėdyje anykštėnų išrinktieji patvirtino visą krūvą savivaldybės įstaigų bei bendrovių ataskaitų. Kiek
ilgiau apsistota tik prie keletos.
Pristačius UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus Arvydo Katuokos veiklos ataskaitą, rajono
Tarybos narys L. Pakeltis teigė,
kad gyventojams galėtų mažėti
mokestis už vandenį. Tam esą yra
visapusiškos finansinės galimybės.
Atsakydamas į rajono Tarybos nario pastabas, savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka minėjo, kad šiuo metu
bendrovėje atliekamas auditas ir tik
jam pasibaigus klausimas dėl mokesčio mažinimo už vandenį galėtų
būti svarstomas.
Didžiausio dėmesio posėdyje sulaukė 2017 metų veiklos ataskaitą
pateikęs UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius Jonas Žukauskas, kurio vadovaujama
įstaiga apkaltinta užsiimanti neteisėta veikla.
Socialdemokratas D. Žiogelis domėjosi komunalininkų darbais gaudant valkataujančius gyvūnus.
„Papasakokite, kokia tai įranga,
ką su ja darote ir kiek ji kainavo?“,
- detalizuoti, kokią pernai įrangą
įsigijo beglobių gyvūnų gaudymui,
paprašė D.Žiogelis.
„Turime tai, kad galėtume vykdyti savivaldybės pavedimus“, - aptakiai kalbėjo J.Žukauskas.
„Jūs užsiimate neteisėta veikla
ir net neužregistravę jokios veiklos
su beglobiais gyvūnais. Beglobių
gyvūnų gaudymas, gabenimas, laikymas yra registruojamos veiklos ir
jūs tam leidimų neturite“, - perspėjo
D.Žiogelis.
Rajono Tarybos nariui L.Pakelčiui
su J.Žukausku gan sunkiai sekėsi
susikalbėti apie bendrovės finansus.
„Nuostolis už 2017 metus yra
gan ženklus, 2018 metais tas nuostolis bus, bet perpus mažesnis. Kaip
jūs tą nuostolį dengsite ir koks jo
grąžinimo grafikas, iš ko sugebėsite
daryti investicijas?“, - „stebuklais“
netikėjo L.Pakeltis.
„Nepadarysime visko per dieną
ir iš karto. Maskva iš karto nepasistatė“, - „išsamiai“ rajono Tarybos
nariui paaiškino J.Žukauskas.
Apie kitus Anykščių rajono Tarybos posėdyje priimtus sprendimus,
patvirtintas ataskaitas informuosime
kituose „Anykštos“ numeriuose.

savaitės citatos
Reiškia – valdžia jūsų
nepamiršo
Žilvinas
AUGUSTINAVIČIUS, Lietuvos ūkininkų
sąjungos Anykščių skyriaus
pirmininkas, apie aplinkosauginius reikalavimus:
„Priemonės būna rekomendacinės, pas mus jos tampa privalomomis“.
Lemanui, Lemanui,
Danieliui..., o Pjerui tik
batuotas katinas
Žilvinas
AUGUSTINAVIČIUS, Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas, apie iš ES skirtas
kompensacijas:
„Iki rugsėjo tuos 9 milijonus
eurų, kuriuos Lietuvai skyrė
Europos Komisija, kažkokiu
būdu padalys“.
Greitai teks džiaugtis bet
kokiu srautu
Igoris
FEDORIV,
UAB
„Transporto centras“ direktorius, apie nepakankamą keleivių skaičių autobusuose:
„Tie autobusai yra netinkami
Anykščiams, nes didelio keleivių srauto nėra“.
Klystat, kai kurie keliukai
veda į piliakalnį...
Romaldas
GIŽINSKAS,
anykštėnas, apie keliukų būklę:
„Dėmesio keliukams, sakyčiau, nėra“.
Tik gali tekti dažnai
stoti policiją ir „greitąją“
praleidinėti...
Giedrius KLIMKEVIČIUS,
Pakruojo dvaro valdytojas,
apie muziejų:
„Reikia atvažiuoti tada, kai
veikia bravoras, žmonės veikia
kažką“.
Eis 2078- ieji, vyks eilinis
nesėkmingas konkursas į
seniūno pareigas...
Audronius GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, apie
tai, kad Kavarsko seniūnas
Algirdas Gansiniauskas eis
pareigas tol, kol kas laimės
konkursą:
„Nuo tada, kai konkurso būdu
bus parinktas seniūnas, konkrečios datos nėra“.
Niekas nenorėjo būti
savižudžiu...
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie medinės
pilies projektavimą:
„Pasirodo, kad įmonė keitė
architektus ir projekto vadovus
penkis kartus“.
Bet Šiaurės Korėjoje nėra!
Dainius ŽIOGELIS, socialdemokratas, rajono Tarybos
narys, apie priekaištus kai kuriems nariams 2017 metų Tarybos ataskaitoje, tuščiai politikuojant ir gaišinant laiką:
„Net Rusijoje yra opozicija“.

situacija
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Lengvas būdas išleisti pinigus:
vidmantas.s@anyksta.lt
prisigeri – ir vairuoji
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Restorane pragerti 3 ar 4 tūkstančius eurų yra gana sudėtinga.
Reikia rasti nepigų restoraną ir kompaniją, kuri leisis vaišinama. Turint atliekamu pinigų - lengviausias būdas juos prarasti
yra prisigerti ir sėsti prie automobilio vairo. Baudos už vairavimą
prisigėrus tampa drakoniškos.
Siūlė pinigus, kurių
neturėjo
Pernai liepos 8-ąją, 18 val. 36
min. kelyje Anykščiai - Troškūnai- Panevėžys policijos pareigūnai sustabdė Egidijaus Bartaševičiaus (g. 1980 m.) vairuojamą
„Opel Astra“. Vyriškis „įpūtė“
2,15 promilės, o po kraujo tyrimo
nustatytas lengvesnis - 1,7 prom.
girtumas. Panevėžyje gyvenantis
E.Bartaševičius su policininkais
bandė „susitarti“, siūlė 200 eurų
kyšį. Tiesa, pinigų jis neturėjo.
Pernai
gegužės
mėnesį
E.Bartaševičius teismo įsakymu
už vairavimą neblaiviam baustas
teisių atėmimu trejiems metams,
pinigine bauda, konfiskuotas jo
automobilis. Subendrinus bausmes, E.Bartaševičiui šį kartą
skirta 3 540 eurų bauda bei konfiskuotas 100 eurų vertės „opelis“.
Automobilį nusipirko
gerdamas
Gruodžio 27 dieną, 16 val. 20
min. Zabelynės kaime (Andrio-

rievės

Lina DAPKIENĖ
Kai matau pagarbaus amžiaus senjorą, kurio veidas,
rankos ir visas kūnas daugybe
amžiaus „rievių“ išpaišytas,
tikiu, kad visos tos raukšlės
byloja apie didelę, metų metais
sukauptą patirtį, apie brandų požiūrį. Žinau, kad mums,
jaunesniosios kartos atstovams,
verta girdėti, ką sako raukšlė-

niškio sen.) girtas prie „Opel
Corsa“ vairo įkliuvo šio kaimo
gyventojas Vitalijus Mikuckas
(g.1975 m.). Teismo sprendime
rašoma, jog V.Mikuckas aiškino,
kad su kaimynu sėdo gerti degtinės, begerdami vyrai sutarė, kad
mūsų herojus už 100 eurų perka
kaimyno „Opel Corsą“. Nusipirkęs „opelį“ girtas V.Mikuckas
išvažiavo namo, tačiau kelionė
baigėsi griovyje.
Policijos pareigūnai alkotesteriu jam nustatė 2,12 prom. girtumą, o kol buvo pasiekta ligoninė ir duotas kraujas tyrimams,
alkoholio koncentracija kraujyje
išaugo net iki 3,18 prom.
2017 metais V.Mikuckui,
teismo baudžiamuoju įsakymu,
buvo skirtas laisvės apribojimas
9 mėnesiams.
Šį kartą, Utenos apylinkės
teismo Anykščių rūmų teisėjo
sprendimu, V.Mikuckui skirtas
1 metų 6 mėnesių laisvės apribojimas - be kita ko, jam per šį
laikotarpį draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus. 8 mėnesius
V.Mikuckas privalės dalyvauti
programose. Dar jam skirta 1
tos lūpos, verta matyti, ką rodo
raukšlėtos rankos... Bet...
Žvelgiu į pagarbaus amžiaus senjoro, kurį tiksliau
būtų vadinti šių mano minčių
kaltininku, raukšlėtų rankų
darbą – suplėšytas senovines
nuotraukas. Net ne iš savo
asmeninio albumo! „Ir kam gi
čia jų reikia? Išmesti, ir viskas!
Kam čia laikyti?“, – tokias replikas girdėjo kitas, ne mažiau
„rievių“ veide turintis senjoras,
neleidęs plėšyti bent jau tų, kur
dar kažką pažįstamo galima
atpažinti. Keliolika fotografijų vis dėlto pavyko išsaugoti
– albumą spėjo paimti daug
jaunesnis...
Atidėjau krūvelę galutinai
suplėšytų ir keliolika išsaugotų.
Senose fotografijose matau daugybę įdomių dalykų: to laikotarpio madas, stilių, manieras,
kompozicijos elementus... Labai
įdomu žiūrėti ir senas vestuvių

807 eurų bauda bei specialioji
priemonė - draudimas trejus metus vairuoti automobilį.
Šiek tiek atsipagiriojo
Lapkričio 26 dieną, 19 val.30
min. Anykščiuose, Šeimyniškėlių gatvėje į stulpą atsitrenkė
neblaivaus Šeimyniškėlių kaimo
gyventojo Lino Repšio (g. 1991
m.) vairuotas „Volvo V40“. Vairuotojui nustatytas 1,89 prom.
girtumas. Teismui L.Repšys
nurodė, kad gėrė išvakarėse, o
lapkričio 26-ąją tik atsipagiriojo
100 gramų degtinės, jautėsi gerai ir motinos vardu registruotu
„Volvo V40“ išvažiavo į parduotuvę. Vairuotojo motina teigė,
jog nematė, kada sūnus pasiėmė
automobilį ir išvažiavo.
Teisių vairuoti automobilį
L.Repšys neturėjo. Teismas jam
skyrė 1 807 eurų baudą bei konfiskuotino „Volvo V40“ vertės
baudą – dar 1 170 eurų. Trejus
metus L.Repšiui uždrausta vairuoti automobilį.

įkliuvo policijos pareigūnams.
Į alkotesterį G.Katinas „įpūtė“
2,23 prom., o atlikus kraujo tyrimus alkoholio koncentracija buvusi didesnė - 2,77 promilės.
G.Katino sugėrovas teismui
nurodė, kad jis bandęs sustabdyti girtą draugą, tačiau šis vis tiek
išvažiavo.
G.Katinas jau teistas 2015 ir
2017 metais. Šį kartą teismas
jam skyrė 1 900 eurų baudą bei
„Seat Toledo“ vertės baudą. Automobilis įvertintas 680 eurų.
Taip pat jam trejus metus uždrausta vairuoti.
Girtam reikėjo į aludę

Debeikiuose gyvenantis Gytis
Katinas (g. 1996 m.) sausio 3-ąją
Čekonyse gėrė su draugu, o prisigėręs sėdo į skolintą automobilį „Seat Toledo“ ir išvažiavo
iš į Debeikius, bet dar Čekonyse

Anykštėnas Raimundas Pakšys (g.1964 m.) vasario 12-ąją,
15 val. 20 min. Anykščiuose,
J.Biliūno gatvėje, neblaivus
vairavo automobilį „Mazda Premacy“. Alkotesteris parodė 1,95
prom. girtumą, o iki kraujo tyrimo alkoholio koncentracija
kraujyje išaugo iki 2,89 promilės. Teismui R. Pakšys aiškino,
kad ryte išgėrė pusę litro degtinės ir 2 litrus alaus, o girtas sėdo
prie automobilio vairo todėl, kad
reikėjo į ... aludę.
Teismas vyrui skyrė 1 900 eurų
baudą, konfiskavo kito žmogaus
vardu registruotą „Mazda Premacy“ bei trejiems metams uždraudė vairuoti automobilį.

fotografijas – bėgantis laikas
taip ryškiai ir nesugrąžinamai
kai ką pakeitė! Bet kam reikia
plėšyti? Kodėl?
Tarp suplėšytų radau mažyčio
formato nuotraukytę, kurioje –
Anykščių miesto vaizdas. Matyti
bažnyčios bokštai, visai kitokie
gyvenamieji namai, kiemai,
sena sena tvora... Verta dėmesio ir nuotrauka su eisena iš
laidotuvių procesijos. Ar mūsų
vaikai bent įsivaizduos, kaip tai
atrodydavo, kai būdavo kinkomas arklys, o vežamas karstas
puošiamas aukštais berželiais?
O kiek įdomių užrašų atminimui
ant portretinių nuotraukyčių...
Tikiu, kad ir Jūs rašydavote.
Įdomu, ar kas dabar teberašo
vis?
Nuotraukos pažeistos, tarsi su
randais, tarsi kas nuo jų bandė
rieves nulupti... Lyg į medį kas
įpjovęs būtų, nė negalvodamas:
galima – negalima, reikalinga –

nereikalinga, skauda – neskauda, mano – visų – niekieno...
Juk kaip paprasta suplėšyti,
išmesti. Ir plyšta popierius greitai... Pjaunamas medis taip pat
greitai krinta. O ar kas suskaičiavo, kiek tas krintantis medis
turi rievių? O ar kas susimąstė,
kiek tose suplėšytose nuotraukoje slypi praeities sluoksnių?
Keista, kaip kartais žodžiai
žmogaus mąstymo nepakeičia
ir širdies nepasiekia. Lyg per
storą rievę...
Suprantu: jei medžiui perkūnija trenktų ir dideles rieves nuo
pat viršaus ligi žemės paliktų
– čia nesuvaldoma gamtos jėga,
čia nesulaikysi. Bet žmogaus
ranka? Plėšti, tarsi į širdį
įpjauti... Ir mano kaktoje, dar
pakankamai jaunoje, atsirado
mažytė susirūpinimo „rievė“...
Ir tebūnie! Kad tik nevirstų ji su
metais į kitą, tuštybės ir neigimo „rievę“...

Netoli nuvažiavo

šiupinys
Vadovai. Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovai,
tikimasi, pradės dirbti birželį. Kitą
savaitę atrankos komisija pradės susitikimus su kandidatais, norinčiais
vadovauti urėdijų padaliniams.
Šiuo metu regioniniam Anykščių
padaliniui laikinai vadovauja Giedrius Pipiras.
Konkursas. Anykščių rajono Taryba nepritarė laikinojo „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ direktoriaus Vismanto Užalinsko veiklos
ataskaitai už 2017 metus. Susisiekimo ministerija paskelbė konkursą
„Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“
direktoriaus pareigoms užimti.
Automobiliai. Anykščių rajono
policijos komisariato automobilių
parką papildė nauji automobiliai,
kuriuos pirmadienį pašventino Utenos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato kapelionas Petras Baniulis. Vienas policijos automobilis
ypatingas. Elektromobilis AUDI
Q7 skirtas mažiesiems Anykščių
policijos komisariato Saugaus eismo kiemelio lankytojams.
Renovacija. Per pirmąjį šių metų
ketvirtį Anykščiuose trijų daugiabučių namų gyventojai nepritarė
jų modernizacijai. Atnaujinti daugiabučius atsisakė J.Biliūno gatvės
8-ojo, Mindaugo gatvės 21-ojo ir
V.Kudirkos 8-ojo daugiabučio gyventojai. Anykščių rajono savivaldybės administracija buvo parengusi 14 daugiabučių atnaujinimo
investicinių planų. Į šį skaičių pateko ir tie daugiabučiai, kurių gyventojai renovacijai nepritarė.
Autobusai. UAB „Transporto
centras“ direktorius Igoris Fedoriv
rajono Tarybą informavo, kad 90
proc. vietinio susisiekimo autobusų
maršrutų yra nuostolingi. Atsiperka
tik maršrutai į Uteną ir į Panevėžį.
Priedai. Anykščių rajono Tarybos posėdyje spręsta, kam iš
Anykščių rajono medicinos įstaigų
vadovų bus mokami priedai. Nutarta tik Anykščių rajono psichikos
sveikatos centro direktoriui Audroniui Gustui skirti 40 proc. mėnesinės algos kintamosios dalies dydį.
Anykščių ligoninės vyr.gydytojui
Daliui Vaiginui ir Anykščių rajono
pirminės sveikatos priežiūros centro
direktorei Zitai Neniškienei meras
Kęstutis Tubis išsakė priekaištus,
kad šie nesugebėjo įsisavinti Ligonių kasos skiriamų lėšų.
Pasiekimai. Švietimo kokybė šią
savaitę aptarta Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio, švietimo ir
mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės ir šalies savivaldybių vadovų susitikime. Anykščių rajono
savivaldybė po šio susitikimo paskelbė, kad pernai matematikos patenkinamo lygmens nepasiekė nuo
10,1 iki 15 proc. 10 klasės mokinių,
o lietuvių kalbos patenkinamo lygmens nepasiekė ne daugiau kaip
tik 2 proc. rajono dešimtokų.
Sezonas. Balandžio 26 dieną,
Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje vyko Rytų Aukštaitijos
vasaros sezono pristatymas ir turizmo forumas „Poilsis, pramogos ir
laisvalaikis ežerų krašte“
Užjaučia. Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja
15 eurų, užuojauta-nekrologas arba
informacija apie laidotuves - (1
kv.cm). 0,5 euro.

akiratis
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Darbo dienomis važiuoti į Pakruojo
dvarą nėra prasmės

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Pakruojo rajone yra išlikęs milžiniškas dvaras su daugiau nei 40 pastatų. Tiesa – dvaras ne puošnus, jis buvo vienas didžiausių agrokultūros dvarų Lietuvoje. Internete galima rasti informacijos,
jog dvare saugomi ir senoviniai eksponatai, pastatuose – arklidėse, ledainėje, alaus darykloje galima
pamatyti čia naudotus įrenginius.
Tačiau „Anykštai“ šių, išskirtinių eksponatų, pamatyti nepavyko – nors ir susitarus dėl ekskursijos
iš anksto, dabartinis dvaro valdytojas Giedrius Klimkevičius atsisakė parodyti dvaro vidų ne „gyvosios dienos“ metu. Vyras argumentavo, jog žurnalistės nepadarys pakankamai gerų nuotraukų, o taip
pat kiekviename pastate, kur yra vykdomos edukacijos, nėra šiuos užsiėmimus vedančių žmonių.

Centrinis Pakruojo dvaro, kuris yra didžiausias dvaras Lietuvoje, pastatas. Jis kaip girdėjome, pasižymi itin dailiu interjeru.
Senuosiuose dvaro
pastatuose verda modernus
gyvenimas
Šiuo metu rekonstruotuose Pakruojo dvaro pastatuose teikiamos
apgyvendinimo, maitinimo, salių
nuomos, renginių organizavimo,
aktyvaus poilsio paslaugos, organizuojamos teminės ekskursijos
ir pramogos. Kaip rašoma dvaro
tinklalapyje: „Siekiame Pakruojo
dvaro sodybą padaryti veikiančiu
„gyvu“ architektūriniu paveldu,
kuris būtų skirtas bendruomenei,
svečiams ir turistams iš Lietuvos
ir viso pasaulio. Jį galima pamatyti šeštadieniais vasaros sezono
metu“.
„Dvare vyksta įvairios programos, pavyzdžiui, malūnininko
pastatų dalyje dabar veikia malūnininko namo viešbutis. Istoriškai čia buvo didžiulė daržinė,
kur pravažiuojantys keliautojai
galėjo atvažiuoti ir su visu vežimu apsinakvoti. Šalia – karčema.
Kai žmonės eina pro šalį, dažnai

galvoja, jog čia – muziejus dėl
to, kad pastate pilna senovinių
skrynių, ragų, kitokių eksponatų.
Visoje dvaro teritorijoje bandoma kurti tokia atmosfera“ – apie
dvarą jo viešbutyje, kur susitikome, pasakojo jo edukacinių programų kuratorė Jovita Tamkutė,
- „dvaras, žinoma, nėra visai toks
pat, koks buvo prieš kelis šimtus
metų, tačiau jį stengiamės atkurti
kuo tiksliau“.
Rūmai, kuriuos pavyko pamatyti tik iš išorės – kur kas puošnesni, nei kiti dvaro pastatai: „Ten
prabanga, ne veltui juose gyveno
dvaro valdovai. Visada rekomenduojame aplankyti rūmus, jie
pilni eksponatų, turi labai gražią
baltą ovaliąją salę, kur vykdavo
įvairūs renginiai – dabar – klasikinės muzikos koncertai. Įspūdis
tikrai labai didžiulis, ypač vakare, žvakių šviesoje.“
Na, o mums liko tik romantiškai atsidusti ir laukti paties dvaro
valdytojo, G. Klimkevičiaus, kuris, kaip sakė ekskursijų vadovė,

Arkinis tiltas iš dolomito Pakruojyje – antras toks Europoje.

papasakos apie dvarą ir jo istoriją
daugiau.
Po lūkuriavimo viešbutyje pasivaikščiojome po kiemą – šalia
karčemos – senovinis dolomitinis
tiltas, malūnas, nedidelis tvenkinys.
Dvarą stengiasi
padaryti „fun“

Pakruojo dvaro valdytojas Giedrius Klimkevičius ir administracijos darbuotoja Jovita Tamkutė.
matytų gyvą. Jei parodytume tuščias erdves, tai nebūtų „fun“ (angliškai – smagu), tai nebūtume
mes. Reikia atvažiuoti tada, kai
veikia bravoras, žmonės veikia
kažką. Taigi patalpas rodyti ir
fotografuoti nėra prasmės – kokybiškai nuotraukų nepadarysite, nekokybiškų fotografijų mes
nenorime rodyti. Turime didžiulį

ūkio dvaro technikos muziejų,
bet tam, kad jį nufotografuotumėte reikia, kad būtų žmogus, kuris
užvestų motorus, parodytų, kaip
jie dirba. Jeigu nufotografuosite
stovintį motorą, tai tokių „lavonų“ yra daug Lietuvoje. O mes ne
kapinės, mes gyvas dvaras. Turite atvykti šeštadienį.“.
(Nukelta į 12 p.)

Susitikus su G. Klimkevičiumi
sakiau, jog labiausiai laikraštį
domina dvaro muziejaus dalis –
jau antrus metus rašome apie gražiausias Lietuvos vietas, kurias
galima pamatyti.
Vyras sakė, jog visa dvaro teritorija ir yra muziejus: ,,Mergaitės, muziejus veikia šeštadieniais,
mes tuščių patalpų nerodome –
esame gyvasis muziejus, suprantame, kad tada jame yra dvasia.
Tuščių patalpų nėra prasmės rodytis – jos negyvos. Mes esame
kitoks muziejus, ne tradicinis, o
naujoviškas. Mes gyvename XXI
a. ir norime, kad tie, kas jį mato,

Pakruojo dvaro kompleksą sudaro kelios dešimtys skirtingų pastatų. Nuotraukoje – vandens malūno fragmentas.

iš pirmų lūpų

(Atkelta iš 1 p.)
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Medicina yra tarsi menas
Baltas chalatas yra įpareigojimas

Anykščių PSPC šiuo metu dirba 143 žmonės, jam jau per 20
metų vadovauja Zita Neniškienė.
Anykščių rajono savivaldybės
taryba tik iš antro karto patvirtino
Anykščių PSPC direktorės 2017
metų ataskaitos. Įstaiga metus baigė nuostolingai...
„Per 20 metų, pernai metai buvo
pirmieji, kai juos baigėme nuostolingai. Mūsų minusas – 38 tūkst.
eurų. Guodžia tik mintis, jog mūsų
įstaiga ne vienintelė, dirbusi nuostolingai – Rokiškio PSPC metus
baigė su 61 tūkst. eurų nuostoliu,
Kupiškio PSPC – su 25 tūkst. eurų,
o Ukmergės PSPC – su 58 tūkst.
eurų minusu, - kalbėjo Z. Neniškienė. - Žinoma, skaudu, kad nesugebėjom susiimti ir subalansuoti
tų pinigų. ..Mūsų „minusas“ – tai
mažėjančio gyventojų skaičiaus ir iš
prevencinių programų negautų lėšų
suma. Net 60 proc. už prevencines
programas gautų lėšų atiduodam
kaip priedą prie gydytojų bei slaugy-

tojų atlyginimų“.
Pasak įstaigos vadovės, Anykščių PSPC dirba bent 20 slaugytojų
ir 4 gydytojais daugiau nei pagal
gyventojų skaičių reikėtų.
„Tačiau tai – formalūs reikalavimai. Įdarbinę daugiau personalo
mes siekiam užtikrinti kuo kokybiškesnę anykštėnų sveikatos priežiūrą, siekiam sumažinti pacientų eiles
prie šeimos gydytojų kabinetų. Jeigu šeimos gydytojams paliktumėm
ir chirurgų, ginekologų, odontologų
funkcijas, tai eilės gerokai padidėtų.
Šeimos gydytojų sprendimu, mes į
savo komandą esam priėmę ir minėtų sričių specialistus. Sakau, “šeimos gydytojų sprendimu”, galvoje
turėdama tai, kad šeimos gydytojai
sutiko, kad jų atlyginimai būtų mažesni, o dalis lėšų „nukeliautų“ specialistams išlaikyti“ – „Anykštai“
sakė Z. Neniškienė.

Jau keli metai iš eilės Anykščių
PSPC šeimos gydytojų gretas papildo ką tiks studijas baigę specialistai. Paklausta, kaip pavyksta į
kolektyvą „privilioti“ jaunus gydytojus, kai daugelis rajoninių medicinos įstaigų vadovų skundžiasi
gydytojų trūkumu, Z. Neniškienė
sakė: „Pavasarį Kaune, Lietuvos
sveikatos mokslų universitete,
vyksta vadinamos „pirklių dienos“
– ten ir suradom mūsų jaunąsias
gydytojas. Jeigu pradžioje užtekdavo pažadėti, kad administracija
netrukdys dirbti kūrybingam, geram gydytojui, tai jau paskutiniais
metais įžvelgėm ryškią konkurenciją tarp rajonų. Paskutinei mūsų
įdarbintai gydytojai Anykščių savivaldybė skyrė tarnybinį butą, nes
vien tik anksčiau minėtu pažadu
gydytojų nebesuviliojom...“
Anykščių PSPC direktorė Z.
Neniškienė iki pradėdama vadovauti šiai įstaigai ilgai dirbo vien
tik medikės darbą - 1980–1996

m. ji dirbo Svėdasų (Anykščių r.)
apylinkinės ligoninės gydytoja,
vyriausiąja gydytoja. 1996–1997
m. buvo Anykščių rajono savivaldybės gydytoja.
Į klausimą, jeigu galėtų dar kartą rinktis profesiją, ar pasiliktų prie
to paties sprendimo, Z. Neniškienė
sakė: „Gydytojos profesiją tikrai
rinkčiausi, tačiau, jeigu turėčiau dabartinį protą ir jaunas dienas, į administraciją vis dėlto neičiau... Manau,
kad medicina yra tarsi menas, labai
bijau, kad ši profesija netaptų verslu.
Mūsų Alma Mater (pašnekovė baigė Kauno medicinos institutą – aut.
past.), mums dėstę profesoriai išmokė mus intuityviai pajausti ligą, rasti būdus jai gydyti... Aš jaučiu, kad
kai apsirengiu baltą chalatą, tampu
labiau gydytoja, o ne administratore.
Tas baltas chalatas yra kartu ir įpareigojimas, ir atsakomybė, ir suteikta
galimybė palengvinti žmogaus gyvenimą, padėti jam „susidoroti“ su
jį užklupusiom ligom, skausmu. Tai,
ką žinau aš pati, noriu perduoti ir pas
mane atėjusiam pacientui...“

Medicinos darbuotojų dienos
proga Anykščių PSPC direktorė Zita Neniškienė „savo“
gydytojams linkėjo: „Supratingumas, patikimumas, nuoširdumas,
nepaprastumas,
globėjiškumas – tai sąvokos,
kurios geriausiai apibūdina medicinos darbuotojus...
Nuoširdžiai linkiu būti savo
srities profesionalais, o pacientai lai Jus prisimena tik
kaip supratingus, patikimus,
nuoširdžius, nepaprastus darbuotojus! “.

Kalbos apie ligoninės restruktūrizaciją atbaidė jaunus gydytojus
Anykščių ligoninės vyriausias gydytojas Dalis Vaiginas sakė, kad
profesinės šventės ligoninės, kurioje dirba per 250 darbuotojų, jie
nešventė. “Ankstesniais metais dar būdavo kažkokių renginių, o
šiemet nieko nebuvo organizuota“, – kalbėjo ligoninės vadovas.

Birželio 1 –ąją bus 21 metai,
kai Dalis Vaiginas vadovauja Anykščių ligoninei.
Šiemet rajono valdžios ypač
„mušamas“ D. Vaiginas sakė, kad
ir tai, jog nebuvo patvirtina jo 2017
metų ataskaita, priėmė kaip natūralų dalyką: „Jeigu Tarybai kilo
klausimų, jeigu norėjo, kad būta pa-

tikslinti tam tikrai dalykai, mes tai
padarėme. Ataskaitą pateikėme Stebėtojų tarybai, kuriai, atrodo, daugiau klausimų nekilo, tad manome,
kad ataskaitai bus pritarta. Tik man
nesuprantama, kodėl rajono pirmasis asmuo ir jo aplinka formuoja
ligoninės, kaip bankrutuojančios,
griūvančios įstaigos įvaizdį. Niekas
ligoninėje negriūna... Nors mums ir
trūksta kai kurių sričių specialistų,
stengiamės juos pasikviesti bent jau
konsultacijoms, kad rajono gyventojams nereikėtų niekur važiuoti. Ir
pagal tai, koks gydytojų - specialistų spektras dirba Anykščių ligoninėje, mes tarp rajoninių ligoninių
esame pakankamai aukštoje vietoje. Dar vienas Anykščių ligoninės
išskirtinumas – stacionarinė reabilitacija. Šios paslaugos rajonų ligoninės dažniausiai nesiūlo“ – apie savo
vadovaujamos įstaigos privalumus
kalbėjo D. Vaiginas.
Paklaustas, ar nemano, jog rajono valdžios elgesys ligoninės at-

žvilgiu yra ne kova su ligonine, o
konkrečiai su vienu asmeniu – jos
vadovu, D. Vaiginas sakė: „Kas
gali tai paneigti... Tačiau kova su
manimi, kaip su asmeniu, atsiliepia
ir visai ligoninei, visam kolektyvui.
Kai spaudiniuose skaitai straipsnių
seriją, kurioje buvęs mūsų kolega ir
rajono vadovas kalba apie ligoninę,
jos vadovą, dalis žmonių tą informaciją priimą kaip absoliučią tiesą... Nors tai yra dezinformacija...
Aš tikrai nepradėsiu viešai ginčytis
ar juo labiau susirašinėti...“
„Mažėja gyventojų, mažėja ir pajamų. Pernai, grubiai skaičiuojant,
turėjome 1000 gyventojų mažiau
nei praėjusiais metais. Taip pat įtakos turėjo ir kainodaros dalykai. Ministras praėjusių metų vasario 23 d.
pasirašė įsakymą, kuriuo nuo kovo
1 d. už stacionare gydomus ligonius
sumažino indeksavimo koeficientą
nuo 1,25 iki 1,1. Per tai mes negavome per 70 tūkst. eurų. Nuo 2010
m. Ligonių kasos nebeskyrė pinigų
akušerijos paslaugų infrastruktūrai
išlaikyti. Tačiau reikiamas lėšas
skirdavo rajono savivaldybė. Pernai
savivaldybė skyrė 50 tūkst. eurų,
nors reikalinga buvo 38 tūkst. eurų

daugiau“ – kalbėjo D. Vaiginas.
Nuo 2016 m. vidurio buvo padidinti medikų ir slaugos darbuotojų
atlygimai – vidutiniškai 100 eurų
gydytojams ir apie 60 eurų slaugytojoms. Pasak Anykščių ligoninės
vadovo, net ir esant mažesniam
finansavimui, nenorėta kirsti per
atlyginimus – o tai taip pat viena iš
„minuso“ priežasčių.
D. Vaiginas kalbėjo, kad dar apie
2009 metus, jis buvo sutaręs ne su
vienu jaunu specialistu, kad jie atvyks gyventi ir dirbti į Anykščius.
„Restruktūrizacijos vėjai atbaidė
jaunus žmones nuo rajono ligoninių. Kai Vyriausybė paskelbė, jog
10 rajonų ligoninių nebeliks chirurgijos, akušerijos, reanimacijos
skyrių, tie jauni specialistai dingo
kaip į vandenį. Kai pabandžiau pasiaiškinti, kur gi jie pradingo, išgirdau tokį atsakymą – mes ne savižudžiai, kad rinktumėmės ligoninę,
kurioje su laiku nebereikės mūsų,
kaip specialistų, paslaugų. Ir kaip
matome, jie buvo teisūs. Restruktūrizacija palietė ir Anykščių ligoninę“ – sakė ligoninės vadovas.
Kad ir kaip niūriai būtų piešiama Anykščių ligoninės ateitis, jos

Reikia mylėti žmones, tada bet koks darbas seksis
9 darbuotojų kolektyvui vadovaujantis Anykščių psichikos
sveikatos centro direktorius Audronis Gustas sakė: „Anksčiau
Medicinos darbuotojų dienos proga važiuodavome į teatrą, kartais Kultūros centre vykdavo koncertas, o šiemet tik vienas kitam
paspausime ranką“.

„Jeigu jau reikia nurodyti
sėkmingo darbo priežastį,
tai aš sakau, jog tai – mano
kolektyvas“, - sakė Anykščių
psichikos sveikatos centrui
(PSC) vadovaujantis gydytojas psichiatras Audronis
Gustas
Kiek daugiau nei 17 metų
Anykščių psichikos sveikatos centrui (PSC) vadovaujantis gydyto-

jas psichiatras Audronis Gustas,
paklaustas, kur gi paslaptis, kad jo
vienintelio iš trijų medicinos įstaigų rajone, metinė ataskaita buvo
patvirtinta, sakė: „Jokios paslapties nėra. Pernai metus baigėme
be nuostolių, tačiau dar ankstesniais metais ir mūsų įstaiga buvo
„minuse“. Ir mes, ir kitos rajono
gydymo įstaigos, savo sąskaitose
yra sukaupę lėšų, kuriomis, atrodytų, būtų galima „užlopyti skyles“,
tačiau taip nėra – tų pinigų mes
negalim „judinti“. Šalia Anykščių
PSC buvo tvarkoma gatvė, o mes
savo lėšomis sutvarkėme šaligatvį... Nors ir buvo pagerinta infrastruktūra, bet įstaigos rodiklius

pabloginom – ir išeitų, va kaip blogai dirba Gustas... Aišku, galėjom
kreiptis į savivaldybę, prašyti lėšų,
bet tai būtų trukę daug ilgiau. Čia
tik vienas pavyzdžių, kaip nereikia
elgtis geram vadovui. “ – šypsojosi
A. Gustas. – Anykščių PSC dirba 9
darbuotojai. „Nors gyventojų skaičius rajone mažėja, tačiau darbų
apimtys nemažėja. PSC apsilankymų skaičius auga. Būtų gerai rasti
¼ etato dirbantį psichiatrą, tačiau
praktiškai tai padaryti beveik neįmanoma. Kas norės važiuoti čia
dirbti tokiu krūviu... “ – kalbėjo
Anykščių PSC vadovas.
Per pastaruosius kelis metus išaugo žmonių sergamumas įvairių

rūšių depresija, nuotaikos sutrikimais ir kitomis psichikos ligomis.
Tai lėmė ir sudėtinga ekonominė
situacija, ir greitėjantis gyvenimo
tempas, ir netolerancija.
Vienintelis Anykščių rajone dirbantis gydytojas psichiatras (suaugusiųjų), paklaustas, ar yra patenkintas tapęs mediku, sakė: „Juk
neatrodo, kad aš ne savo kėdėje
sėdėčiau...? Mediko profesiją rinkčiausi net nesvarstydamas ir dar
kartą. Tai atsakinga ir sunki profesija, bet kapitalizme lengvų darbų
nėra, tik tai reikia suvokti. Visi darbai reikalauja proto, išminties, bent
šiek tiek sąžiningumo (juokiasi –
aut.past.). Tačiau esminis dalykas
yra meilė, pagarba žmogui. Reikia
mylėti ne tik savo artimą, bet visus žmones, tada bet koks darbas
seksis. Jeigu dirbsi tik dėl pinigų,
gerų rezultatų kažin ar pasieksi...
Ne piniguose laimė“.

vadovas tvirtino, kad sukauptos
lėšos leis keliems dešimtmečiams
į priekį užtikrinti stabilų ligoninės
darbą. „Mes laiku atsiskaitom su
darbuotojais, laiku mokome ne tik
atlyginimus ir atostoginius, taip pat
nesame paėmę paskolų, kaip tai yra
padariusios kitų rajonų ligoninės.
Esame ramūs, kad nereikia lėšų
skirti palūkanų mokėjimui. Visas
ligoninės personalas gali jaustis
saugiai“ – sakė D. Vaiginas.
Anykščių ligoninės vadovas dar
dirba ir kaip gydytojas ortopedas –
traumatologas.
Paklaustas, ar gydytojo profesiją
rinktųsi ir dar kartą, D. Vaiginas
sakė: „Tikrai rinkčiausi... Aš ne
tik jaučiu pagarbą savo profesijai,
aš didžiuojuosi, jog esu gydytojas.
Man gera, kad galiu žmonėms padėti palengvinti skausmą ar negalią. Ir tai darau ne dėl naudos sau,
ne dėlto, kad prasigyvenčiau iš kito
nelaimės... Manau, daugelis mūsų
ligoninės medikų dirba pagal tokį
pat principą... Ar reikalingas pašaukimas? Esu tikras, kad taip. Aišku,
pinigų visiems reikia, bet tik formalus pareigų atlikimas neduoda
laukiamų rezultatų...“

užjaučia

Mirtis – būtina nemirtingumo sąlyga.
Nežinomas autorius
Mirus buvusiam „Anykštos“ laikraščio bendradarbiui
Antanui ŠLEIKUI, reiškiame
nuoširdžią užuojautą velionio
artimiesiems.
„Anykštos“ redakcijos
žmonės
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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 . Mergaitė
su degtukais
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 Moters kvapas N-14.
0.30 Mėlynoji planeta 2 (kart.).
1.25 Laukiniai gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3
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
9.35 Žvėreliai Vėjo šalyje
11.10 Padangių ereliai
12.45 Misija „Pelėdos“
14.30 Gyvenimo vingiai N-7
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.00 Džekas Ryčeris.
Nesidairyk atgal N-14
0.25 Tūnąs tamsoje. Antroji
dalis N-14
2.30 Kartu ne savo noru N-7
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 „Raganaitės 2“ N-7
13.15 „Magiškoji nosis“ N-7
15.40 „Simpsonai“ N-7
16.10 „Ekstrasensų mūšis“
18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Geriausi mūsų metai.
100-mečio šou“.
22.00 „Mechanikas.
Sugrįžimas“ N-14
0.00 „Slaptas mamos gyvenimas“ N-14
1.45 „Pabėgimas iš Šoušenko“
N-14 (kart.)

1.00 „Tėvas Motiejus“ N-7.
6.30 Galiūnų čempionų lyga.
Olandija. 2017 m. Sporto laida.
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Savickas Classic
Turnyras Vilniuje. 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.
Dzūkija-Juventus. Tiesioginė
transliacija
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.40 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Išbandymų diena“ N-14
23.40 „Siuntinys“ 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).
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7
15.00 „Širdele mano“ N-7.
17.00 „Akloji“
18.10 „Būrėja“
18.45 „Vieno kino vargai
Kinijoje“
21.00 „Mano žmona - ragana“
N-7
23.05 „Voratinklis“ N-7

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 Didžioji skola N-14
1.05 Džekas Ryčeris.
Nesidairyk atgal 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 „Karaliaus vardu.
Požemių pasaulio sakmė“ N-14
1.00 „Kaulai“ N-14
1.55 „Kvantikas“ N-7
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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.
Nugalėtųjų kerštas“ N-7
23.55 „Tikras teisingumas.
Miesto kovos“ N-14
1.35 „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.

kultura
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„MOVO“. (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 Teatras. Aut. Margarita
Alper.
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“.
17.15 LRT studija „Vilniaus
knygų mugėje 2018“. Tomo
Dirgėlos knygos „Lukas
Šiaudelis deda iš viršaus“ pristatymas.
18.00 Nes man tai rūpi.
18.45 Bravo!
20.00 Sunkus vaikas 2 N-7
21.30 Kiotas.
22.15 Mano tėviškė. (kart.).
22.30 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. Laidos
svečias - operos žvaigždė
Montserrat Marti (Ispanija). 1d.
23.25 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
0.10 Negyvėliams netinka
pledai N-14

1.40 Lietuva mūsų lūpose.
(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.
10.25 Apie žūklę.
10.55 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 Autopilotas. Aktualijų
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
12.55 „Didžioji migracija“ 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 „Neprijaukinti. Kodjako
sala“. N-7.
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. Gabonas“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“. N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neprijaukinti. Aliaska“.
Kelionių dokumentika. Naujoji
Zelandija. 2014 m. N-7.
19.00 Gyvenimo būdas. N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Ant bangos“. 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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21.00 Ekstraktas N-14
22.50 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 „Dolmenas“ N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XVIII tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2014“. Dainiaus
Pulausko grupė ir Kauno bigbendas. (kart.).
6.55 Grizis ir lemingai
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 Sunkus vaikas 2 N-7
(kart.).
14.10 Mes esame autoriai.
(kart.).
14.45 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018. Tomo Dirgėlos
knygos „Lukas Šiaudelis deda iš
viršaus“ pristatymas. (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.).
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.25 Prokurorai.
21.15 Černobylis, Fukušima.
Gyvenimas po katastrofos

22.10 Drakono širdis. Nauja
pradžia N-7
23.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
0.00 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
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 “Kobra 11” (“Alarm Fur
Cobra 11”).
Vokietija. 2002. Nuotykių serialas. 7 sez. 95 s. N-7
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 7“ S
0.50 „Apsimeskime farais“ N-14
(kart.)
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 „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 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Gyvenimo sparnai“. N-7.
0.45 „Šiandien kimba“.
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt. (kart.).
6.25 Duokim garo!
7.55 Beatos virtuvė. (kart.).
8.50 Stebuklingosios Nilso
kelionės
12.55 Klausimėlis.lt. (kart.).
13.20 Juozo Erlicko kūrybos
vakaras „Įrašysiu į knygą
Raudonąją“. I, II dalys.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios. Sportas. Orai
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Koncertas
„Folkšokas“.
23.10 Svetimšalė 2 N-14
0.15 Karinės paslaptys.
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
(kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
6.30 Dienos programa.
6.35 Kung Fu Triušis
8.05 Sinbadas. Septynių jūrų
legenda
9.30 Tomas ir Džeris. Greiti ir
plaukuoti
10.55 Marmadukas
12.40 Kitokia Pelenės istorija N-7
14.25 Mis Slaptoji agentė 2.
Ginkluota ir žavinga N-7
16.35 Mano super buvusioji

N-7
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Trys milijonai eurų N-7
21.20 Baltųjų rūmų šturmas
N-14
0.00 Leik Plasidas prieš
anakondą S
1.40 Didžioji skola N-14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Gyvenimo knyga“ N-7
8.15 „Sniego šunys“
10.20 „Princesė ir Janekas“
N-7
12.05 „Nemirtingųjų kronikos. nuostabūs sutvėrimai“
N-7
14.35 „Simpsonų filmas“ N-7
16.10 „Trys muškietininkai“
N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.20 „TV3 sportas“.
19.25 „TV3 orai“.
19.30 „Pi gyvenimas“ N-7
22.00 „Visu greičiu pirmyn“
N-7
23.55 „Kaulai“ N-14
0.55 „Kvantikas“ N-7
1.45 „Gaudynės“ N-7
2.35 „Raitelis be galvos“ N-7
3.25 „Imperija“ N-14
4.20 „Mikė“ 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 patikrini-

mas“ 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
19.00 „Potvynis“ N-7
23.00 „Žmogus grizlis“ N-14
1.00 „Transformeriai.
Nugalėtųjų kerštas“ N-7
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.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“
N-7.
21.00 Midsomerio žmogžudystės XIV. Mirtis šalikelėj
N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 „Dolmenas“ N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.

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 Mirtinas žaidimas N-14
0.30 „Judantis objektas“ N-7
1.20 Baltųjų rūmų šturmas
N-14

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.
Žalgiris - Lietkabelis. Tiesioginė
transliacija
21.00 „Tornadas Niujorke“
N-7
22.50 „Potvynis“ N-7

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „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 „Taksi 3“ N-7
0.10 „Kaulai“ N-14
1.10 „Kvantikas“ N-7

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 XIV. Šiurpios paslaptys
N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 „Dolmenas“ N-7

6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.
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6.05 Džiazo muzikos vakaras (kart.).
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.).
9.10 Mano tėviškė. (kart.).
9.30 Eglė - žalčių karalienė.
9.40 Jūratė ir Kastytis.
9.45 Lietuvių mitologinės
būtybės.
9.50 Lietuvių mitologiniai
dievai.
10.00 Neringa.
10.05 Vilniaus mergelė.
10.10 Žemaičių pramotė.
10.15 Strazdanota vasara.
11.20 Bravo! (Bravo!).
12.30 Petras Vaičiūnas.
Patriotai. Valstybinio jaunimo
teatro spektaklis. 1, 2 d. Rež.:
Jonas Vaitkus.
15.30 Grizis ir lemingai
15.40 Auklė Mun
15.55 Tobotai
16.20 Kaip atsiranda daiktai
8
16.45 Tarptautinis šlagerių
festivalis „Klaipėda 2017“.
18.10 Misija. Vilnija.
18.40 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.15 Ten, kur namai 1 N-7
20.00 Amžinai stilingos N-7
21.15 Šventasis karas
22.10 Jaunasis Montalbanas
1 N-7
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos vakaras.
1.30 Drakono širdis. Nauja
pradžia N-7 (kart.).

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.
12.30 Ekranai. N-7.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Gyvūnų policija. N-7.
14.30 Apie žūklę.
15.00 Autopilotas.
15.30 Ne vienas kelyje.
16.00 Nuo.. Iki.. (k).
16.30 Visi už vieną. N-7.
17.00 Info diena.
18.00 Ekranai. N-7.
18.30 KK2. N-7.
20.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.45 Valanda su Rūta.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Gyvūnų policija. N-7.
0.55 Nuo.. Iki..
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. „Real Madrid
CF“ - „FC Bayern Munchen“.
Tiesioginė transliacija.
23.40 „Pėdsakai“ N-7
0.35 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Muzikinės kovos“.
8.45 „Detektyvas Morsas“
N-7.
10.45 „Kaip bocmanas nuotakos ieškojo 1“ N-7.
14.45 TV parduotuvė.
15.00. „Žiurkininko fleita“
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Žiurkininko fleita“
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30. „Žiurkininko fleita“
N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Gyvenimo būdas. N-7.
21.30 Patriotai. Žurnalistinių
tyrimų laida. N-7.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
1.00 Pavojingiausios kelionės. Gabonas. N-7.
1.45 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
2.15 „Albanas“ N-7.
Trečiadienis, vasario 14 d.
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kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
6.50 Mano tėviškė. (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
12.45 Stilius. (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.).
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.20 Lietuvių mitologinės
būtybės. (kart.).
20.30 Kalbantys tekstai.
21.15 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Freemanu
3
22.10 Sauliaus sūnus N-14
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
6.30 Yra, kaip yra. N-7.
7.30 Nuo.. Iki..
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. „Liverpool FC“ - „AS
Roma“. Tiesioginė transliacija.
23.40 „Pėdsakai“ N-7
0.30 „Kobra 11“ N-7
1.35 „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.
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ketvirtadienis 2018 05 03
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 Purvini žaidimai N-14
0.40 Klausimėlis.lt. (kart.).
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 Ekranai . N-7.
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 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 Mobilusis N-7
0.20 „Judantis objektas“ N-7
1.10 Mirtinas žaidimas N-14
2.50 Alchemija XV. Du labai
pavėluoti portretai.
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 „Sėkmės sala“ . N-7
0.10 „Kaulai“ N-14
1.10 „Kvantikas“ N-7
2.00 „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.
Juventus - Šiauliai. Tiesioginė
transliacija
21.00 „Atvira ugnis“ N-14
22.50 „Tornadas Niujorke“ N-7
0.35 „Dingęs“ N-14
1.40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ N-7
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 La Rošelyje N-14
23.00 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Jorkšyro žudikas. 1980ieji N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.

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 Gyvenk du kartus N-7
1.00 LRT radijo žinios.
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 Tarp žvaigždžių N-7
0.20 Priverstinis panirimas
N-14
2.00 Mobilusis (Cellular). N-7.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „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 „Ilgo plauko istorija“ N-7
21.20 „Deadpool“. N-14
23.40 „Vyras už pinigus“ N-7
1.20 „Taksi 3“ N-7 (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 „Tikras teisingumas 2.
Mano kerštas“ N-14
22.50 „Atvira ugnis“ N-14
0.40 „Dingęs“ N-14
1.50 „Tikras teisingumas 2.
Mano kerštas“ 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. Iš
pelenų į ugnį N-14
23.05 Pabėgėlė N-14
0.45 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.

6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XVIII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2014“. Steponas
Januška ir kvintetas „Jazzway“.
(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 Nuo gamyklos konvejerio
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Klauskite daktaro.
(kart.).
13.05 Maistas ir aistros. (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Freemanu
3
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 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Sąjūdžio mitingai.
23.45 DW naujienos rusų

kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XVIII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2014“. Itališkos
džiazo spalvos (Italija, Lietuva).
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 „Ta nejauki akimirka“
N-14
23.25 „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 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Vantos lapas“.
0.15 „Kapitonas Gordejevas“
N-7
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XVIII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2014“. Itališkos
džiazo spalvos (Italija, Lietuva).
(kart.).
7.05 Grizis ir lemingai
7.15 Auklė Mun (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas.
(kart.).
7.50 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Stop juosta. (kart.).
12.45 Teatras. Aut. Margarita
Alper. (kart.).
13.35 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. Svečias
- - operos žvaigždė Montserrat
Marti (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai
15.25 Auklė Mun
15.50 Nuo gamyklos konvejerio 1
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba.. (kart.).
18.25 FIBA krepšinio
čempionų lyga. Pusfinalis.
Liudvigsburgo „MHP Riesen“
- „Monaco“. Tiesioginė transliacija iš Atėnų.
20.35 Kultūros teismas.
21.25 FIBA krepšinio čempionų lyga. Pusfinalis. Atėnų AEK
- „Murcia“. Tiesioginė transliacija iš Atėnų.
23.30 Mano tėviškė. (kart.).
23.45 DW naujienos rusų

kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Autopilotas.
9.30 Nugalėk Merūną.
10.00 Visi už vieną. N-7.
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Bus visko (k).
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 @rimvydasvalatka (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.)
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7
(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.30 „Dvi merginos be 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
17.25 „Kobra 11“ N-7.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7.
19.30 „Verslo receptai“.
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.50 „Orai“.
22.00 „Išprotėjęs profesorius“
N-7.
23.55 „Ta nejauki akimirka“
N-14 (kart.)
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 Dramblių šeimyna ir aš
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 . Didysis stebuklas N-7
1.00 Gyvenk du kartus N-7
(kart.).
2.55 Gorongozos nacionalinis
parkas. Rojaus atgimimas
(kart.).
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“
6.55 „Ponas Bynas“
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
7.45 „Žuviukai burbuliukai“
8.10 „Keista šeimynėlė“

8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Saugokis meškinų“
9.30 Drakonų kova. Super“
. N-7.
10.00 „Ogis ir tarakonai“
10.05 Pūkuoti ir dantyti
11.50 Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai tęsiasi
13.35 Paskutinė mimzė
15.30 Įsimylėti per dvi savaites N-7
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Monstrai prieš ateivius
21.20 Didžiosios motušės
namai N-7
23.20 Mano motinos prakeikimas N-14
1.10 Tarp žvaigždžių N-7
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Vėžliukai nindzės“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7.
9.30 „Ilgo plauko istorija“
10.00 „Virtuvės istorijos“.
10.30 „Gardu Gardu“.
11.00 „Svajonių ūkis“.
11.30 „Išsirink sau ateitį“.
12.00 „Babaušis“ .
13.35 „Beždžionėlė šnipė“
15.05 „Daktaras Dolitlis“ N-7
16.50 „Ekstrasensų mūšis“
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 „Garfildas“
21.05 „Karo žirgas“ N-7
0.05 „Amitivilio siaubas.
Pabudimas“ S

6.35 “Viena už visus” N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 Stambiosios katės
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.
Pieno žvaigždės - Žalgiris.
Tiesioginė transliacija
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Rytoj, kai prasidėjo
karas“ N-14
0.10 „Piktosios dvasios sugrįžimas“ S
1.50 „Dingęs“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neatskleistos Tanzanijos
paslaptys“
7.50 „Daktaras Ozas.
8.45 „Surikatų namai“
9.15 „Žiniuonis“ N-7
10.15 „Akloji“
11.55 „Nekviesta meilė“
14.10 „Tabatos salonas“
15.10 „Širdele mano“
17.10 „Akloji“
18.20 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 Bekas 3. Tylus klyksmas N-14
22.50 Atsisveikinimo žodis
N-7
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0.50 Pabėgėlė N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. ( 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 Sofoklis. Edipas karalius.
13.20 Klauskite daktaro.
14.10 Stilius.
15.05 Atžalos.
16.00 Euromaxx.
16.35 Istorijos perimetrai. 4
d. Jūros vartai. Dokumentinis
filmas. Rež.: Rimas Bružas.
17.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai.
18.45 24 valandos iš moters
gyvenimo. Kamerinis spektaklis pagal Stefano Zveigo
noveles.
20.15 Stambiu planu.
21.00 Raudonplaukė N-14.
22.50 LRT OPUS ORE.
Grupė „Candee Train“.
23.50 Dabar pasaulyje.
0.20 Tarptautinis šlagerių festivalis „Klaipėda 2017“. (kart.).
1.45 Prokurorai. (kart.).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7.

16.30 KK2 penktadienis (k).
N-7.
18.00 Visi už vieną (k). N-7.
19.30 Nuo.. Iki..
20.00 Ekranai (k). N-7.
21.00 Bus visko (k).
22.00 Žinios.
23.00 Nugalėk Merūną.
23.30 Nuo.. Iki..
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 „Lietuvos atvirasis
3×3 krepšinio čempionatas“.
Antrasis atrankos etapas.
Tiesioginė transliacija iš
Marijampolės.
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.55 „Orai“.

22.00 „Hobitas. Smogo dykynė“ N-14
1.05 „Išprotėjęs profesorius“
N-7 (kart.)
2.45 „Jokių kliūčių!“ N-7
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
N-7
7.55 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza - žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
8.30 „10 min iki tobulybės su
Jurijumi“.
8.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 Ant bangos.
11.00 „Vera“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Pavojingiausios kelionės. Gruzija“. 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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Kryžiažodis „Sliekas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt,
įmesti į laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje arba pranešti
paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus
prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Kovo 31 dienos „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Pumpuras“ teisingas atsakymas – VAKARO PASAKA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 73 skaitytojai. Tai anykštėnai: D.Kundrotienė, R.Šulnienė, B.Augulienė, R.Šulnius, V.Lančickienė, D.Šlamienė,
V.Vilčinskienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, A.Lunevičius, E.Jurėnaitė, J.Mieželienė,
D.Varnienė, D.Jasiukonytė, V.Stasiūnienė, R.Vilimas, A.Vilčinskas, R.Budrienė,
R.Venclovienė, A.Kavolienė, R.Kavoliūnienė, E.Zlatkutė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas,
Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, M.Vitkūnaitė, Z.Vitkūnaitė, A.Skaržauskienė,
I.Janienė, O.Arienė, P.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė ir Z.Kvedarienė;
B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, V.Mogylienė, J.Mameniškienė
ir S.Cemnickienė iš Viešintų; R.Puolis, V.Strazdienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko;
G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, L.Didienė iš Medžiočių, S.Krisiūnienė
ir B.Raščiuvienė iš Surdegio, J.Aukštakojienė iš Ukmergės, R.O.Deveikienė iš Mažionių, D.Rašymienė ir L.Ruša iš Vilniaus, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, R.Šiaučiūnienė
iš Mitašiūnų, A.Juknonienė iš Rubikių, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Vaiginytė iš Aknystų, M.Risakovienė iš Debeikių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, B.Žiogelienė iš Antrųjų
Kurklių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, S.Želnienė iš Maželių, K.Rimkuvienė iš Antupių,
L.Dobrodiejienė iš Utenos, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, M.Valaikaitė iš Katlėrių bei
Z.Gladkienė, nenurodžiusi, kur gyvena.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Pumpuras“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai,
Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks A.RAMANAUSKIENEI iš Dauginčių.
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja
iki 2018-05-31)

iš arti
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„Blusturgis“ – tai tarsi festivalis
Šį sekmadienį Anykščiuose bus surengtas miestelėnams dar neįprastas renginys – „Anykščių pavasario blusturgis“. Idėja Anykščiuose rengti „Blusturgį“ – viena iš daugelio, pasiūlytų per vasarį
po buvusio restorano „Puntukas“ stogu vykusį „Suneštinį“.
Apie vietos bendruomenės idėjas Anykščiams bei sumanymą
Anykščiuose rengti „Blusturgį“ „Anykšta TV“ pasakoja viena
šios idėjos sumanytojų Monika PELDAVIČIŪTE.

Viena iš šį sekmadienį vyksiančio „Blusturgio“ organizatorių Monika Peldavičiūtė tokius turgus yra jau organizavusi
Gruzijoje.
- „Suneštinio“ renginio metu buvo
pasiūlyta labai daug idėjų Anykščiams. Kokios tai idėjos? Kam to
reikėjo? Ar jūs matote idėjų badą
mūsų mieste?

- Vasario 16-osios „Suneštinio“ metu
viena iš idėjų buvo surinkti anykštėnų
mintis ir pasiūlymus Anykščiams. Norėjosi sužinoti, ko nori bendruomenė,
kas reikalinga miestui, nuo ko mes

galime visi pradėti bendrai dirbti. Surinkome apie 100 idėjų. Ir panašu, kad
tarp anykštėnų sklando labai panašios
idėjos. Kai žinome, ko nori bendruomenė, tada mes žinome, link ko turi
judėti miestas.
- Kurios iš pasiūlytų idėjų jums
pasirodė originaliausios?
- Pasirodo, kad daugeliui žmonių
yra svarbu ir rūpi erdvės. Trūksta bendruomeninių, jaunimo erdvių, erdvių,
skirtų vyresniojo amžiaus žmonėms.
Mieste matome daug erdvių ir pastatų, kurie, iš tiesų, galėtų būti įveiklinti. Vienas anykštėnas jaunuolis siūlė
sugrąžinti miesto laikrodį. Dažnas
mieste siūlė surengti „Blusturgį“. Senamiestyje žmonės pageidavo įrengti
erdvę pėstiesiems, panaikinti stovėjimo aikštelę...
- Natūralu, kad kai reikia siūlyti idėjas, žmonės dažnai išlaisvina
savo fantaziją. Ar buvo kažkokių,
gal netgi beprotiškų pasiūlymų?
- Buvo pasiūlymas Anykščiuose
pardavinėti tautinius kostiumus arba
miesto vėliavą kiekvienam pasikabinti
savo kieme. Dar siūlyta rengti vaikų
vežimėlių konkursą, nes kairįjį Šventosios upės taką mes dažnai vadiname
„mamų autostrada“.
- Kiek teko susipažinti su tomis
„Suneštinyje“ pasiūlytomis idėjomis, matyti, kad žmonės trokšta
būti kartu, išsiilgę bendruomeniškumo jausmo.
- Taip. Vienas iš pasiūlymų netgi
buvo, kad Anykščiai turėtų tapti Lietu-

vos bendruomeniniu centru ir pavyzdžiu visai šaliai. Iš to matyti, kad bendruomeniškumas Anykščiuose bunda
ir stiprėja.
- Tokių idėjų siūlymų Anykščiuose būta ir anksčiau, tačiau daugelis
jų taip ir lieka tik pasvarstymais.
Kaip manote, kurios iš „Suneštinyje“ pasiūlytų idėjų galėtų būti realiai įgyvendintos?
- Iš karto po „Suneštinio“, kuris mus
įkvėpė, susiformavo iniciatyvinė grupė, penkios mamos su mažais vaikais,
organizuoti „Blusturgį“. Ir tai bus įgyvendinta paskutinį balandžio mėnesio
sekmadienį. Mintis tai daryti yra kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.
- Anykščiai jau turi savo turgų.
Kam mieste dar vienas turgus?
- „Blusturgis“ – tai ne kiek turgus, o
dalijimosi erdvė. Dabar pasaulyje yra
labai populiari dalinimosi ekonomika.
Bendruomenei tai yra galimybė ne
tik pasikeisti daiktais ar paslaugomis.
Man pačiai teko inicijuoti „Blusturgius“ Tbilisyje, Gruzijoje, ir mačiau,
kad jie tapo tarsi vienos dienos festivaliais. Jaunimui tai tapo netgi erdvė
kurti socialiniam verslui. Yra mintis
mažinti vartotojiškumą. Mes tikrai
daug kuo galime pasikeisti, nebūtinai
išmesti.
- Ar jau esate numatę, kur „Blusturgis“ vyks?
- Esame numatę pirmąjį „Blusturgį“
surengti šalia miesto bibliotekos, Vyskupo skvere. Bet mintis tą „Blusturgį“
kiekvieną mėnesį daryti „keliaujantį“.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Senamiesčio skveras tam yra labai puiki vieta, taip pat buvęs senasis turgus.
Šalia „Blusturgio“ planuojame rengti
ir kūrybines dirbtuves – tai erdvei kažką palikti, pavyzdžiui, sūpynes.
- Grįžtant prie anykštėnų pasiūlytų idėjų, kiek svarbu, kad jas padėtų
įgyvendinti rajono valdžia?
- Smagu, kad idėjas siūlo patys
žmonės, tai reiškia, kad mūsų, kaip
pilietinės visuomenės, balsas yra stipresnis. Visgi panašu, kad būtinas ir
bendradarbiavimas. Nei mes vieni,
nei rajono valdžia viena galbūt negali
priimti teisingiausių sprendimų. Mes
jau planuojame kartu su savivaldybe
surengti forumą. Svarbu, kad ir valdžia pajustų pulsą, žinotų, ko nori
bendruomenė, o bendruomenė tai
aktyviai išsakytų. Per forumą dar labiau galėsime išgryninti tas mintis ir
ieškoti veiksmų, kaip tai konkrečiai
įgyvendinti.
- Rodote didžiulį rūpestį Anykščiams ir anykštėnams... Ar tik nesiruošiate dalyvauti artimiausiuose
savivaldos rinkimuose?
- Pati Anykščiuose gyvenu trejus
metus. Tas aktyvumas yra natūralus.
Norisi, kad aplink mane burtųsi bendruomenė. Matau, kad bendruomeninis aktyvumas ir veda teisingiausių
rinkimų link, nes bet kuri valdžia
turi atsižvelgti į bendruomenės norus, nes jai dirba ir tarnauja. Ir visai
nesvarbu, kokia valdžia – jei aktyvi
bendruomenė,vadinasi miestas judės
teisinga linkme.

Šiaulių universitetui jungiantis su Vilniaus universitetu –
naujos studijų galimybės regiono abiturientams

Modestas Grigaliūnas

Lietuvoje vykstant universitetų tinklo optimizavimo procesams, šiais metais studijas Šiaulių universitete pradėję pirmakursiai bus vieni pirmųjų, pajutusių svarbius studijų pokyčius.
Šiaulių universitetas jau greitai taps seniausio šalyje Vilniaus
universiteto dalimi, o Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu
– ir vienu iš trijų Lietuvoje veikiančių pedagogų rengimo centrų.
Todėl vidurinį išsilavinimą greitai įgysiantiems abiturientams bei
jų tėvams verta iš naujo atkreipti dėmesį į Šiauliuose siūlomas
universitetines studijas ir galimybę įgyti darbo rinkoje paklausią
specialybę.

Mažas universitetas –
daug galimybių
Šiaulių universitete labai daug
dėmesio skiriama studijų kokybei
gerinti. Universitetas yra pripažintas kaip geriausiai Lietuvoje
parengiantis mokytojus – 70 metų
besitęsianti pedagogų rengimo tradicija yra tvirtas pagrindas ir ateityje būti šaliai reikalingu mokytojų
rengimo centru, kaip ir numatyta
Švietimo ir mokslo ministerijos

planuose. Ateities mokytojų rengimas čia bus grindžiamas inovatyvia įtraukiojo ugdymo strategija,
o universitete jau dabar galima
studijuoti ypač paklausias pedagogines programas, kurių studijas
finansuoja valstybė, ir tapti gamtos
mokslų, pradinių klasių mokytoju,
socialiniu pedagogu ar specialiuoju
pedagogu-logopedu – vien šioms
studijų programoms universitetas
šiais metais gavo 60 valstybės finansuojamų vietų.

Tačiau universitetinės studijos
Šiauliuose nebus sukoncentruotos
tik į pedagogų rengimą. Universitete plėtojama tradiciškai stipri
humanitarika, ekonomika, verslas
ir viešoji vadyba, inžinerija, informatika, socialiniai, sveikatos,
gyvybės mokslai ir menai. Universitetas vykdo unikalias muzikos
pedagogikos studijas, visuomenei
ypač reikšmingas socialinio darbo,
socialinės pedagogikos studijas.
Remiantis turimu įdirbiu inžinerijos, tiksliųjų mokslų srityse, ateityje daug dėmesio bus skiriama išmaniosios gamybos sričiai vystyti.
Minėtas ar kitas specialybes baigę
studentai po studijų įsidarbina ypač
greitai, o ŠU absolventų bendras
įsidarbinamumas viršija 80 proc.
Studijuojantys universitete patenka į glaudžią bendruomenę, kurioje
siekiama sudaryti geriausias sąlygas asmeniniam tobulėjimui. Neatsitiktinai studentai pažymi, kad,
studijuodami Šiaulių universitete,
jaučia artimą santykį su dėstytojais,
iš jų gauna daug individualaus dėmesio studijuojamiems dalykams
perprasti. Galimybė dalyvauti užsienio dėstytojų paskaitose leidžia
įgyti tarpkultūrinių žinių ir kompetencijų. Studentams yra ir 100 proc.
garantuojamos ir finansuojamos
„Erasmus“ studijos užsienio universitetuose, praktika tarptautinėse
organizacijose ir įmonėse.
Vilnius yra arčiau Šiaurės
Lietuvos regiono, nei atrodo
iš pirmo žvilgsnio
Dažnoje šeimoje kylant klausi-

mui, kur studijuoti gimnaziją baigusiai jų atžalai – didžiuosiuose
Lietuvos miestuose ar likti regione
– šiais metais atsakymą rasti galima
ir lengviau. Į Šiaulių universitetą
įstojusiems pirmakursiams studijų
pabaigoje bus įteikiami geriausiai Lietuvoje vertinamo Vilniaus
universiteto diplomai, liudijantys
apie įgytą aukštąjį išsilavinimą.
Todėl svarstant, ką rinktis – studijas sostinėje ar regiono aukštojoje
universitetinėje mokykloje – lieka
įvertinti investicijų, kurias abituriento šeima turės sutelkti universitetinėms studijoms, poreikį.
Šiame kontekste išryškėja mažesnio miesto privalumai: mažesnės
būsto nuomos kainos, trumpesni
atstumai, pigesnis pragyvenimas.
Dar daugiau – regioninė aukštoji
mokykla yra glaudžiai susijusi su
vietos savivalda ir verslo organizacijomis, su miesto ir regiono bendruomene, universitetinis mokslas

čia yra suprantamas kaip prielaida
regiono gyvybingumui skatinti,
jaunų žmonių ir specialistų pritraukimo ir išlaikymo galimybė, todėl
abiturientai yra skatinami rinktis
studijas Šiaulių universitete ir mecenatų, vietos verslo organizacijų
steigiamomis stipendijomis. Pavyzdžiui, gerai besimokęs abiturientas iš Šiaurės Lietuvos regiono,
stodamas į Šiaulių universitetą,
gali pretenduoti į mecenato K. Butkaus stipendiją, studijuojantieji čia
gali siekti mecenatų V. ir V. Šliūpų
stipendijos, gauti papildomą pedagogo studijų stipendiją.
O siekdamas sudaryti sąlygas išmanių studijų plėtrai bei užtikrinti
studentų galimybes pasiekti studijoms reikalingą informaciją, pvz., iš
tarptautinių duomenų bazių, Šiaulių
universitetas 2018 m. pirmakursiams studijų reikmėms įteiks asmeninius planšetinius kompiuterius.
Užsak. Nr. 396
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Darbo dienomis važiuoti į Pakruojo
dvarą nėra prasmės
tiesiog labiau išlavinta.
„Žmogui žodžiais papasakok
istoriją, tai jis išėjęs tuoj pat pamirš ir niekada gyvenime daugiau neprisimins. Čia - faktas. O
kada išgyveni – tada prisimeni.“
– sakė G. Klimkevičius.
Net ir viešbutyje išlaiko XIX
a. dvasią

Darbo dienomis dvaras lankytojams neprieinamas – čia apsilankyti galima tik šeštadieniais, kai
vyksta edukacijos.
(Atkelta iš 5 p.)
Čia pasijaučiau nepatogiai
ir pašnekovui priminiau, kad
kai kalbėjome telefonu – dvaro
administratorė sutiko mus priimti
ir darbo dieną, o dėl šio, plačiai
išgirto muziejaus, važiavome beveik 200 kilometrų, be to nelabai
aišku buvo ir kodėl motorus fotografuoti galima tik užvestus...
,,Jeigu atvesiu jus, pavyzdžiui, į
parfumerinę, o ten nebus edukatoriaus, viskas atrodys kaip papras-

tame muziejuje – už stiklo. Mes
siūlome pamatyti ir paliesti.“ –
sakė G. Klimkevičius. Paklausus,
kaip gimė tokia originali idėja
eksponatus ,,prikelti“, dvaro valdytojas sakė, jog paprastą muziejų supranta kaip nuobodžią vietą:
,,Mes suprantam, kad yra visiškai
neįdomu žiūrėti „paminklus“. Tu
į jį žiūri kaip į reliktą, negali prie
eksponato nei prisiliesti, nei jį
suprasti, o mes siūlome patirtį ir
laikotarpio pažinimą per patirtį.

Manome, kad visi tie muziejai
yra „boring“ (angl. – nuobodūs).
Kai išgirsta žodį „muziejus“, visi
sako „nu gal eikim kur nors kitur“. Tai mes ir norime, kad nebūtų „boring“, o kad būtų „fun“.
Per gerus metus beveik kas savaitę ėjau į skirtingus muziejus
– vieni buvo mažiau įdomūs, kiti
daugiau, bet beveik iš kiekvienos
ekskursijos grįždavau sužinojusi
kažką naujo. Nors gali būti, jog
mano, kaip žurnalistės, klausa,

Dvaro lankytojams siūlomos įvairios XIX a. edukacijos, galimybė apsistoti viešbutyje ir pavalgyti
šalia esančiame restorane. 							
Autorės nuotr.

„Viešbutis yra su labai senoviniais autentiškais baldais, bet
jame, pavyzdžiui, nėra televizoriaus – bet yra kiti dalykai.
Gali plunksna parašyti laišką,
spausdinti mašinėle, pasižiūrėti pro stereoskopą, arba pasukti
patefoną. Žmonėms pirma būna
šokas, kad nėra „teliko“, o po to
visi sako „kaip faina“!“ – pasakojo G. Klimkevičius. Paklausus
apie pačio dvaro istoriją, valdytojas sakė, kad istoriją galima
surasti dvaro tinklapyje.
„Gal tai, ko nerasite tinklapyje
yra, kad viso dvaro esmė buvo
tai, jog jis – didžiulis ūkinis vienetas, kuris šiais laikais būtų vadinamas agrokoncernu. Prieš 200
metų čia būdavo apdirbama apie
200 hektarų žemės. Pagrindinis
pastatas, valdytas ūkis buvo čia,
o šalia – dar 12-13 mažesnių
dvarelių. Iš centrinių rūmų baronas galėdavo matyti, kaip darbininkai vedžioja karves, prižiūri
ūkį.“ – per 15 minučių trukusį
mūsų pokalbį papasakojo jo valdytojas.
Dvaro istorija
Pakruojo dvarvietė pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose minima 1531 m. Dvaro įkūrėjas ir
pirmasis savininkas buvo Rietavo tijūnas M. Vakavičius, vėliau
dvarą valdė V. Martinavičius,
A. Koleckis, S. Juškevičius,
didikai Zabielos, grafai Miunsteriai. Grafaitei Aleksandrai
Miunsterytei 1786 m. ištekėjus
už Vilhelmo fon Ropo, dvaras
kaip kraitis tapo Ropų giminės
nuosavybe. Pakruojo dvarą valdė kelios Ropų kartos: Teodoras
(1783-1852), Hermanas (18101890), Leonas (1860-1940), Julius (1910-1944).
Pirmieji dvaro pastatai buvo
mediniai. Mūrinis dvaro rūmų
ansamblis pastatytas 1817-1840
m. iš vietinių medžiagų. Dvaras buvo plečiamas iki 1890 m.
Dvaro statybas pradėjo Vilhelmas fon Ropas, vėliau pastatus
projektavo ir statė T. Ropas.
1835-1840 m. dvare buvo užveistas didelis angliško stiliaus
parkas. Pagrindinis Pakruojo
dvaro ansamblio akcentas –
puošnūs dviaukščiai rūmai su
portiku ir dorėnų stiliaus kolo-

nomis, piliastrais, kapiteliais,
arkomis bei vazomis balkonų
kampuose.
Čia buvo vaizduojamosios dailės – tapybos, grafikos ir skulptūros kolekcija. Kolekcijos pradininku laikomas Teodoras Ropas,
apkeliavęs Prancūziją, Italiją,
Ispaniją ir į dvarą parsigabenęs
daug italų, olandų, prancūzų dailininkų kūrinių. Kolekcija buvo
pildoma, pardavinėjama, keliavo po Ropų dvarus Lietuvoje ir
Latvijoje. Iš parduotų kolekcijos
darbų žinomi tik keli, kurie pateko į viešas Vokietijos ir Italijos
kolekcijas. Po 1940 m. nacionalizacijos 19 kolekcijos paveikslų
pateko į Kauno M. K. Čiurlionio
dailės muziejų, vienas paveikslas
ir 2 skulptūros – į Šiaulių „Aušros“ muziejų.
Greta dvaro rūmų buvo nedidelis sandėlis, arklidės ir ledainė.
Vakarinį kompleksą sudarė alaus
darykla, pieninė ir kiaulidės pastatai, rytinį – tvartas ir gyvenamieji korpusai, pietinį – du svirnai. Už tvenkinio stovėjo dvaro
ūkiniai trobesiai. Nuo centrinių
dvaro rūmų, atskirti didžiulio
parko, buvo kalvė, smuklė, vėjo
malūnas, Pakruojo simboliu tapęs arkinis tiltas – Kruojos užtvanka bei vandens malūnas,
sumūrytas iš lauko akmenų ir
dolomito. Dvaro savininkai Ropai valdė apie 6500 dešimtinių
žemės. Jau nuo barono Vilhelmo
Ropo laikų dvare buvo plėtojamas prekinis ūkis, kuris duodavo daug pajamų. 1866 m. buvo
įsteigta dvaro vaistinė, kuri aptarnavo 3956 gyventojus, buvo
dvylikos lovų ligoninė. 1897
m. Pakruojyje veikė pavyzdinė
kredito draugija, vadovaujama
barono L. Ropo, 1909 m. dvare
veikė alaus darykla ir garinis
malūnas.
Po Pirmojo pasaulinio karo
Pakruojo dvaras buvo pavyzdinis ūkis, garsėjęs pramonine
gyvulininkyste. Po 1922 m. žemės reformos Ropų ūkis sumažėjo: jiems buvo paliktas dvaro
centras ir 300 ha žemės. Dvare
buvo atlikta melioracija, toliau
plėtojama gyvulininkystė, sodininkystė, bitininkystė.
1940 m. dvarą pagal testamentą paveldėjo Julius Ropas.
Per karą dvare buvo įkurdintas
vokiečių repatriacijos štabas.
1944 m. J. Ropas su karo pabėgėliais traukėsi į Vakarus ir,
matyt, žuvo, nes apie jo likimą
nieko nežinoma. Po karo Pakruojo dvare buvo įkurtas tarybinis ūkis. 1959 m. rūmai buvo
remontuojami, juose iki 1979 m.
veikė žemės ūkio technikumas,
vėliau – žemės ūkio kadrų kvalifikacijos kėlimo mokykla.

Dvaro darbo laikas ir bilietų kainos
Administracijos darbo laikas: nuo 9:00 iki 18:00 val.
Restoranas dirba (žiemos sezonu): V - nuo 12 iki 22 val., VI - nuo
12 iki 22 val., VII - nuo 12 iki 18 val.
Na, o ekskursijos po dvarą, kaip išsiaiškinome, vyksta tik šeštadieniais. Bilietai į gyvąsias dienas 1 asmeniui – 10 eurų. Moksleiviams, studentams ir senjorams – 8 eurai. Vaikai iki 4 metų amžiaus
įleidžiami nemokamai. O bilietus perkant renginiu metu – jie brangesni.

šimtas istorijų
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Paskutinieji Vaižganto
gyvenimo mėnesiai

Vytautas BAGDONAS

Lietuvių literatūros klasikas, publicistas, literatūros mokslininkas, lietuvių literatūros mokslų garbės daktaras, visuomenės veikėjas, tautos švietėjas ir blaivintojas, krašto patriotas, lietuvybės
puoselėtojas kanauninkas Juozas Tumas -Vaižgantas gimė Svėdasų
krašte, Malaišiuose, ankstyvą rudenį -1869 metų rugsėjo 20-ąją. O
Amžinybėn iškeliavo 1933-iųjų balandžio 29-ąją Kaune, prabudus
pavasariui, atgimstant gamtai, medžiams puošiantis žiedais.
Šį pavasarį sukanka lygiai 85-eri metai, kai nustojo plakti žymiojo mūsų kraštiečio širdis.

Vaižganto laidotuvių akimirka.
Nuotraukos iš Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus fondų.
gražiausius prisiminimus.
„Gal pasveiksiu, bet
darbininkas nebebūsiu...“

Juozas Tumas-Vaižgantas į karstą buvo paguldytas aprengtas
kanauninko drabužiais, su atitinkamomis regalijomis.
Saulelė vakarop, sveikata silpnyn...
Juozas Tumas-Vaižgantas stipria
sveikata niekuomet negalėjo pasigirti, dar jaunystės metais jau turėjo kai
kurių problemų, ne kartą teko sirguliuoti. Metams bėgant, didėjant darbų
krūviui ir rūpesčių naštai, gausėjo ir
bėdų su sveikata. Neseniai atšventęs
savo 60-metį, 1929 metų spalio 9 dieną Vaižgantas į Prancūziją su humoro
gaidele dukterėčiai Bronei Klimienei-Mėginytei (1892-1957) - savo
sesers Severijos Tumaitės-Mėginienės (1863-1910) dukrai rašė apie jį
kankinusią ligų “puokštę” bei dėkojo
už surastą kurortą.
1929 –aisiais Vaižgantas ne tiktai
sulaukė garbingo 60-mečio. Tais metais sukako ir jo literatūrinio darbo
40-metis, o kunigystei tuomet buvo
paskyręs 36 metus.
„Mano testamentas“
1933 metų sausio mėnesio 14 dieną jis paskutinį kartą perrašė savo
testamentą, taip ir pavadindamas šį
dokumentą: „Mano testamentas“.
Testamente buvo įrašytos tokios eilutės: „...Kur mane padėsite, man vis
tiek pat. Man geriausia būtų padėti
Svėdasuose: kapuose, kur Tumų, Mėginių kūnai ilsis, dar seselė Marijona
Nakutienė; arba Marikonio koplyčios
rūsyje – jis tuščias. Svėdasai - mano
gimtoji parapija, aš juos nepaprastai
mėgstu ir manau, kad kultūros dalykas
šian-ten palikioti žymesnybių ir sudaryti tai vietai atrakciją. Nemažiau per
13 metų pamėgau ir Vytautinę bažnytėlę, iš kur su tokiu atsidėjimu plėčiau
lietuviškas Kauno ir Valstybės tradicijas. Nejaugi ji mane užmirš?...“ Netgi
ir testamentą rašydamas Vaižgantas
liko tokiu pat nuoširdžiu, rūpestingu ir
atviru žmogumi.
Užbaigiamas testamentas žodžiais:
„Lietuvą ir lietuvius mylėjau, bet testamentus jiems jau iškalbėjau savo
raštuose-prašom pasiskaityti ir bus
vistiek, ar aš tebesu ar nebesu. Visa
tai savo ranka ir nepakrikusiu protu
surašiau – Žemaičių Katedros garbės
kanauninkas, Lietuvos Universiteto

Lietuvių Literatūros garbės Daktaras,
Vytauto Didž. b. rektorius, o šiaip jauTretininkas kun. Juozas Tumas-Vaižgantas. Kaune.1933.I.14.“
Atsisveikinimas su pamėgta
bažnyčia
1933 metų sausio 21-ąją kanauninkas Juozas Tumas paprašė Metropolijos Kurijos, kad dėl ligos jį
atleistų iš Vytauto Didžiojo bažnyčios
rektoriaus pareigų ir kaip pensininkui leistų, įsitaisius privatų altorėlį,
laikyti Šv.Mišias Vaižganto g-vės
17 name. Atsistatydinimas buvo priimtas ir vasario 16-ąją Vaižgantas
parapijiečiams pasakė atsisveikinimo pamokslą. Iš savo pamėgtos,
puoselėtos, rūpestingai prižiūrėtos,
atrestauruotos bažnyčios Vaižgantas
pasitraukė tyliai ir kukliai.
Nesusirinko didžiulės kauniečių
minios jo išlydėti, atsisveikinti, tačiau
visų parapijiečių širdyse jo rektoriavimas šioje bažnyčioje paliko pačius

parduoda

Sausio 17-ąją Juozas Tumas-Vaižgantas užsuko į Valstybės ligoninę
išsitirti sveikatos. Iš pradžių buvo
manoma, kad kunigas Tumas serga
širdies išsiplėtimu, tačiau stropiai ir
nuodugniai ištyrus ligonio organizmą,
paaiškėjo, kad jo sergama anemija,
arba, paprastai tariant, mažakraujyste. Ligoninėje rūpestingai ligonį prižiūrintys gydytojai ramino, kad anksčiau ši sunki ir pavojinga liga buvo
nepagydoma, o štai dabar sėkmingai
gydoma žaliomis kepenimis ir jų
preparatu „Campolon“, įleidžiamu
į raumenis. Po mėnesio gydymosi ir
keliolikos injekcijų kurso Vaižganto
sveikata gerokai pagerėjo. Iš pradžių,
vos atsigulęs į ligoninę, jis turėjo mažai vilties išgyti, tačiau medikų pastangos ligonį pastatė ant kojų.
„Jau buvau nulipęs žemyn. Sugrįžau gana gerai, tik jaučiu krūtinės kaulo skaudėjimą: jo smegenys
blogsta nuo anemijos. Gal pasveiksiu,
bet darbininkas nebebūsiu...“,- rašė
Vaižgantas 1933 m. sausio 28 d.iš ligoninės geram savo „prietėliui“ pedagogui, kultūros veikėjui, vaikų rašytojui Matui Grigoniui (1889-1971).
Darbai darbeliai, rūpesčiai
rūpestėliai...
Sausio 31-ąją išsirašęs iš valsty-

Parduoda dekoratyvinius įvairių rūšių
spygliuočių ir lapuočių
sodmenis.
Gausus pasirinkimas,
patrauklios kainos!!!
Tel.: (8-687) 70319,
(8-654) 79839.

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).
UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. gegužės 3 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698)
70127.

binės ligoninės, Juozas Tumas dar
pora mėnesių gyveno senajame bute
Aleksoto gatvėje, nes tiktai kovo 31ąją galutinai pasitraukė iš Vytauto
Didžiojo bažnyčios, pilnai su viskuo
atsiskaitė. Nors reikalų šioje bažnyčioje dar turėjo ir vėliau.
Vasario 28-ąją kanauninkas Juozas
Tumas-Vaižgantas persikėlė gyventi į
savo giminaičių Klimų vilą
Rūpestinga valstybės ligoninės
gydytojų priežiūra šiek tiek pataisė
Vaižganto sveikatą, pašalino anemijos pavojų. Tačiau troški ir per daug
prišildyta palata neigiamai paveikė jo
plaučius. Drėgnu žiemos oru keldamasis į naują butą, dažnai su įvairiais
reikalais vaikščiodamas po įstaigas,
tai sušildamas, tai atvėsdamas nepasisaugojo ir vėl pradėjo sirguliuoti.
Vis dažniau jį kamavo aštrus kosulys, kuris dar labiau pasmarkėdavo
ūkanotomis, drėgnomis dienomis bei
naktimis. O 1933 metų kovo ir balandžio mėnesiais tokių dienų ir naktų
būdavo labai daug.
Paskutinės gyvenimo dienos
Šv. Luko ligoninėje Juozas TumasVaižgantas, kaip jis pats apibūdino,
„iškalėjo“ 12 dienų ir buvo išleistas
tolimesniam gydymui į namus. Jis
vėl įsikūrė Klimų viloje. Iš ten balandžio 12-ąją parašė jau paskutinį laišką
Bronei ir Petrui Klimamas, kurio pabaigoje užsiminė ir apie savo sveikatą: „...Bronchitis mane priėdė iki 65
kilogramų ir dar žemiau. Kelinės ne-

besilaiko, o savas kailis padribo, kad
bjauru bepažiūrėti į kitąsyk veidą...
Veidas pajuodo, susiraukšlėjo...”
Balandžio 22-ąją, šeštadienį, sukaupęs paskutines jėgas, nuskubėjo į
Vytauto Didžiojo bažnyčią, nes buvo
pažadėjęs sutuokti pažįstamų porą.
Žinojo, kad jaunavedžiai jo lauks,
tad negalėjo nuvilti. Po pavasarinio
potvynio bažnyčioje pasitiko didele
drėgme pritvinkęs slogus oras. Sutuokęs porą ir vos atgaudamas kvapą,
jau paskutinį kartą užvėrė bažnyčios
duris.
Balandžio 23-iąją Vaižganto sveikata smarkiai pablogėjo.
Kitos dienos, pirmadienio, rytmetį,
iškviestas gydytojas konstatavo plaučių uždegimą. Nusilpusiam organizmui, pavargusiai širdžiai ši liga buvo
baisiai pavojinga. Todėl, suleidus
vaistų, buvo nuspręsta ligonį palikti
namuose, o jo slaugymui iš Šv. Luko
ligoninės iškviesta gailestingoji seselė vienuolė Teresė.
Ligonio sveikata kasdien vis prastėjo ir buvo maža vilties jį išgelbėti.
Balandžio 27 dieną, ketvirtadienį,
kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas atliko išpažintį ir priėmė paskutinį
patepimą. Kitą dieną buvo sukviestas
trijų gydytojų: A. Petriko, Gudavičiaus ir Bermano konsiliumas, bet ir
jis priėjo išvadą, kad ligonio būklė
yra beviltiška, o medicina šiuo klausimu jau bejėgė.
Šeštadienio, balandžio 29-osios,
vidurdienį, ligonis atgavo sąmonę
ir šiek tiek pasikalbėjo su jį aplankiusiais giminaičiais ir pažįstamais,
išklausė jam skiriamo raminamo arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus
ganytojiško laiško. O vakarop prasidėjo agonija, kuri buvo ilga ir sunki.
7 val. 40 min. vakare Juozo TumoVaižganto gyvybė užgeso...
„... Kiek džiaugsmo davei Tu
savai Lietuvėlei!...“
Vaižganto laidotuvės įvyko 1933
metų gegužės 1 dieną. Laikinai
karstas su velionio palaikais buvo
palaidotas Kauno Arkikatedros bazilikos kriptoje, o vėliau, vykdant
jo testamentą, atitinkamai paruošus
tam vietą, palaikai perlaidoti Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į
Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios
požemyje. Į paskutiniąją žemiškąją
kelionę garsųjį mūsų kraštietį lydėjo
tūkstančiai žmonių. Atsisveikinimo
žodį prie Bazilikos kriptos tarė ir pats
Tautos Vadas- Prezidentas Antanas
Smetona.

SKELBIMAI

įvairūs

Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima
ieško išsinuomoti butą, namą (ar
jo dalį) Anykščiuose. Siūlyti įvairius variantus.
Tel.: (8-684) 39749,
(8-683) 11004.
Brangiai išsinuomotų (120 Eur)
arba pirktų žemę: Skemonių,
Mačionių,
Leliūnų,
Antalgės,
Alantos, Katlėrių, Kurklių apylinkėse. Mulčiuoja žolę.
Tel. (8-630) 10200.
Išsinuomotų žemės ūkio paskirties
sklypus
Troškūnų,
Andrioniškio, Viešintų seniūnijose.
Tel. (8-624) 77507.
Keičia vieno kambario tvarkingą
(plastikiniai langai, geros vidaus
durys) bendrabučio tipo butą
5-ame aukšte į būstą pirmame antrame aukšte. Gali būti su skolomis ir remontuotinas.
Tel. (8-671) 41652.
Dovanoja
3 durų spintą ir bufetą.
Tel. (8-674) 28413.
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.
Nestandartinių baldų gamyba,
virtuvės, miegamojo, prieškambario baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
7,9
ha
dirbamos
Debeikių sen.
Tel. (8-650) 50317.

žemės

Anykščių mieste: 15 a sklypą
namo statybai ir 6 a sodą.
Tel. (8-686) 63410.
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 su ūkiniais pastatais
Šerių kaime (su patogumais,
graži vieta, netoli miškas, 2,85
ha žemės).
Tel. (8-603) 51772.
Anykščių r., Drobčiūnų k. sodybą. Medinis namas, 30 a. sklypas.
Tel. (8-640) 32442.
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-602) 30761.
Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį namą su ūkiniais pastatais ir
11 a sklypu. Pakeistas namo stogas, sudėti plastikiniai langai.
Tel. (8-683) 91121.
Mūrinį namą Anykščių r.
Tel. (8-605) 32452.
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Visa vidaus apdaila: plytelų klijavimas, glaistymas, dažymas,
gipso montavimas, parketlentės,
laminatas ir t. t.
Tel. (8-688) 02158.
Kloja trinkeles ( su savo arba
kliento medžiagomis), stato tvoras, mūro, betonavimo darbai.
Tel. (8-633) 84636.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.
Remontuoja plokščius stogus.
Parduoda statybinę medieną.
Tel. (8-611) 44505.
Atlieka fasadų šiltinimą, apdailą. Tinkuoja, deda dekoratyvinį
tinką, klijuoja klinkerį. Dengia
stogus, atlieka mūro darbus.
Tel. (8-676) 52289.

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.
Indėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Anykščiuose valo kaminus ir
pečius, mūrija kaminų galvutes
ir jas skardina, atlieka kitus satybos darbus.
Tel. (8-685) 10959.
Pjauna pavojingai augančius
medžius, geni šakas, tvarko
aplinką, mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Brigada dengia stogus, stato
karkasinius pastatus. Pasirūpina
medžiagomis.
Tel. (8-687) 73069.

Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

Stogų dengimas. Padeda pasirūpinti medžiagomis.
Tel. (8-652) 77157.

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.

Daro medinius lauko baldus,
pavėsines, sūpynes, kitus kiemo statinius. Montuoja medines,
metalines tvoras, vartus.
Tel. (8-657) 46255.
www.sarijus.lt.
Dengia stogus prilydoma bitumine danga. Dirba kokybiškai,
garantija.
Tel. (8-682) 44541.
Stogų remonto, perdengimo,
stogų dengimo darbai, visi skardinimo darbai (medžiagų parūpinimas pagal pageidavimą).
Tel. (8-611) 21889,
el. p.: algis.urbonaso@gmail.com

Negauk tūkstantinės baudos - susitvarkyk nuotekas!
Pavasario akcija nuotekų valymo įrenginiams “Traidenis”,
“August”, “Solido”, “Buiteka”,
“Feliksnavis”.
Įvairios paskirties šulinių,
kanalizacijos, drenažo, vandentiekio sistemų įrengimas,
remontas, sertifikatai.
Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.
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.

Savo gamybos traktoriuką su kabina - ūkio darbams (kaina 500 Eur)
ir medinę valtį (kaina 200 Eur).
Tel. (8-696) 87701.

Trijų kambarių butą Anykščių
mieste.
Tel. (8-601) 92928.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.

Tvarkingą 35 kv. m dviejų kambarių butą Svėdasuose su baldais
ir buitine technika. I aukštas, pilnai
suremontuotas, apšildomas kietu
kuru. Yra rūsys.
Tel. (8-603) 12830.

Kuras

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.

10 a sodą Anykščiuose.
Tel. (8-686) 63407.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Žemės ūkio technika

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Traktorių T-40, lenkišką šieno rinktuvą.
Tel. (8-620) 80915.
Lėkštinius skutikus, frezus, kultivatorius, plūgus, vagotuvus, rotacines šienapjoves, bulvių kasamas,
sodinamas, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Mažai naudotą 7,5 m vartytuvą
POTTINGER. 1 t pašarų maišytuvą
su elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. (8-699) 62481.
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.

siūlo darbą

Melžėjai. Darbas ūkyje, nuolatinis.
Apgyvendina.
Tel. (8-682) 18574.
ŽŪB reikalingi: nekvalifikuotas žemės ūkio darbininkas (-ė ), melžėja
(-as).
Tel. (8-682) 97420.

Lynų mailių įžuvinimui.
Tel. (8-675) 32101.
Tujas, kaulenius, gudobeles gyvatvorei ir kitus dekoratyvinius
augalus.
Tel.: (8-683) 01433,
(8-679) 86665.
D. Lingienės ūkyje Anykščių r.
Kavarske - įvairių veislių braškių
daigus.
Tel. (8-687) 45219.
Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

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

Reikalingas žmogus, galintis prižiūrėti keletą karvių. Apgyvendina. Su
galimybe įsigyti trijų kambarių būstą.
Pirmenybė mokančiam vairuoti.
Tel. (8-600) 40863.
Reikalingas pardavėjas, galintis vairuoti. Prekyba du kartus per savaitę
(Utenos r., Vyžuonų sen. – Vilnius).
Automobilis duodamas. Tinka ir vyresnio amžiaus žmogus arba kaip
papildomas darbas.
Tel. (8-677) 49566.

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.
Stabiliai veikianti įmonė AB “Vilkma” siūlo darbą
Audinių sandėlio vadovui
Reikalavimai:
- aukštesnysis išsilavinimas
- darbo kompiuteriu įgūdžiai
- atsakingumas, greita orientacija, gebėjimas dirbti komandoje;
- gebėjimas deleguoti užduotis bei užtikrinti pavaldžių darbuotojų
darbo tvarką;
Darbo aprašymas:
- sandėlio darbo koordinavimas;
sandėlio darbuotojų darbo organizavimas bei priežiūra;
užsakytų audinių iš tiekėjų priėmimo, suvedimo į sistemą užtikrinimas;
audinių komplektavimo pagal klientų užsakymus užtikrinimas;
reikalingų dokumentų pildymas bei suvedimas į sistemą;
darbo tvarkos sandėlyje užtikrinimas.
Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu Deltuvos g. 21,
Ukmergė, el.paštas: Genovaite.Barysiene@vilkma.com,
faksas (8-340)63797 tel. (8-340) 60283, 60280.
Išvalytus grikius sėklai, daigumas 96 proc.
Tel. (8-662) 25588.

Šienainį rulonais plėvelėje. Kaina
sutartinė.
Tel. (8-601) 90669.

Sertifikuotą kviečių sėklą Tercia
C-2, kaina 300 eurų/t. Turi kviečių
Hamlet 200 eurų/t. Gali išbeicuoti,
fasuoja po 500 kg.
Tel.: (8-686) 73067,
(8-686) 75511.

Naudotus metalinius surenkamus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5 x
6, 4 x 6, 6 x 6 m, yra ir tinkančių
traktoriams (nuo 350 Eur).
Tel. (8-687) 73343.

Žirnius, miežius, v. kviečius, vandens talpyklą RŽ-1,8.
Tel. (8-602) 72908.
Miežius, miežinius miltus.
Tel. (8-615) 51923.
Sėklines bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-614) 96475.
Įvairių veislių ir dydžių bulves.
Veža į namus.
Tel. (8-680) 37227.

Kita
Holšteinų veislės telyčaitę 1
mėn., kaina 200 Eur. Mišrūnę X
telyčaitę 1 mėn., kaina 230 Eur.
Tel. (8-601) 90669.

Reikalingi CE
kategorijos
vairuotojai.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 29 d. (sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais mėsinias broileriais, 1-2
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais,
vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos),
2-3-4-5-8 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.

Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kitas trąšas ir žalinimo aliejinį
ridiką sėkloms.
Tel. (8-605) 49513.

Kavarsko paukštynas
prekiauja
vienadieniais
ir paaugintais
viščiukais broileriais,
dedeklėmis, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Gegužės 3 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.

SKELBIMAI
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Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

Kėdainių raj. Asociacijos „Socialistinis Liaudies frontas“
konferencijos, įvykusios 2018 m. balandžio 21 d. dalyvių
vardu, dėkoju Anykščių raj. Kavarsko senjorų klubo vyrų
trio dainininkams: vadovui Stanislovui Svirskui, tenorui
Vytautui Bitinui ir baritonui Algirdui Janyšiui už atliktas
nuotaikingas dainas. Senjorų vyrų trio konferencijos dalyviai atsidėkojo plojimais, o už sugrotus armonika polkas
ir valsus S.Svirskui atsidėkota dar ir šūksniais „bravo“.

Tel. (8-672) 05341.

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.

Dominykas Algimantas Kazlauskas,
Kėdainių r. Dotnuva – Akademija

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
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.
Brangiai - Lietuvoje miškus:
brandžius, jaunuolynus. Žemę apaugusią krūmais.
Tel. (8-625) 44123.
Mišką su žeme arba išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.
1-2 kambarių butą Anykščiuose.
Tel. (8-633) 51323.

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.

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

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

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME

Brangiai superkame

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

MIŠKUS

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Kita

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Senovinius pinigus, sidabro dirbinius, ordinus, ikonas, fotografijas,
dokumentus, motociklus ir kt.
Tel. (8-617) 33914.

V. S.
ĮMONĖ
BE TARPININKŲ

Perka pašarinius kviečius, miežius. Parduoda salyklinius miežius.
Atsiskaito iškart. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.
SUPERKAME SRAIGES.
Paimame iš namų.
		
Kalno g. 4,
		
Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

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

PERKA
VERŠELIUS

Tel. (8-645) 83185.

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

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

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).

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių
pasirinkimas.

Tel. (8-694) 40735.

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

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

įvairūs

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.

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.

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.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-673) 11320
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300 egz.					
Užs. Nr. 357
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

nieko rimto

vardadieniai
šiandien

2018 m. balandžio 28 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Prudencijus, Valerija, Vygantas, Rimgailė, Vitalius, Vygandas.

O, pavasari, malonus
Gelia šiandien visus šonus.
Šiltnamį kol sumontavo
Stasės Petras trūkį gavo.

balandžio 29 d.
Kotryna, Tarmantas, Indrė,
Augustinas, Rita.

Nuo pavasario linksmybių
Kūnas maudžia nuo mėlynių.
Kur pažvelgsi pienės želia,
Kurmių pilys kuorus kelia.

balandžio 30 d.
Marijonas, Pijus, Virbutas,
Venta, Sofija.

Nesuprasti Dievo valios...
Iš kur semias jie tos galios?
Dešimt spąstų pastatyta,
Skurliais landos užkamšytos,

gegužės 1 d.
Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, Vydmantė, Anelė, Zigmas.

Prismaigstyta bambalių,
Pripiluota tepalų,
Pasamdytas Marcės Sargis...
Viskas veltui – vark nevargęs.

mėnulis

Amiliutė prakaituoja
Bulvėms lauką kultivuoja.
Pasikaišiusi sijonus
Aria molinus dirvonus.

balandžio 28-30 d.pilnatis..

anekdotas
Naujojo ruso dukrelė grįžta
namo iš licėjaus. Mokytoja namų
darbų uždavė parašyti pasakojimą
apie neturtingą šeimą. Mergaitė
pradėjo taip:

Amiliutė neatlaiko
pavasario linksmybių

Paparacio šūvis

“Gyveno kartą neturtinga šeima,
mama ir tėtis buvo labai neturtingi,
jų vairuotojas buvo dar neturtingesnis, sodininkas irgi labai neturtingas, o jų tarnaitė buvo visiška
vargšė...”
***
Pardavėjas klientui:
– Šį paltą jūs galėsite nešioti bet
kokiu metų laiku.
– Ir esant šiltam orui? – klausia
pirkėjas.
– Savaime suprantama. Per vasaros karščius nešiokite jį persimetęs per ranką.

1. Susiderėjęs su koalicijos partneriu negali būti tikras, jog jis
nepakeis sąlygų ir...

2... nepareikalaus penkiskart daugiau nei sutarta.

3. Tad geriausia rinktis tokius partnerius, kurie tyli ir maistui
nėra išrankūs.

4. Patyrę politikai tam pritaria.

oras
+15

+3

NNN

redaktorei nežinant

Kitoj pusėj dvaro
Restauruotas Burbiškio dvaras
šviečia baltu mūru ir tapo turistų
traukos objektu. Tačiau kitoje kelio
pusėje stovintis avarinis, pagaliais
paramstytas pastatas ne tik savo išvaizda baisus, tačiau ir pavojingas.
Kas žino, kada ir nuo kokio vėjo
gūsio jis gali griūti kad ir ant gatvės,
kuria zuja mašinos į Mačionis, Uteną. Kas atsakytų, jeigu į griuveną
užbėgtų dvaro aplankyti atvažiavę
vaikai ir atsitiktų nelaimė?

