
3 psl.

6 psl.

70-ieji leidimo metai 2018 m. gegužės 12 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 38/9227

http://www.anyksta.lt

šiupinys

asmenukė

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

5 psl.4 psl. 12 psl.

Kur yra 
nuosavas 
kalėjimas

Mūsų (ir mano taip pat) iš-
rinktasis Anykščių meras mėgs-
ta sakyti „Neleisiu vogti“. Tuo 
tikslu nuo valdiškų aruodų per 
tris kadencijos metus patraukta 
keliasdešimt potencijos nusi-
kalsti turinčių valdininkų. 

Tačiau apie niekadėjams iš-
keltas bylas ir į biudžetą sugrą-
žintus valdiškus pinigus kažko-
dėl nieko negirdėti. 

Nejau Tubis turi nuosavą 
Gvantanamą?

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Visuomenininkė Monika Peldavičiūtė: 
„Moteris yra gamta“
Šią savaitę kalbamės su Moni-

ka PELDAVIČIŪTE. Pagal pro-
fesiją ši moteris yra politologė, o 
darbo patirtis – įvairi. Monika 
dirbo tarptautinėse organizacijo-
se, vėliau regioninėse savivaldy-
bėse pagal projektą „Kurk Lietu-
vai“. Taip atkeliavo ir į Anykščius. 
Dabar Monika telkia Pasaulio 
anykštėnų bendriją, koordinuoja 
„Gyvas miškas.lt“ iniciatyvą, yra 
matoma ir žinoma, kaip bendruo-
menės organizatorė. Su ja kalba-
mės apie prigimtinį moteriškumą, 
pajautą ir gamtą, emocinį intelek-
tą, nemalonias seksistines patirtis 
ir širdžiai mielas veiklas, leidžian-
čias atsiskleisti gebėjimams ir ge-
riausioms savybėms. 

Pašnekovę kalbino Skaistė Va-
siliauskaitė-DANČENKOVIE-
NĖ

Savivaldybė slepia, kam perkamas 
lauko ekranas

Anykščių rajono savivaldybė 
paskelbė perkanti interakty-
vų lauko LED ekraną. Tai bus 
ekranas, kokius, transliuojan-
čius reklamas, galima pamatyti 
didžiuosiuose šalies miestuose. 
Tokie ekranai, kaip pavyko iš-
siaiškinti susisiekus su jais pre-
kiaujančia viena sostinės fir-
ma, kainuoja 20 - 30 tūkst. Eur. 
Kokioms reikmėms šis ekranas 
bus naudojamas, Anykščių ra-
jono savivaldybė nuo gyvento-
jų slepia.

Mišios. Janonyse Švč. Mergelės 
Marijos aplankymo koplyčioje se-
kmadienį (gegužės 13 d.) 15 val. šv. 
Mišios, meldžiant Dievo palaimos ir 
sveikatos.

Ekspedicija. Šiandien Vilniaus 
Anykštėnų Sambūris organizavo 
Pagarbos ekspediciją Nepriklau-
somybės kovų vado, vėliau gene-
rolo Kazio Ladigos vadovaujamų 
savanorių mūšių keliu. Vienas 
pirmųjų sustojimų bus Didžiakai-
myje (Kurklių sen.), kur 1919 m. 
gegužės mėn. Nepriklausomybės 
kovų metu buvo įkurtas K. Ladi-
gos vadovaujamų savanorių pajė-
gų štabas. „Pagerbsime savanorius 
prie paminklo, savanoriui Povilui 
Pilkai ir visiems žuvusiesiems už 
Lietuvos Nepriklausomybę, kurį 
pastatė iš Trakinių kilęs Jonas Pil-
ka (1922–2004) savo sodyboje ir 
savo lėšomis 1992 m. Aplankysi-
me žuvusiųjų savanorių kapines, 
Latvijoje – Šventėje, Červonkoje 
ir Subatėje“ - sakė viena iš eks-
pedicijos organizatorių Vilniaus 
anykštėnų sambūrio vadovė Regi-
na Smetonaitė.  

Pirkinys. Anykščių rajono Tarybos 
sprendimu, Anykščių seniūnijos Niū-
ronių kaime muziejinei veiklai bus 
perkamas XX a. pradžios autentiškas 
klojimas su  žemės sklypu. Muziejui 
klojimą su žemės sklypu parduos jų 
savininkas Jonas Biliūnas.

Plėtra. Anykščiuose, Gegužės ga-
tvėje, buvusiame archyvo pastate bus 
įkurtas Aknystos socialinės globos 
namų padalinys – grupinio gyvenimo 
namai. Šiuose namuose gyvens 10 
žmonių su psichine negalia, dirbs 6 
darbuotojai.

Paieška. Ketvirtadienį apie 14.30 
val. Anykščiuose, Šventosios upėje, 
ties Tako gatve, policijos prašymu, 
ugniagesiai gelbėtojai apiplaukė ir 
išžvalgė apie 2,5 km Šventosios upės 
vagos ir pakrantės. Ieškota skenduo-
lio, tačiau paieškos buvo bevaisės.

Meilė. 27-erių Anykščių rajono 
Tarybos narė, konservatorė Gabrielė 
Griauzdaitė šią vasarą ruošiasi ištekė-
ti. G.Griauzdaitė sakė, kad vestuves 
planuoja atšokti rugpjūčio mėnesį. 
Jaunosios Anykščių politikės išrink-
tasis – ūkininkas Povilas Patumsis.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose įrengtas lauko ekranas gali tapti politinės kovos įrankiu prieš kitąmet vyksiančius 
savivaldos rinkimus.

Monikos Peldavičiūtės manymu, reikia 
atsigręžti į tai, kas prigimta.

Vilniaus univer-
siteto rektoriaus 
skeptro 
nepavyksta 
susigrąžinti iš 
Rusijos

Apie laikui 
nepavaldžias 
tikrąsias
vertybes

Ant podiumo 
lipo trys 
anykštėnai
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2018-05-07 apie 

14.00 val. Debeikių seniūnijos 
Leliūnų kaime Miško g., namuo-
se, vyras (g. 1961 m.) smurtavo 
prieš savo sutuoktinę (g. 1961 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. 

Smurtas II.2018-05-08 apie 
19.50 val. Debeikių seniūnijos 
Aušros kaime, Kaštonų g., namo 
kieme, neblaivus (nustatytas 3,80 
prom. girtumas) vyras (g. 1992 
m.) smurtavo prieš neblaivų (nu-
statytas 2,49 prom. girtumas) 

savo dėdę (g. 1965 m.). Vyras pa-
talpintas į areštinę. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Mirtis. 2018-05-08 apie 15.00 
val. Skiemonių seniūnijos Gečio-
nių kaime, namuose, rastas mirusio 
vyro (g. 1987 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Konfliktas. 2018-05-10 apie 
22.00 val. Kurkliuose, Anykščių g., 
namuose, vyras (blaivus) (g. 1968 
m.) konflikto išgertuvių metu, su 
ranka trenkė seseriai (g. 1971 m.) 
per veidą, taip sukeldamas fizinį 

Visus interviu galite 
pamatyti portale 
www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Dingo. 2018-05-06 išėjo iš 
namų ir negrįžo DANUTĖ, KUN-
DROTIENĖ, gim. 1944-08-01, 
gyv. Anykščiuose, Statybininkų g. 
4-8. D. Kundrotienė yra vidutinio 
kūno sudėjimo, apie 1,60 m. ūgio, 
galimai buvo apsivilkusi violeti-
nės spalvos striuke arba žalsvos 
spalvos lietpalčiu bei beretės tipo 
įvairių spalvų megzta kepure. Gy-
ventojus, ką nors žinančius apie 
moters buvimo vietą ar ją mačiu-
sius, prašome informuoti Utenos 
aps. VPK Anykščių r. PK mob. 

+370 693 98420 arba bendruoju 
pagalbos telefonu – 112.

M. Telksnytė gimė 1938 m. ge-
gužės 12 d. Rokavalkių kaime, 
Utenos rajone. 1946–1947 m. 
ją namuose mokė senelis Jonas 
Telksnys. Paskui ji mokėsi Kvy-
klių (Utenos r.) pradinėje ir Utenos 
2-ojoje vidurinėje (dabar – Utenos 
Rapolo Šaltenio pagrindinė) mo-
kyklose. 1956–1961 m. Milda stu-
dijavo Vilniaus universiteto Istori-
jos ir filologijos fakultete lietuvių 
kalbą ir literatūrą, įgijo filologės 
išsilavinimą. Nuo 1963 m. iki šiol 
M. Telksnytė kartu su savo vyru 
rašytoju Vygandu Račkaičiu gy-
vena ir kuria Anykščiuose. 1963–
1991 m. ji dirbo Anykščių rajono 
laikraščio „Kolektyvinis darbas“ 
(nuo 1990 m. – „Anykšta“) redak-
cijoje: 1963–1965 m. – literatūrine 
darbuotoja, 1965–1987 m. – laiškų 
skyriaus vedėja, 1990–1991 m. – 
atsakingąja sekretore. Žurnalistė 
paskelbė nemažai straipsnių kul-
tūros paveldo populiarinimo klau-
simais. 1980 metais jai suteiktas 

Lietuvos nusipelniusios žurnalis-
tės garbės vardas. 1991–2009 m. 
M. Telksnytė buvo Kauno įmonės 
 „Naujasis amžius“ savaitraščio 
vaikams „Kregždutė“ redaktorė, 
kol šis leidinys nustojo ėjęs. 1991–
2003 m. ji buvo A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memoria-
linio muziejaus kultūros istorijos 
leidinio „Anykščiai: krašto kul-
tūros istorijos puslapiai“ redakto-
riaus pavaduotoja.

M. Telksnytės kūryba neatski-
riama nuo sutuoktinio rašytojo V. 
Račkaičio. Kartu ir atskirai kūrė-
jų šeima išleido daugiau kaip dvi 
dešimtis knygų. M. ir V. Račkai-
čiai – pirmieji Anykščių Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijos 
laureatai. 2009 m. už ilgametį dar-
bą Lietuvos kultūrai, atskleidžiant 
Anykščių krašto kultūros klodus, 
mūsų krašto tradicijų propaga-
vimą kūrybiniam duetui suteikti 
Anykščių rajono garbės piliečių 
vardai.

Prie paminklo žuvusiems so-
vietų kariams padėta gėlių, jų at-
minimas pagerbtas tylos minute. 

Minėjime skambėjo daug kriti-
kos dabartinei šalies valdžiai.

„Paskutiniu metu ypatingai su-
stiprėjo tarp valstybių karinė prieš-
prieša. Aktyviai propaguojamas 
karas. Ginklavimuisi metamos mil-
žiniškos lėšos. Ir kaip negaila, kad 
mūsų aukščiausioji valdžia akty-
viausiai jungiasi prie šių bepročių 
choro. Talentingo valdymo dėka 
Lietuva tapo viena iš skurdžiausių 
Europos šalių, viena iš labiausiai 
nykstančių pasaulyje, tačiau gy-
nybos, ginklavimosi srityje mes 

išsiveržėme į lyderius. Jau dauge-
lį metų mūsų prezidentę kasdien 
puola rusai. Su šita gaidele ji turbūt 
deda visas pastangas tam, kad Lie-
tuvą paruošti karui. Man atrodo, 
kad visos tos grėsmės, visi nuval-
kioti šūkiai, kad „rusai puola“ yra 
tik dūmų užuolaida, kad nukreipti 
Lietuvos žmonių dėmesį nuo tikrų, 
susikaupusių didžiulių problemų“, 
- minėjime kalbėjo buvęs Anykš-
čių karinio komisariato komisaras 
Vytautas Laurinavičius.

Kavarskietis Algirdas Janišius 
minėjime dalijosi nuoskaudo-
mis, kaip pernai, prieš Pergalės 
dieną, nusprendė išgražinti ka-

Karių kapinėse paminėta Pergalės diena
Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 9-ąją, trečiadienį, sovietų karių kapinėse Anykščiuo-
se maždaug 20 anykštėnų minėjo Pergalės dieną. Skirtingai nei 
ankstesniais metais, šiemet į minėjimą neatėjo nei vienas Antrojo 
pasaulinio karo veteranas.

Į Pergalės dienos minėjimą susirinko apie 20 garbaus amžiaus 
anykštėnų.

Paroda rašytojos, žurnalistės jubiliejui
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto doku-

mentų ir kraštotyros skyriuje veikia paroda „Tarp pradžios ir 
pabaigos srovena mano Būtis...“, skirta prozininkės, kraštotyri-
ninkės, žurnalistės Mildos Telksnytės jubiliejui. Parodoje ekspo-
nuojamos autorės knygos, rankraščiai, nuotraukos, apdovanoji-
mai bei straipsniai apie ją.

Audronė BEREZAUSKIENĖ

Milda Telksnytė daug metų dirbo „Kolektyviniame darbe“ ir 
„Anykštoje“. 

Algimanto ŽIŽIūNO nuotr. 

pines sovietų kariams Kurkliuo-
se. Už tai, kad savo iniciatyva 
nuvalė laiptus, paminklą, o so-
vietines žvaigždes ant antkapių 
perdažė „natūralia“ spalva, pasak 
A.Janišiaus, trims žmonėms pa-
veldosaugininkai skyrė pinigines 
baudas po 75 Eur.

Lietuva Antrojo pasaulinio 

karo pabaigą minėjo gegužės 
8-ąją kartu su visa Europa. Ge-
gužės 9-ąją mūsų šalyje šven-
čiama Europos diena. Europos 
dienai skirtus renginius organi-
zuoja Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešoji  biblioteka. Trečiadienį 
anykštėnai ta proga rašė Europos 
egzaminą.

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių socialinės gerovės cen-
tro vadovą Sigitą Petravičių.

„Lietuvoje dabar daug vienišų 
mamų, tėčių, nes daug kas emigruoja 
į užsienį. Pagrindinės yra bendravimo 
problemos. Pavyzdžiui, vaikas yra 
hiperaktyvus arba tėvai su mamomis 
nesusibendrauja“, - apie Anykščių 
rajono šeimas kamuojančias proble-
mas pasakojo S.Petravičius.

Kompleksines paslaugas šeimoms 
teikiančio Anykščių socialinės ge-
rovės centro vadovas S.Petravičius 
sakė, kad šeimoms stengiamasi pa-
gelbėti neutralioje aplinkoje.

„Žmonės tada labiau atsipalaiduo-
ja ir kitaip išreiškia visus įspūdžius 
arba emocijas“, - sakė S.Petravičius.

Anykščių socialinės gerovės cen-
trą prieš ketverius metus įsteigė da-
bar mero patarėjo pareigas užimantis 
„darbietis“ Donaldas Vaičiūnas. Pa-
klaustas, ar D.Vaičiūną priimtų atgal 

Šeimas kamuoja bendravimo problemos
dirbti į centrą, jei šis netektų mero 
patarėjo pareigų, S.Petravičius sakė: 
„Aš nieko prieš...“

S.Petravičių kalbino portalo anyks-
ta.lt redaktorius Robertas Aleksiejū-
nas.

Anykščių socialinės gerovės 
centro vadovas Sigitas Petra-
vičius sakė, kad ypač dažnai 
dėl pagalbos į centro psicho-
logus bei socialinius darbuo-
tojus kreipiasi svėdasiškiai.

Viešinimas. Įstatymuose siū-
loma įtvirtinti nuostatą, kad duo-
menys apie veiklos viešinimui, 
įvaizdžio formavimui ir visuome-
nės informavimui skirtas ir panau-
dotas lėšas yra vieši. Seimo narė 
konservatorė Radvilė Morkūnai-
tė-Mikulėnienė Seimo posėdžių 
sekretoriate įregistravo tai numa-
tančias Visuomenės informavi-
mo ir Vietos savivaldos įstatymų 
pataisas. Visuomenės informa-
vimo įstatyme siūloma įteisin-
ti, kad valstybės ir savivaldybių 
institucijų bei įstaigų, siekiančių 
informuoti visuomenę apie savo 
veiklą, duomenys apie visuome-
nės informavimui skirtas ir pa-
naudotas lėšas, sudarytas sutartis, 
informacijos rengėjus bei paslau-
gos teikėjus yra vieši ir skelbiami 
šių institucijų ir įstaigų interneto 
svetainėse. 

Žala. Seimo socialdemokratų 
partijos frakcija mano, kad aplin-
kos ministras Kęstutis Navickas, 
įsakymu uždraudęs eksploatuoti 
kai kuriuos į Lietuvą atgabenamus 
naudotus automobilius ir motoci-
klus, turėtų sumokėti žalą paty-
rusiems piliečiams. Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas 
pripažino, kad šis aplinkos minis-
tro įsakymas prieštarauja Konsti-
tucijos nuostatai, kad nuosavybė 
neliečiama, nuosavybės ir ūkinės 
veiklos teises saugo įstatymai.

Įdarbinimas. Namų ūkio 
paslaugoms teikti pagal paslau-
gų kvitą siūloma leisti įdarbinti 
studentus, bedarbius ir pensi-
ninkus. Tokį pasiūlymą naujos 
redakcijos Žemės ūkio ir miški-
ninkystės paslaugų teikimo pagal 
paslaugų kvitą įstatymo projektui 
Seimo posėdžių sekretoriate įre-
gistravo Seimo narys Rimantas 
Jonas Dagys. Jo nuomone, būtina 
konkrečiai apibrėžti asmenų ratą, 
galinčių teikti namų ūkio paslau-
gas supaprastinta tvarka. 

Nuomonė. Premjeras Saulius 
Skvernelis tikina, kad „Agro-
koncernas“ neturi nieko bendro 
su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga ir nedaro jokios įtakos 
Vyriausybės darbui. „Aš galiu 
pasakyti atsakingai, kad „Agro-
koncernas“ nieko bendro neturi su 
„valstiečių ir žaliųjų“ partija. Dar 
daugiau, nes nesu partijos narys, 
tai galiu kategoriškai pareikšti, 
kad nieko bendro neturi su frak-
cija, ir dar kategoriškiau galiu 
pasakyti, kad absoliučiai jokių in-
tencijų neturi su Vyriausybe ir jos 
veikla“, - aiškino S. Skvernelis.

Siūloma. Seimas po pateiki-
mo pritarė Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) pateiktam 
įstatymų pakeitimo projektui, ku-
riame, be kitų patobulinimų psi-
chikos sveikatos srityje, siūloma 
panaikinti narkologines įskaitas. 
Pagal dabartinę tvarką pacientai, 
kurie kreipiasi į valstybines svei-
katos priežiūros įstaigas dėl pri-
klausomybių - piktnaudžiavimo 
alkoholiu, narkotinėmis, psicho-
tropinėmis ar kitomis medžia-
gomis, - fiksuojami. Įrašytiems į 
narkologinių ligonių įskaitą ribo-
jama teisė įsigyti ir turėti ginklą, 
draudžiama vairuoti transporto 
priemones, ribojama kai kuri pro-
fesinė veikla. Tokie žmonės ne-
gali dirbti, pavyzdžiui, teisėjais, 
notarais, antstoliais, statutiniais 
pareigūnais ir kita. 



 
SITUAcIAJA

savaitės citatos???

Ar švenčiate 
gimtadienius, 
vardadienius? 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Kalbino ir fotografavo
jonas jUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

2018 m. gegužės 12 d.

Kamilė BURNIKAITĖ, 
Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos gimnazistė:

- Labiau švenčiu gimtadienius, 
rečiau – vardadienius. Gimtadie-
nį su draugais dažniausia švenčiu 
kavinėje, su tėvais ir artimaisiais – 
namuose.

Artūras CIMBALISTAS, 
anykštėnas:

- Nelabai. Šių švenčių nesu-
reikšminu, manyčiau, kad aš jų net 
nemėgstu. Jeigu ne kiti, ko gero 
pamirščiau, kada mano gimtadie-
nis, tačiau jį primena draugai ir 
artimieji. Mano nuomone, geriau 
negalvot ir nežinot apie gimtadie-
nį, juk nesiruoši senti. Vardadienių 
proga nesveikinu kitų, o apie ma-
nąjį nebent kas atsitiktinai prime-
na.  

Bronius TITENIS, Ožionių 
kaimo (Skiemonių sen.) gyven-
tojas:

- Rugsėjo trečiąją mano varda-
dienis, o rugsėjo 23 – ąją – gim-
tadienis. Paprastai švenčiu gimta-
dienį, per jį didelių balių nebūna. 
Beje, mano vaikystėje ir jaunystėje 
gimtadieniai niekam nerūpėjo, jie 
nebuvo taip sureikšminti ir šven-
čiami kaip dabar.  

Lauko ekranas bus 
pastatytas miesto centre

Mieste numatomas įrengti LED 
ekranas bus 4800 x 2800 mm dy-
džio. Jį numatyta pastatyti šalia 
Anykščių kultūros centro pas-
tato nuo Šventosios upės pusės. 
Techninėje lauko ekrano viešojo 
pirkimo specifikacijoje skelbia-
ma, kad LED ekrano preliminari 
pastatymo vieta yra miesto kultū-
ros paveldo objektų teritorijoje, 
todėl šio įrenginio pastatymo bei 
projektavimo paslaugą laimėjusi 
firma turės suderinti su paveldo-
saugininkais, o atliekant žemės 
kasimo darbus bus būtina atlikti 
ir archeologinius tyrinėjimus.

Pirkimo tikslus slepia

Anykščių rajono savivaldybei 
paskelbus interaktyvaus lau-
ko LED ekrano projektavimo ir 
įrengimo darbų viešąjį pirkimą, 
plačiau pakomentuoti, kieno idė-
ja yra pirkti tokį ekraną, kas bus 
jame rodoma, savivaldybės at-
stovai „Anykštai“ atsisakė.

Savivaldybės specialistė ry-
šiams su visuomene Adelė 
Aglinskaitė šiandien (ketvir-
tadienį – aut.past.) „Anykštai“ 
sakė, kad šia tema daugiau in-
formacijos bus pateikta tik po 
to, kai paaiškės šio viešojo pir-
kimo laimėtojas. A. Aglinskaitė 
aiškino, kad kalbos apie lauko 
ekraną gali pakenkti vykdomam 
viešajam pirkimui. Didžioji dalis 
informacijos apie savivaldybės 
perkamą lauko ekraną yra lais-
vai prieinama internete. Pagrin-
dinis ir nuo mokesčių mokėtojų 
slepiamas atsakymas – kokiems 
tikslams savivaldybei prisireikė 
lauko ekrano ir kas jame bus ro-
doma.

Įžvelgia politinius interesus

Anykštėnas Juozas Ratautas 
„Anykštai“ sakė, kad pirkdama 
lauko ekraną, Anykščių rajono 

Savivaldybė slepia, kam 
perkamas lauko ekranas

savivaldybė prieš artėjančius sa-
vivaldos rinkimus gali turėti tam 
tikrų užslėptų užmanymų.

„Man labiau patinka apgal-
voti, konceptualūs ir gyvenimo 
padiktuoti sprendimai. Nežinau, 
ar valdžios apsisprendimas pirk-
ti lauko ekraną atitinka šiuos 
parametrus. Būdų informacijai 
gyventojams pateikti turim ne-
mažai: per spaudą, radiją, infor-
macinius stendus, posėdžių tie-
sioginės transliacijos įrengimais. 
Jei to nepakanka, niekas nedrau-
džia susitikinėti su gyventojais 
ir pasakoti jiems apie nuveiktus 
darbus. Šiuo pirkimu, kuris nepi-
giai kainuoja, tarsi norima turėti 
savąją informacijos sklaidos prie-
monę. Žinios, pateikiamos šiuo 
kanalu vargu ar bus nešališkos, 
ar nebus siekiama politinių ir net 
asmeninių tikslų. Informacijos 
srautai žiniasklaidoje rengiami 
profesionalių tos srities specia-
listų, o kas rengs juos pas mus, 

Anykštėnas Juozas Ratautas 
įtaria, kad Anykščių rajono 
savivaldybei įsigijus lauko 
ekraną, jame transliuojama 
informacija gali būti siekia-
ma politinių ir net asmeni-
nių tikslų.

Buvęs Anykščių rajono Ta-
rybos narys Romaldas Gi-
žinskas ragina opozicijai 
priklausančius rajono Tary-
bos narius rinkti parašus ir 
lauko ekrano viešąjį pirkimą 
stabdyti.

9D kinas: „Užuojauta kieno langai išeina į tos reklamos pusę. Va-
karais ir naktį švies kaip per pilnatį. Paskaitykit, kaip tokiu ekranu 
ant Operos teatro patenkinti Vilniaus Vienuolio g. gyventojai. Tai bus 
terorizuojanti vizualinė tarša.“

Cirkas: „O kiek dar kainuos jo išlaikymas ir pastovi priežiūra? Čia 
visiškas svetimkūnis Anykščiams.“

infoanykščiai: „Sprendimas įrengti informacinį ekraną priimtas ir 
įgyvendinamas atsižvelgiant į savivaldybės specialistų išnagrinėtus 
gyventojų poreikius – daugiau skaidrumo, viešumo ir informatyvumo. 
Ne visi gyventojai, būdami Anykščių mieste gali sužinoti, kokie savi-
valdybės projektai vykdomi, kokie pasiekimai. Taigi ekrane bus aktua-
li informacija, neiškraipyta suinteresuotų įtakomis žurnalistų ar kitų, 
priklausomų nuo verslo informacijos skleidėjų.“

Žinios: „Bus transliuojam renovuotų stadionų augančios žolytės ly-
gis, šuniukų išvedžiojimo aikštelės būklė, siauruko geležinkelio trasos 
būklė, Kalitos kalno sniego storis ir vasaros rogučių bėgiai, Lajų tako 
apžvalgos bokšto aikštelė, Laimės žiburio laiptai, laikinojo kelio į sta-
tybas piliakalnyje būklė, masažai Šventosios krantinėje su medaus pro-
cedūromis ir dar daug gražių dalykų.... gal net motokroso varžybos.“

?: „Kažin kas žadėjo, kad dėl visko tarsis su anykštėnais, bus atviras 
ir skaidrus? Gėda Tubiui!“

balsai internete (anyksta.lt):

paleidžiant į ekraną? Kaip bus 
užtikrintas įrenginio saugumas, 
kaip išvengiami nepatogumai 
gyventojams, susiję su triukšmu 
bei šviesos srautais naktimis? 
Anykščiai – per mažas miestelis 
tokiam brangiam ir, mano many-
mu, nepakankamai motyvuotam 
projektui. Nuoširdžiai norisi, 
kad mūsų valdžios pastangos 
būtų labiau orientuotos į mūsų 
socialinius, mūsų gerovės gerini-
mo klausimus, jautrumo papras-
tam anykštėnui didinimui. Gerus 
valdžios darbus nesunkiai paste-
bėsim ir be milžiniško ekrano“, - 
„Anykštai“ sakė buvęs Anykščių 
rajono vadovas J.Ratautas.

Anykštėnas Romaldas Gižins-
kas prisipažino net nesuvokian-
tis, kokiems tikslams Anykščių 
rajono savivaldybei prisireikė 
lauko ekrano.

„Gal jau pavėlavo? Reikėjo 
lauko ekraną nupirkti prieš prasi-
dedant „Eurovizijos“ dainų kon-
kursui“, - juokavo R.Gižinskas.

Pasak R.Gižinsko, lauko ekra-
nas Anykščiams nereikalingas, 
nes numatytus jo pirkimui tūks-
tančius eurų galima išleisti svar-
besniems anykštėnų poreikiams.

„Jeigu čia ruošiamasi rinki-
mams, tada suprantama. O šiaip 
yra mero ataskaita, vietinė spau-
da ir ten gali reklamuotis“, - kal-
bėjo R.Gižinskas.

Buvęs Anykščių rajono Tary-
bos narys, savivaldybės Antiko-
rupcijos komisijos pirmininkas 
R.Gižinskas pastebėjo, kad prieš 
pirkdama lauko ekraną, savival-
dybė anykštėnams privalėjo iš 
anksto paaiškinti, kokiu tikslu jis 
perkamas.

„Rajono mokesčių mokėto-
jai pastatyti prieš faktą“, - sakė 
R.Gižinskas, pridurdamas, kad 
„šią nesąmonę“ turėtų stabdyti 
opozicijai priklausantys Anykš-
čių rajono Tarybos nariai.

Tiesiog ligoninė pasiekė 
bendrą Anykščių lygį

Antanas MATULAS, Seimo 
narys, apie ligoninių finansa-
vimą:

„Blogiausia situacija Anykš-
čiuose, ar jūs paslaugų neteko-
te?“

Priklausys nuo personalijų?

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie medicinos 
rėmimą rajone:

„Mes rėmėm mediciną, re-
miam ir, turbūt, remsim“. 

Kaip ir pačių gyventojų...

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie puikias są-
lygas gyventi Anykščiuose:

„Pas mus eilių nei darželiuose, 
nei mokyklose nerasta“.

Turbūt savivaldybę ne 
„Eurovizijos“ rinkimai 
domina...

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, apie Anykščių sa-
vivaldybės ketinimą mieste 
įrengti lauko ekraną:

„Reikėjo lauko ekraną nupirkti 
prieš prasidedant „Eurovizijos“ 
dainų konkursui“. 

Dėmesio rezultatas – 
gyventojų nebėra, bet 
atsiranda daug dirbamos 
žemės

Rimantas SABALIAUSKAS, 
kaimo turizmo sodybos savi-
ninkas:

„Šalį valdantys „valstiečiai“ 
vis akcentuoja dėmesį regio-
nams“.

Kai kuriems darbams 
įžiūrėti ne milžiniško 
ekrano, bet mikroskopo 
reikia

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie Anykščių savival-
dybės ketinimą mieste įrengti 
lauko ekraną:

„Gerus valdžios darbus nesun-
kiai pastebėsim ir be milžiniško 
ekrano“.

Ir 112 tada darbo turi 
mažiau

Sigitas PETRAVIČIUS, So-
cialinės gerovės centro vado-
vas, apie pagalbą neutralioje 
aplinkoje:

„Žmonės tada labiau atsipa-
laiduoja ir kitaip išreiškia visus 
įspūdžius arba emocijas“.
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Rytis KULBOKAS

jau pusantrų metų šalį val-
do Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos dominuojamas Seimas 
ir Vyriausybė. Žadėjo rinkėjams, 
kad būtent jie pagaliau ims vykdyti 
į žmogų, o ne pačias partijas ar 
interesų grupes orientuotą politiką, 
kad rūpinsis regionų gaivinimu, net 
skatins gyventojus kurtis provinci-
joje, nepatvirtins keistai „stumto“ 
Darbo kodekso, įkurs valstybines 
vaistines. Dar, kad kovos su alko-
holiu. Taip gavo didžiulį pasitikė-
jimo mandatą. Ypač iš kairiosioms 
ir centro pažiūroms prijaučiančių 
rinkėjų. 

Tačiau kaip yra realybėje po 
pusantrų metų valdžioje? Šiek tiek 
pajudinta tik prekybos alkoholiu 
sritis. Šiek tiek, bet nepakanka-
mai, apsiribota eiliniais „ką nors 
uždrausti“. Specializuotų alkoholio 
parduotuvių neatsirado. Visa kita 
– nesibaigiantys skandalai. Ar dėl 
Gretos Kildišienės visureigio, ar 
dėl ministro šeimos žemių, ar dėl 
supainiotų ir nedeklaruotų interesų. 
Į rinkimus ėję su reformų ir regionų 
gaivinimo vėliava, iki šiol „valstie-
čiai“ nepadarė nieko akivaizdaus, 
kad padėtų regionams. Žinoma, vi-
sada galima teisintis, kad opozicija 
ar žiniasklaida kliudė dirbti ir todėl 
svarbūs darbai vėluoja. 

Partija laimėjo rinkimus, kai 
visos tradiciškai valdžioje buvu-
sios partijos net idėjiškai nutolo 
nuo to, kas skaudu paprastam 
statistiniam rinkėjui ir net vykdė 
politiką, priešišką eilinių piliečių 
interesams. Vilniaus gyvenimo 
lygio ir paslaugų prieinamumo 
statistikos skelbimas, rėmimasis 

ja giriantis nuveiktais darbais, tik 
erzina visą provincijos atskirtyje 
skęstančią Lietuvą. Ir kuo toliau, 
tuo labiau. Su dabartinės valdžios 
atėjimu daugelis gyventojų siejo 
daug vilčių, kad pagaliau dėmesio 
sulauks ir miesteliai. Deja, padėtis 
provincijoje tik dar labiau blogėja.

Kodėl? Visų pirma, kad profesio-
nalais pasivadinusiems politikams, 
atrodo, profesionalumo terminas 
asocijuojasi su paprasčiausiais 
technokratais, o dar tiksliau – 
buhalteriais, kurie skaičiuoja 
išlaidas ir ieško, kur dar galima 
sutaupyti. Bet valstybė ne verslo 
įstaiga, kurios tikslas – pelnas. juo 
labiau, kad istorija parodė, kad 
buhalterinis požiūris į visuomenę 
ir valstybės funkcijas, valstybės 
problemų sprendimą – mėgiamiau-
sias totalitarizmų įrankis. Nacisti-
nėje Vokietijoje pamokose mokiniai 
skaičiavo, kiek pinigų sutaupytų 
valstybė išnaikinusi neįgaliuosius, 
o sovietinėje Rusijoje suskaičiavo, 
kad kanalus 
kasti ir didžiules 
gamyklas statyti 
be technikos, 
o tik žmonių 
rankomis – pigiau. Nemanau, kad 
nei nacių, nei sovietų lyderiai buvo 
pamišėliai, jie buvo paprasčiausi 
technokratai aklai ir be sąžinės 
graužaties siekiantys, kaip jie patys 
manė, „aukštesnių“ tikslų. Kitas 
klausimas kokie tie tikslai. 

Nemanau, kad „valstiečių – 
policininkų“ Vyriausybė kalta, kad 
Lietuva virsta dykromis. jie tiesiog 
paveldėjo bėdas ir eina lengviau-
siu keliu bandydami tik sutaupyti. 
Seimas ir Vyriausybė yra lygiai 
tokiame pačiame buhalterinia-
me nejautrume, kaip ir valstybės 
institucijos, kurioms neįdomu, kad 
žmogus bėdoje, kad iš tos bėdos be 
pagalbos išsikapstyti neturi jokių 
galimybių. Tai tas pats, kas darbo 
biržoje gūdžiame kaime, į kurį net 
autobusas atvažiuoja tik kartą per 
savaitę, gyvenančiai septyniolikme-
tei sakyti, kad bandytų darbo ieš-
kotis mieste. Tiesiog formalumas, 
pliusiukas, kad darbas atliktas, 
žmogus konsultuotas. Skęstančiųjų 
gelbėjimas – pačių skęstančiųjų 
reikalas. 

Praėjus beveik pusei kadencijos, 
ryškiausi Seimo ir Vyriausybės dar-
bai – ne provincijos gaivinimas, o 
jos žlugdymas. Regis, kas dar buvo 
neuždaryta, neoptimizuota – užda-
roma, naikinama, centralizuojama. 
Anykščiai virsta kaimu. Pasiprie-
šinimas, panašu, tam skaudžiai 
baudžiamas. Galima prisiminti ir 
Seimo nario Antano Matulo spėji-
mą Lietuvos ligoninių asociacijos 
konferencijoje mūsų mieste, kad 
ligoninės, kurios „šakojasi“, turi 
minusinius biudžetus neatsitikti-
nai. Anykščių ligoninė, beje, turi 
labiausiai mažėjantį finansavi-
mą tarp miestų ir miestelių. jei 
spėjimas teisingas, akivaizdu, kad 
valdžiai, siekiant tikslų, visos prie-
monės geros. jei leista suprasti, 
kad turi likti ne ligoninė, o kažkoks 
20- to amžiaus pradžios stiliaus 
medicinos punktas, tai šventa, tai 
turi būti vykdoma ir nesiginčijama. 
juo labiau, kad jei bent dalis tiesos 
yra konferencijoje pasakytuose 

A.Matulo žo-
džiuose, kokiais 
metodais vyksta 
užkulisinė 
kova valdžios 

viršūnėje, tai sporte tie metodai 
būtų pripažinta nesportiniu elge-
siu. Dėl tokių veiksmų sportinin-
kus diskvalifikuoja ir net titulus 
atima. Tai neturi jokio panašumo 
su pasiaukojimu, kaip, kad atliko 
alpinistas ir keliautojas Vladas 
Vitkauskas, kuris pats išsikankinęs 
nuo kopimo į Everestą, vėl leidosi 
į žygį, kad padėtų surinktai grupei 
žmonių nuo kalno nukelti žuvusios 
alpinistės kūną. Deja, bet politikoje 
teisūs romėnai sakę, kad žuvusio 
priešo kūnas visada gerai kvepia. 
O, kaip rodo patirtis, nėra politikų, 
kurie nenorėtų absoliučios valdžios 
ir kurie nesugestų. jei valdžia 
ima pykti ant žiniasklaidos, kad 
ji nušviečia „neobjektyviai“, kad 
opozicija kliudo dirbti, jau galima 
teigti, kad puvimas prasidėjo, kad 
valdžia susirūpino kaip užsitikrinti 
tolimesnius postus.

Tokiais profesionaliais tempais 
ir polinkiais, kokius demonstruoja 
„valstiečių – policininkų“ Vyriau-
sybė ir Seimas, tik laiko klausimas, 
kada bus optimizuotos net pačios 

savivaldybės. Anykščių savivaldy-
bė ateityje, spėju, bus padalinta 
tarp Utenos ir Panevėžio, gal dar 
Ukmergės savivaldybių. 

Beje, centralizacija – totalitariz-
mo bruožas, kadangi reikia visas 
galią turinčias institucijas tvirtai 
laikyti kumštyje. O ir tolimesnis 
draudimų gausėjimas rodo, kad 
vykdoma kontrolės stiprinimo po-
zicija. Tik draudimai ir grasinimai 
baudomis. Centralizacija, svetimos 
valstybės agresijos atveju, leidžia 
daug lengviau užgrobti šalies kon-
trolę. jau vien todėl centralizavimo 
politika yra itin ydinga. Tačiau, 
nepaisant to, ji užsispyrusiai 
vykdoma.

Kokius darbus dabartinė valdžia 
padarė gyventojų labui? Įvedė vai-
ko pinigus? Kai dirbantiesiems, kai 
kuriais atvejais, po tokio „gero“ (o 
„valstiečių“ delegacija Anykščiuo-
se šiuo pasiekimu labai gyrėsi) tik 
sumažėjo pajamos? Parama būstui 
provincijoje? Tai ir ne parama, 
jei vertinti jos sąlygas. Nežinau 
nei vieno palengvinimo piliečiams 
pastaruoju metu, tik vis griežtesnę 
kontrolę ir gąsdinimus.

Mokesčių ir pensijų reforma? 
Kai nepilnu etatu dirbantys turi 
susimokėti mokesčius nuo pilno 
etato? Tai dirbančiųjų saugumo už-
tikrinimas juos, kaip nuostolingus, 
paprasčiausiai atleidžiant? O tuo 
pačiu metu įvedamos įmokų lubos 
itin daug uždirbantiems... Susitiki-
me su „valstiečiais“ Anykščiuose 
buvo juntama, kad jau svarstoma 
pensijų reforma skirta ne būsi-
miems pensininkams užtikrinti 
padoresnes pajamas, bet ateinan-
tiems rinkimams, kad padidinus 
Sodros pajamas, pensijas padidinti 
dabartiniams pensininkams. juk jie 
aktyviausiai balsuoja rinkimuose, 
todėl būtina užsitikrinti patikimiau-
sius balsus. 

Dabartinės tendencijos labai pri-
mena prieš dešimtmetį ekonominį 
gyvenimą praktiškai sustabdžiusios 
krizės prieškrizinį laikotarpį. Gali 
būti, kad krizė jau stovi prie vartų. 
jei taip – provincijos optimizavi-
mas regionams suduos dar baisesnį 
smūgį, nei buvusi krizė. Dykrų po 
regioninės politikos vykdymo tik 
daugės.

Apie laikui nepavaldžias 
tikrąsias vertybes
Antradienį, gegužės 8 – ąją, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-

joje bibliotekoje rašytojas, poetas, prozininkas Antanas Drilinga 
pristatė šiemet išleistą romano „Jau saulelė...“ antrąjį leidimą. 
Pasak apie 50 poezijos, prozos, bei dokumentikos knygų išleidu-
sio autoriaus, tai antrasis pertvarkytas praeito šimtmečio devin-
tajame dešimtmetyje parašyto romano leidimas.

Praeito amžiaus devintajame de-
šimtmetyje išleistas romanas buvo 
išspausdintas 1982 metais ir, pasak 
autoriaus, laikantis tuo metu egzis-
tavusių reikalavimų, tad šis romano 
leidimas gerokai pertvarkytas. A. Dri-
linga pastebėjo, kad nėra jokio reika-
lo gėdytis praeities. „Aš gyvenau taip, 
kaip galėjau, o ne taip, kaip norėjau“, 
- į knygos pristatymą susirinkusiems 
anykštėnams kalbėjo autorius.

Ir pirmajame romano leidime vy-
ravo tautiškumo, Lietuvos išlikimo 
idėja, pagrindinis herojus buvo Do-
nelaitis. „Spaudė rusai, vokiečiai, 
lenkai, tačiau Lietuva išlaikė savo 
tautinį mentalitetą, - pabrėžė autorius. 
- Pagrindinis knygos herojus – XVIII 
a. gyvenęs ir kūręs Kristijonas Done-
laitis, kuris mums tarsi monumentas, 
tačiau romane jis atsiskleidžia kaip 
gyvas, sudėtingo charakterio, aistrin-
gas žmogus, daugiau nei pastorius, 
kuris net ir vokiškame krašte ragino 
neužmiršti lietuvių kalbos“.

Tautiškumo, Lietuvos išlikimo 

jonas jUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Rašytojas Rimantas Vanagas Antanui Drilingai įteikė knygą 
„Anykščių glėbyje“, kurioje jam skirta keliasdešimt puslapių. 

Autoriaus nuotr. 

tema plėtojama ir romano antrojoje 
siužetinėje linijoje, kurios herojai gy-
vena šiuolaikiniame mieste. 

„Naujajame variante paryškintos 
likimų paralelės, kurios išlieka ir kar-
tojasi laike, taip išsaugant dvasinį ryšį 
tarp nutolusių viena nuo kitos kartų, 
tarsi neišnyktų tarp jų tai, kas žmogaus 
gyvenime svarbiausia - laikui nepaval-
džios tikrosios vertybės“, - apie roma-
ną sakė mūsų kraštietis A. Drilinga. 

Atsakęs į anykštėnų klausimus, pa-
sveikintas rašytojo Rimanto Vanago 
ir bibliotekos darbuotojų, paskaitęs 
keletą savo sonetų, A. Drilinga išsku-
bėjo į savo gimtinę, Plikiškių kaimą 
už Andrioniškio. 

..Visa kita – nesibaigian-
tys skandalai... 

Pokyčiai. Gegužės 15 dieną, mi-
nint tarptautinę Šeimos dieną, 16 
val., Anykščių rajono savivaldybė 
ir Pasaulio anykštėnai kviečia ne-
tradicinei akcijai: susiburti Anykš-
čių miesto centre, Šventosios upės 
kairiojoje krantinėje, ir drauge pa-
keisti jau dešimtmetį miestą puo-
šiantį užrašą ČIA GERA SUGRĮŽ-
TI į ČIA GERA GYVENTI.

Žiburys. Ant šiemet planuoja-
mo pradėti tvarkyti Laimės žiburio 
bus įrengtas šviečiantis žibintas. 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis sakė, jog dėl to, kad žibinto 
šviesa būtų matoma nuo apžvalgos 
aikštelės, kuri bus įrengta kitapus 
„Bikuvos“ prekybos centro, šalia 
Laimės žiburio bus kertami me-
džiai. Pasak K.Tubio, šalia Laimės 
žiburio paminklo auga nemažai 
invazinių medžių, todėl esą gamta 
nenukentės.

Pašalpos. Pernai visuomenei 
naudingai veiklai atlikti Anykščių 
rajono savivaldybė pasitelkė 1023 
piniginės socialinės paramos gavė-
jus. Priverstinius darbus dirbo ne 
visi. Savivaldybė praneša, kad per-
nai buvo išduoti 2 646 siuntimai 
atlikti visuomenei naudingą veiklą. 
Iš jų 1144 asmenų, kuriems buvo 
išduoti siuntimai, nurodytų darbų 
neatliko. Atidirbamų valandų skai-
čius pašalpų gavėjams nustato-
mas pagal gaunamų išmokų dydį. 
Paprastai žmonėms skiria apie 40 
valandų viešųjų darbų per mėnesį. 
Už neatliktą visuomenei naudingą 
veiklą iš pašalpų gavėjų piniginė 
pašalpa gali būti atimama.

Tyrimas. Į beveik pusės tūkstan-
čio Anykščių rajono gyventojų duris 
netrukus pasibels Anykščių rajono 
savivaldybei pavaldaus visuome-
nės sveikatos biuro specialistai. Jie 
aiškinsis, kaip dažnai anykštėnai 
vartoja alkoholį, rūko, žaidžia azar-
tinius žaidimus bei rinks kitą infor-
maciją. Apklausa bus anoniminė. 
Suaugusiųjų gyvensenos tyrimai šį 
pavasarį vyks visose Lietuvos savi-
valdybėse. Apibendrinti tyrimo re-
zultatai atskleis esamą gyvensenos 
situaciją atskirose savivaldybėse 
ir Lietuvoje, o pakartotinai atlikus 
tyrimą, leis stebėti gyvensenos ro-
diklių pokyčius.

Viešumas. Švietimo ir mokslo 
ministerija paskelbė savivaldybių, 
kuriose nuo rugsėjo duris atvers 
visos dienos mokyklos, atranką. Ar 
šioje atrankoje dalyvaus Anykščių 
rajono savivaldybė, prieš mėnesį 
„Anykšta“ el. paštu teiravosi laiki-
nosios Švietimo skyriaus vedėjos 
Nijolės Pranckevičienės, tačiau ji į 
klausimą atsakymo dar nepateikė.

Šventė. Antradienį  rajono meras 
Kęstutis Tubis dalyvavo Gruzijos 
Respublikos Nepriklausomybės 
100-mečio minėjime Vilniuje.

Nedarbas. Lietuvos darbo birža 
skelbia, kad nedarbas Anykščių 
rajone nežymiai sumažėjo, tačiau 
1 667 rajono bedarbius tokios ži-
nios mažai guodžia. Gegužės 1 d. 
registruotų bedarbių skaičius siekė 
11,4 proc. rajono darbingo amžiaus 
gyventojų. Per mėnesį Utenos teri-
torinės darbo biržos Anykščių sky-
rius sulaukė 147 bedarbių.

Šuliniai. Troškūnų seniūnijoje 
per 2017 metus, Anykščių savi-
valdybės lėšomis įrengti 3 šuliniai 
– Žviliūnų, Umėnų ir Jackagalio 
kapinėse. 
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Vilniaus universiteto rektoriaus skeptro 
nepavyksta susigrąžinti iš Rusijos
Vilniaus universiteto muziejaus direktorius, daktaras Ramū-

nas Kondratas sakė, kad universitetiniai muziejai pasaulyje – toli 
gražu ne naujovė, o 1579 m. jėzuitų įkurtas Vilniaus universite-
tas, gali pasigirti ne tik nuostabiu architektūriniu paveldu, bet ir 
didele profesorių sukaupta gamtos, medicinos, filologijos ir istori-
jos disciplinų eksponatų kolekcija. 

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Vilniaus universitetas – 
labiausiai į Rytus nutolusi 
jėzuitų įkurta švietimo įstaiga

1579 m. karalius Steponas Bato-
ras išdavė Vilniaus akademijos ati-
darymo privileginį raštą, o popiežius 
Grigalius XIII išleido bulę, patvir-
tinančią 1570 m. Vilniuje įsteigtą 
jėzuitų kolegiją universitetu. Lyg ir 
nutolusiame nuo pagrindinių to meto 
Europos kultūros centrų Vilniaus 

universitete pakako peno subręsti 
pažangiausioms mokslo idėjoms. 
Europoje greitai išgarsėjo Vilniaus 
akademijos auklėtinis ir profesorius, 
poetas M. K. Sarbievijus, žymus 
oratorius, retorikos meistras Žygi-
mantas Liauksminas, pirmosios Lie-
tuvos istorijos autorius A.Vijūkas-
Kojelavičius, lietuvių raštijos kūrėjas 
Konstantinas Sirvydas ir kiti. 1753 
m. įkuriama Astronomijos observa-
torija, viena seniausių Europoje ir 

seniausia buvusioje Lietuvos ir Len-
kijos valstybėje.1773 m., panaikinus 
jėzuitų ordiną, universitetas atiteko 
valstybinei švietimo ir kultūros ins-
titucijai - Edukacinei komisijai. Po 
Lietuvos prijungimo prie Rusijos jis 
pavadinamas Vilniaus vyriausiąja 
mokykla, o 1803 m. jam suteikiamas 
,,imperatoriškojo” titulas. Tuo metu 
universitete profesoriavo ir mokėsi 
daug garsių asmenybių: medikai -  
vokiečiai Johanas Frankas ir jo sūnus 
Jozefas Frankas, istorikas Joachimas 
Lelevelis, poetai - Adomas Mickevi-
čius ir Julius Slovackis, istorikas Si-
monas Daukantas. Dėl profesorių ir 
studentų dalyvavimo 1831 m. sukili-
me caro Nikolajaus I įsakymu 1832 
m. universitetas buvo uždarytas ir 
neveikė iki 1919 m. Lenkijai aneksa-
vus Vilniaus kraštą, 1919 - 1939 m. 
čia veikė lenkiškas Stepono Batoro 
universitetas, kuriame mokėsi ir bū-
simasis Nobelio premijos laureatas 
- rašytojas Česlovas Milošas. 1939 
m. Vilniaus universitetas atnaujino 
darbą, atkėlus iš Kauno Humanita-
rinių mokslų, Teisės, bei Matemati-
kos-gamtos fakultetus, bet jau 1940 
m., Lietuvai tapus Tarybų Sąjungos 
dalimi, jis buvo pertvarkytas pagal 
sovietinę švietimo tvarką. 

1943 m. okupantai vokiečiai už-
darė universitetą ir jis vėl atvėrė 
duris 1944 m. rudenį. Nors ir varžo-
mas tarybinės ideologijos, Vilniaus 
universitetas plėtėsi ir stiprėjo, jame 
susiformavo tarptautiniu mastu pri-
pažintos mokslinės mokyklos, su-
brendo daug iškilių asmenybių. 1990 
m. atkūrus Lietuvos nepriklausomy-
bę, patvirtintas Universiteto statutas, 
grąžinęs jam autonomiją.

Šventų Jonų bažnyčia – viena iš 
seniausių bažnyčių Lietuvoje

Jėzuitai į Vilnių atvyko 1569 m. 
pakviesti vyskupo Valerijono Pro-
tasevičiaus ir tais pačiais metais, 
rudenį, įsteigė Vilniaus kolegiją. 
Vilniaus Šv. Jono bažnyčia 1571 
m. buvo perduota Jėzuitų kolegijai: 
,,Kai jėzuitai atvyko į Vilnių ir įkūrė 
Vilniaus kolegiją, jiems buvo būtina 
ir bažnyčia. Šiuo metu ji veikianti, 
joje laikomos pamaldos, o koplytė-
lėse galima pamatyti Vilniaus uni-
versiteto muziejaus eksponatus,“ 
– pasakojo muziejaus direktorius, 
daktaras R. Kondratas. - ,,Šv. Jonų 
bažnyčioje esantys eksponatai susi-
ję su kol kas ilgiausiu universiteto 
gyvavimo laikotarpiu, kai čia dėstė 

jėzuitai – nuo 1597 iki 1773 metų.“ 
Vienoje iš bažnyčios koplytėlių 
eksponuojamos senų dokumentų 
kopijos, pvz., 1579 m. balandžio 1 
d. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Stepono Batoro 
privilegija dėl Akademijos bei Uni-
versiteto teisių suteikimo Vilniaus 
kolegijai, popiežiaus Grigaliaus XIII 
bulė, patvirtinanti jėzuitų kolegiją 
universitetu, knygos – Petro Skargos 
,,Pro sacratissima Eucharistia contro 
haeresim Zwinglianam“ (Vilnius, 
1576), Mikalojaus Daukšos ,,Posti-
lė“ (1926 m. faksimilė), Konstantino 
Sirvydo ,,Trijų kalbų žodynas“ (Vil-
nius, 1713). Šioje muziejaus salėje 
eksponatais ir čia dėsčiusių ar besi-
mokiusių iškilių asmenybių portre-
tais pasakojama Vilniaus Universite-
to įkūrimo ir raidos istorija. Atskiri 
stendai skirti teologijos ir filosofijos, 
istorijos, filologijos bei tiksliesiems 
mokslams, kuriuos lotynų kalba 
dėstė jėzuitai. ,,Vilniaus universiteto 
muziejaus kolekcija nėra labai dide-
lė, čia mažiau nei 10 tūkst. ekspona-

tų, o daugiausiai – numizmatikos, 
medalių, grafikos, skulptūros, tapy-
bos pavyzdžių ir knygų, dalį kolek-
cijos sudaro dovanos universitetui, 
kurių taip pat yra nemažai – visgi 
ši įstaiga gyvuoja daugiau nei 400 
metų,‘‘ – apie eksponatų pobūdį pa-
sakojo muziejaus direktorius.

Vilniaus universitete nuo pat jo 
įsteigimo dėstė skirtingų tautybių 
dėstytojai – ispanai, vokiečiai, pran-
cūzai. ,,Turime ne tik labai įdomių 
dėstytojų, daug nuveikusių švietimo 
srityje, bet ir vieną šventąjį – An-
driejų Bobolą. O kitas profesorius, 
Andrius Rudamina, buvo pirma-
sis lietuvis jėzuitas, kuris nukelia-
vo į Indiją, kur yra ir memorialinis 
akmuo su jo vardu,“ – pasakojo R. 
Kondratas. Šventasis Andriejus Bo-
bola studijavo filosofiją ir teologiją 
Vilniaus universitete ir yra vienas iš 
jėzuitų kankinių, atidavusių gyvybę 
už tikėjimą. Per 1655 m. Lenkijos ir 
Lietuvos karą su Maskva Lietuvoje 
siautėję kazokai rodė ypatingą nea-
pykantą tam, kas katalikiška. Apaš-
talavimu pagarsėjęs tėvas Bobola 
buvo jų užkluptas, o atsisakęs atsiža-
dėti katalikų tikėjimo, buvo varomas 
į Polesės Janovą (dabar Baltarusijo-
je) ir žiauriai kankinamas, o 1657-
ųjų gegužės 16-ąją mirė nuo kardo 
kirčių. Buvo paskelbtas šventuoju 
Romoje 1938 m.

Paveikslas, per Antrąjį 
pasaulinį karą įstrigęs 
Amerikoje

Bažnyčios salėje, kurioje ekspo-
nuojamos knygos ir dokumentai, 
kabo ir milžiniškas paveikslas, vaiz-
duojantis Steponą Batorą, suteikiantį 
vyskupui leidimą steigti Vilniaus 
universitetą. 

Vilniaus universiteto muziejaus direktorius, daktaras Ramūnas 
Kondratas juokėsi, kad aplankę muziejų studentai sužino, kur 
yra Šventų Jonų bažnyčia, kurioje įteikiami diplomai Vilniaus 
universiteto absolventams.

Šventų Jonų bažnyčia – viena iš seniausių Vilniuje, kurioje galima pa-
matyti laiko tėkmę – čia išlikę gotikos, baroko, neoklasicizmo elementų.

Gaubliai, laikinai saugomi vienoje iš bažnyčios koplyčių – pa-
prastai jie puošia Vilniaus Universiteto Baltąją salę.

Į Šventų Jonų bažnyčioje caro valdymo laikotarpiu buvo per-
vežti altoriai iš kitų Vilniaus bažnyčių, kurios buvo verčiamos 
cerkvėmis. Nuotraukoje – vieno tokio altoriaus fragmentas.
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Rubrika 

- Kokie socialiniai vaidme-
nys jums būdingi? 

- Pirmiausiai – moteris, mergi-
na, nes bet kokioje veikloje per 
kūną ir emocijas pirmiausiai reiš-
kiasi moteriška energija. Tada 
dukra, sesė, draugė. Taip pat dar 
visuomenininkė, nes man asme-
niškai labiausiai rūpi ir patinka 
dirbti ginant viešą interesą arba 
padedant bendruomenei burtis. 
Aš jaučiuosi laiminga tada, kai 
esu bendruomenėje ir kai jaučiu 
bendrumą su kitais žmonėmis, 
kai jaučiu stiprų emocinį ryšį. 
Tikiu tokia ge-
ometrine pro-
gresija - stipri 
šeima, stipri 
bendruomenė, 
stipri tauta ir 
Lietuva. 

- Kas jums yra moterišku-
mas? 

- Moteris yra Gamta. Kiekvie-
na moteris apdovanota ypatingu 
ryšiu su gamtos ciklais. Moteris 
visuomet turi tą intuityvų gebė-
jimą grožiui, estetikai, pajautai. 
Per ją liejasi emocijos, jausmai. 
Moteris su užspaustais jausmais 
ir emocijomis negali išreikšti jai 
duoto moteriškumo. Svarbu ne-
bijoti tai daryti. Moteris kartais 
gali būti kaip upė, viską gražiai 
aptekanti ir būnanti tėkmėje, 
tačiau kitą kartą ta pati moteris 
gali būti ir deganti ugnis ar ura-
ganas. Kiekvienoje moteryje ir 
tikriausiai kiekviename žmoguje 
yra visos stichijos ir visi mūsų 
veidai, kurių kartais nepažįs-
tame ar net neleidžiame jiems 
pasirodyti, neatidarome jų, nes 
esame pripratę prie vieno. Svar-
bu pažinti ir priimti save. 

- Kaip suprantate moterų so-
lidarumą? Ar tai svarbu?

- Aš savo moteriškumą atradau 
būtent per moterų solidarumą. 
Kitaip tai pavadinčiau seseryste. 
Kai moterys viena kitai pirmiau-
siai yra sesės, ne konkurentės. 
Kai mus sieja seseriškas ryšys, 
mes viena kitai padedame augti, 

viena kitą papildome ir palaiko-
me - tai yra didžiulė bendrystės 
jėga. Moterų solidarumas gali 
būti labai stipri pagalba, kuriant 
gražesnį pasaulį, pradedant nuo 
šeimos iki gražesnės aplinkos.

- Kokia jūsų šeimyninė pa-
dėtis?

- Kol kas savo šeimos dar ne-
sukūriau. Labiau esu tokiame 
etape, kada visiškai išsiskleidi 
ir atrandi, kur tavo realizacija. 
Tai atitinka ir mano požiūrį, kad 
pirmiausia žmogus turi realizuo-
tis kaip asmenybė, atradęs savo 

misiją ir tiks-
lą. Kai asmuo 
s k l e i d ž i a s i 
veikloje, kuri 
jam patinka, 
dažniausiai jis 
būna švytintis, 

laimingas, užpildytas. Ir tik tada, 
kai esi užpildytas, gali rasti savo 
antrą pusę. Jaučiu, kad jau neto-
liese yra ir mano antroji pusė. 

- Ar esate kada nors patyrusi 
smurtą?

- Kadangi teko gyventi ir ke-
liauti po kitas šalis, tokias kaip 
Turkija, Gruzija, Azerbaidžanas, 
Iranas ir Irakas, tai visose šiose 
Vidurio Rytų šalyse teko susidurti 
ne tiek su smurtu tiesiogiai, kiek 
su smurtiniu požiūriu į vyrų ir mo-
terų santykį kasdieninėje erdvėje. 

-  Gal tai daugiau seksualinis 
priekabiavimas? 

- Net nežinau, kaip tiksliai 
pasakyti. Sunki tema. Ne tiek 
priekabiavimas, kiek kasdieni-
nė įtampa. Gyvenant tose ša-
lyse, turi nuolat galvoti, kaip 
tu atrodai, kad netyčia ko nors 
nepasakytum, kad tavo kalbos 
nesuprastų kaip duoto ženklo ar 
kažkaip kitaip, negu tu iš tiesų 
turėjai omenyje. Kasdien reikia 
labai saugoti save. Atrodo, nors 
ir vienas žodis, bet jeigu jis vul-
garus, tai jau psichologiškai ver-
čia įsitempti, jaustis nepatogiai, 
nesaugiai. Negali būti savimi. 
Pasitaikė ne viena situacija Tur-
kijoje ir tai vyksta kasdien vie-
šose erdvėse. Tačiau labai sun-

ku apsiginti - tu taip nepatogiai 
jautiesi, kad nėra lengva apie tai 
kalbėti ar sureaguoti. Nežinai, 
ką daryti. Man buvo tokia kebli 
situacija Gruzijoje, laipiojant po 
kalnus. Aš kreipiausi į policiją ir 
į aplinkinius žmones pagalbos, 
tačiau jie man atsakė: „O tai ko-
dėl tu čia vaikštai viena?“, „Tu 
pati ir prisišaukei“. Pagalbos ne-
sulaukiau dėl požiūrio, kad pati 
moteris kalta. 

- Jūs kalbate apie kitas šalis, 
o kaip yra Lietuvoje?

- Lietuvoje tiesioginių prie-
kabiavimų neteko patirti, tačiau 
matau seną įsišaknijusį įprotį 
vulgariai juokauti. Universitete 
taip pat buvo daug vulgarių juo-
kelių, seksistinių pastabų ir keis-
čiausia, jog mūsų visuomenėje 
tai priimtina lyg būtų normalu. 
Man šitas įprotis nėra mielas. 

- Kaip manote, ar smurto te-
matika yra aktuali? Ar aplin-
kui daug smurto – Lietuvoje, 
Anykščiuose?

- Sakyčiau Lietuvoje vyrau-
jantis ne tiesioginis, tačiau psi-
chologinis smurtas ir tai dar 
sudėtingesnė problema. Žmonės 
yra įsibaiminę.

- Dabar yra piketuojama ir 
reikalaujama, kad būtų įtei-
sinta Stambulo konvencija, 
kuri gina mo-
terų teises ir 
reglamentuo-
ja teisės ak-
tus, susijusius 
su kova prieš 
smurtą arti-
moje aplinko-
je. Ar manote, 
kad tai reikalingas dalykas?

- Aš pati – prieš Stambulo 
konvenciją. Tačiau dėl kitų tam 
tikrų jos aspektų, susijusių su 
lyties klausimais. Konvencijoje 
kalbama ne vien apie lyčių ly-
giateisiškumą, bet ir lytiškumą. 
Man atrodo, čia jau peržengtos 
ribos ir tai gali sudaryti tam ti-
kras prielaidas formuotis ne-
natūraliai pasaulėžiūrai. Mano 
požiūriu, negalima kištis į ly-

Visuomenininkė Monika Peldavičiūtė: 
„Moteris yra gamta“

tiškumą, nes tai yra prigimtinis 
dalykas. Reikėtų atsigręžti į tai, 
kas yra prigimta ir stiprinti tas 
savybes, tada ir vėl turėsime sti-
prią darnią šeimą.

- Koks jūsų požiūris į alko-
holizmą bei įvairias kitas pri-
klausomybes?

- Esu mačiusi žmonių, turinčių 
problemų. Ar alkoholizmas, ar 
bet kokia kita priklausomybė, - 
tai tam tikras bėgimas nuo savęs 
ir nenoras priimti realybę arba ją 
priimti yra taip sunku, jog randa-
si noras į kažką pasinerti. Galbūt 
sunku priimti pyktį, nuoskaudą, 
neviltį ir išeiti iš to taško, ieško-
ma kaip to išvengti lengviausiais 
būdais, nesvarbu, kas tai būtų. 

- Ar tie žmonės patys kalti? 
Juk pripažįstama, kad pri-
klausomybės yra liga. 

- Liga ar galbūt kažkada išgy-
venta trauma. Čia labiau reiktų 
psichologinės pagalbos žmogui, 
nes tai išsivysto palaipsniui. Turi 
pasiekti tam tikrą laipsnį, kad 
alkoholio vartojimas taptų liga. 
Reiškia, kažkurioje stadijoje 
liko nepamatyta ir neužskaityta 
kaip problema, nieko nedaryta. 
Artimieji ar aplinkiniai neturėtų 
likti abejingi. Pastebiu, kad mes, 
lietuviai, esame uždarę savo 
emocijas ir jausmus, sunkiai 
dalinamės ir atsiveriame. Viską 
laikant viduje, kuriasi psicholo-
ginės įtampos bei problemos, to 
pasekmė – alkoholizmas, smur-
tas. Visos problemos - iš žemo 
emocinio intelekto. 

- Kokios emocinio intelekto 
stokos pasekmės?

- Mes dažnai remiamės tik 
tuo, kas racionalu. Matau, kad 
politikoje ar viešame gyvenime 
moteriškumas ir jausmai nėra ly-
giavertiškai atstovaujami ir pri-
imami. Mes nuo seno kažkodėl 
turime supratimą, kad vertingi 
tik racionalūs sprendimai, grįsti 
ekonominiu matavimu. Tačiau 
be emocinio ryšio ir pajautos, 
protas gali būti piktas, genialus, 
bet nedarnus su aplinka. Protas 
turi tarnauti širdžiai ir pajautai, 
aukštesnėms vertybėms. Be pa-
jautos protas yra šaltas, atitrūkęs 
nuo realybės, nuo aplinkos, ku-
rioje jis veikia, todėl emocinis 
intelektas šioje vietoje yra itin 
svarbus.

- Ką šioje srityje turėtų da-
ryti institucijos? 

- Jau mokyklose turėtume mo-
kyti emocinio 
intelekto ir 
tada išvengtu-
me labai daug 
p r o b l e m ų . 
Kaip yra kūnas 
ir mes prausia-
mės kiekvieną 
dieną, tai ly-

giai taip pat yra mūsų emocijos 
bei vidinės būsenos ir mes taip 
pat turime išmokti atpažinti jas 
ir kaip su jomis elgtis. Ypatin-
gai tai aktualu, ugdant vaikus, 
tada socialinių problemų būtų 
žymiai mažiau. Dabar jau yra 
įvairių mokymų ir suaugusiems, 
kuriuos veda vadinamieji kouče-
riai. Emocinio intelekto moko-
mi mokyklų direktoriai, įmonių 
vadovai. Jei vadovas emocinės 

pajautos neturi, tą jaučia visa 
komanda bei visa įstaiga. Vyksta 
savotiška grandininė reakcija – 
kolektyvas negali darniai veikti, 
o jei mokytojai komandoje su 
vadovu ir tarpusavyje nedarno-
je, tai kaip gali to mokyti vaikus. 
Ypatingai lyderiai, vadovai turi 
būti pavyzdys savo vertybėmis, 
emocine pajauta, emociniu inte-
lektu. Žmogus gali gerai jaustis 
ir realizuotis tik jam palankioje, 
darnioje aplinkoje – tiek psicho-
loginėje, tiek fizinėje. 

- Papasakokite apie savo 
veiklą Pasaulio anykštėnų 
bendruomenėje. Kokie šios 
bendruomenės darbai, tikslai, 
vizijos? Kaip tai jums padeda 
skleistis kaip moteriai?

- Esu trijų bendruomenių 
Anykščiuose narė – Pasaulio 
anykštėnų, Naujų vėjų, jaunimo 
organizacijos, ir Jurzdiko, mano 
gyvenamojo rajono. Anykščiai – 
puiki terpė burti žmones ir kartu 
kurti. Čia žmonės yra aktyvūs 
ir ypatingai iniciatyvūs. Pasau-
lio anykštėnų bendrijoje mano 
misija burti anykštėnų bendruo-
menę Anykščiuose, visus telkti 
bendrai veiklai ir kviesti grįžti 
išvykusius anykštėnus, palaiky-
ti ryšį, kad jis nenutrūktų. Šiuo 
metu organizuojame anykštė-
nų forumą, kuris įvyks gegužės 
gale. Kviečiami visi piliečiai pa-
sisakyti, dalyvauti, siūlyti idėjas. 
Kai kiekvienas išskleidžia savo 
gebėjimus, tada galime sukurti 
ir didžiausią miesto potencialą. 
Prieš tai su Pasaulio anykštėnais 
ir kitomis miesto NVO organiza-
vome ąžuolų sodinimą Šilelyje, 
taip pat šią vasarą vyks tarp-
tautinis miško festivalis, miško 
stovyklos, tad veiklos netrūksta. 
Norisi savo pavyzdžiu rodyti, 
kad čia gera gyventi ir kurti.

- Kokios yra iniciatyvos Gy-
vas miškas idėjos ir veiklos?

- Tai pilietinis judėjimas Lie-
tuvos miškų išsaugojimui, švie-
timui apie mišką per pilietinę 
žiniasklaidą. Organizuojame ak-
cijas, konferencijas.

- Kaip gimė jūsų toks stiprus 
ryšys su žeme?

- Nuo pat vaikystės labai daug 
laiko su šeima praleisdavome 
gamtoje. Žygiai, dviračiai, miš-
kas, ežerai – atrodo, kad visas 
mūsų laisvalaikis buvo gamtoje. 
Tačiau iš tiesų manau, jog arti-
mas ryšys su gamta užkoduotas 
kiekvieno lietuvio genuose ir 
perduotas protėvių. Tuo mes ir 
esame unikalūs, kaip tauta  ir 
šalis.

- Kokią esminę žinią norėtu-
mėte paskleisti?

- Saugokime ir mylėkime gamtą 
bei moteris. Harmoningas žmogus 
gali egzistuoti ir jaustis laimingas 
tik sveikoje aplinkoje. Matant per 
visą Lietuvą nuvilnijusį vajų, kai 
miesteliuose ir miestuose pagrin-
dinėse aikštėse ir gatvėse iškerta-
mi medžiai, - skauda. Tačiau tas 
skausmas mus budina. Žmogus 
sveikas ir laimingas, kai darniai 
sugyvena su gamta, ir kai jo aplin-
ka yra neužteršta, natūrali. Tada 
gali pasikrauti jėgų ir pats savyje 
atrasti harmoniją. Sugrįžkime prie 
žemės, išeikime basomis į pievą. 

Monika Peldavičiūtė pasakoja apie savo veiklas, projektus, iniciatyvas.
Ingridos POCIūTĖS nuotr. 

...„Pagalbos nesulaukiau 
dėl požiūrio, kad pati mote-
ris kalta“...

...„Viską laikant viduje, 
kuriasi psichologinės įtam-
pos bei problemos, ko pase-
kmė – alkoholizmas, smur-
tas“...



2018 m. gegužės 12 d.
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sekmadienis 2018 05 13

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 Brolių Grimų pasakos 
Stebuklingas stalelis
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 Begalinė meilė N-14
23.40 Kazino N-14
2.30 Pasaulio dokumentika. 
Mėlynoji planeta 2 

6.20 Dienos programa. 
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
6.55 „Ponas Bynas“ 
7.20 „Žuviukai burbuliukai“ 
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ 8.35 „Tomo ir 

Džerio šou“ 
9.00 „Saugokis meškinų“ 
9.30 „Drakonų kova. Super“ 
N-7
10.00 „Žvėreliai susivienija“ 
11.50 „Pričiupom!“ 
12.20 „Princesė Enė“ 
14.35 „Mano draugas delfinas 
2“ 
16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Mes vieno kraujo. 
19.30 Tamsoje. N-7
21.00 „Tamsos riterio sugrįži-
mas“ N-7
0.10 „Netrukus ateis tamsa“ 
N-14
1.55 „Didžiosios motušės 
namai 2“ 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 mo-
teris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Bremeno plėšikai“ N-7
13.00 „Šoklieji bičiuliai“ 
14.35 „Paauglių paplūdimys 
2“ N-7
16.50 „Ekstrasensai tiria“ N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse“ N-7.
21.55 „Nužudyk mane tris 
kartus“ N-14.
23.45 „Mano ištakos“ N-14.

1.50 „Įsikūnijimas“ N-7 (kart.).

6.30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje . 2017 m. 
Sporto laida. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje. II dalis. 
2017 m. Sporto laida. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Blogas šuo!“ 
11.30 „Nematoma karalystė“ 
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu
13.10 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ 
13.40 Sveikinimai. 
16.00 „Reali mistika“ N-7 
17.05 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ N-7
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.40 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Išbandymų diena“ N-14
23.45 „Pradžia“ (Inception). 
N14. 
2.20 „Kas žudikas?“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
8.40 „Sodininkų pasaulis“ 
9.15 „Žiniuonis“ N-7. 
10.50 „Būrėja“ 
11.25 „Akloji“ 
12.00 Bus visko (k). 
12.55 Beatos virtuvė. 
13.50 „Tabatos salonas“ 
14.50 „Širdele mano“ N-7. 
16.50 „Akloji“ 
18.20 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 „Didžiosios lokės sū-

nūs“ 
22.55 „Laukinės aistros“ N-14
1.00 „Cirkas „Kolumbija“ N-14
  

 kultura
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Parranda Polar“.   (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė (kart.).  
8.30 Krikščionio žodis.   (kart.).  
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.    
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Meno ritmai 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 Septynios Kauno die-
nos.   (kart.).
11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Kultmisijos. 
Dokumentinė kultūros apybrai-
ža. Rež.: Gintaras Šeputis.
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 Tarptautinis poezijos 
festivalis „Poezijos pavasaris 
2018“. Atidarymas. 
19.00 Nes man tai rūpi. 
19.45 Elmo nuotykiai Niurzgų 
šalyje 
21.00 Nomedos Kazlaus 
vokalo ir aktorinio meistriškumo 
vasaros akademija.  
22.45 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
23.40 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
0.30 Nekalbėk su nepažįsta-
maisiais N-14 (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k). 
7.30 Nuo.. Iki.. (k). 
8.30 KK2 (k). N-7. 
10.00 Brydės. 
10.30 Savaitės kriminalai. 
N-7. Aktualijų laida. 
11.00 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Autopilotas (k). 
12.00 Ekranai (k). N-7. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
18.00 Valanda su Rūta (k). 
19.00 Nugalėk Merūną. 
19.30 Nuo... Iki... 
20.00 Bus visko. 
21.00 Autopilotas. 
21.30 @rimvydasvalatka (k). 
22.00 Žinios.
23.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. Aktualijų laida. 
23.30 Apie žūklę. 
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 pasau-
lyje“ N-7 (kart.) 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 
(kart.) 
9.00 „Gyvūnų manija“. 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7
10.30 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“. 
11.00 „Skilusios kaukolės 
ranča“ N-7 
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
13.00 „Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima“
14.00 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“ 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 „Egipto dievai“ N-7 
(kart.).

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7.
8:00 „4 kampai“. 
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Ant bangos“. 
11.00 „Ekovizija“. 
11.10 „Kapitonas 
Gordejevas“ N-7. 
13.35 „Laiptai į dangų“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“. 
N-7
17.30 „Neprijaukinti. 
Norvegija“. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neprijaukinti. Turkija“. 
N-7. 
19.00 „Ant bangos“. 
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 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. Finalas.   
(kart.).
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 Aukštuomenės daktaras 
4 N-7.
24.00 Savaitė. (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 rein-
džeris“ 
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 Tamsoje. N-7. 
20.30 Nuo... Iki... 
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Sveiki atvykę į spąstus 
N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7.
1.20 Tamsos riterio sugrįžimas 
N-7.

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 amazo-
nės“ 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 „Vasara, ateik čia“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. 
22.25 TV3 orai. 
22.30 „Vilką mini, vilkas čia“ 
N-7
0.10 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.05 „Kvantikas“ N-7
2.00 „Gaudynės“ N-7

6.35 “Viena už visus” 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
8.40 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.30 „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
18.30 LKL čempionatas. 
Juventus - Lietuvos rytas. 
Tiesioginė transliacija. 
Ketvirtfinalio rungtynės
21.00 4 sektorius. Išvadavimas 
N-14
22.50 Baubas N-14
0.40 „Išbandymų diena“ N-14
1.35 „Juodasis sąrašas“ N-7
2.20 „Blogas šuo!“ 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeimininkas?” 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „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“ 
18.00 „Mano meilės šviesa“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 

21.00 „Panelė detektyvė“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 „Tiltas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
6.55 Auklė Mun (kart.).
7.10 Tobotai 2 (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.50 Stop juosta.   (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija.   (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Durys atsidaro. (kart.).
12.40 Elmo nuotykiai Niurzgų 
šalyje (kart.).
13.50 Kosminis Čiurlionis. 
Dalyvauja Petras Vyšniauskas 
(saksofonas), Olegas 
Molokojedovas (klavišiniai), 
Aleksandra Žvirblytė (fortepijo-
nas). (kart.).
15.20 Auklė Mun 
15.35 Tobotai 1 
16.00 Nuo gamyklos konve-
jerio 1 
16.15 Mažasis atradėjas.
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 2 N-7
20.25 Prokurorai. 
21.20 Amerikos pasirinkimas 
23.15 Frensis kariniame jūrų 
laivyne N-7
0.35 DW naujienos rusų kalba.
0.50 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. 
Savaitės įvykių apžvalga. 
9.30 Valanda su Rūta (k). 
10.30 Nuo... Iki...
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” N-7 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7 
(kart.) 
8.55 „Nuo amato iki verslo“. 
(kart.)
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.25 „Fizrukas“ . N-7 (kart.) 
14.00 „6 kadrai“ („6 kadrov“). 
Rusija, komedija, 2010. 88 s. 
N-7 

14.30 „Televitrina“. 

15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „CSI Majamis“ 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 „Nakvynės namai 2“ S
0.55 „Kobra 11“ N-7

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „4 kampai“. 
7.15 „Ant bangos“. 
8.15 „24/7“. 
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Legenda apie pilotą“ 
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.
0.15 Gyvenimo būdas. N-7
1.15 „Šiandien kimba“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2018 05 15

trečiadienis 2018 05 16

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis (Der Alte). N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5
10.55 Akis už akį 5 N-7
11.40 Beatos virtuvė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
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.  
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Šiandien prieš 100 
metų. 
21.30 Pasaulio teisuoliai. 
22.15 Istorijos detektyvai. 
23.05 Aukštuomenės daktaras 
4 N-7. 
23.50 Karinės paslaptys. 
(kart.).
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.00 Dienos programa. 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
N-7
7.40 „Ponas Bynas“ 
8.05 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra . N-7. 
12.00 Tamsoje . N-7. 
12.30 Nuo... Iki.... 

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 Tamsoje. N-7. 
20.30 Ekranai. N-7. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 Pabėgti neįmanoma 
N-14
0.35 „Judantis objektas“ N-7.
1.30 Sveiki atvykę į spąstus 
N-14

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7
8.25 „Šviesoforas“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
N-7
12.00 „Svotai“ N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 „TV3 žinios“.
16.25 „TV3 orai“.
16.30 „TV Pagalba“. 
18.30 „TV3 žinios“.
19.20 „TV3 sportas“.
19.25 „TV3 orai“.
19.30 „Šviesoforas“. N-7
20.00 „Prieš srovę“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.20 „TV3 sportas“.
22.25 „TV3 orai“.
22.30 „Raudonoji aušra“ N-14

0.20 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.15 „Kvantikas“ N-7
2.10 „Legendos“ N-14

6.15 „Viena už visus“ N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7
8.35 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.25 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.25 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7
13.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7
14.55 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.30 LKL čempionatas. 
Šiauliai - Lietkalbelis. Tiesioginė 
transliacija. Ketvirtfinalio rung-
tynės
21.00 Atpildas. Kikboksininkas 
5 N-14
22.50 4 sektorius. 
Išvadavimas N-14
0.40 „Gyvi numirėliai“ N-14
1.30 „Blogas šuo!“ 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „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“ 
18.00 „Mano meilės šviesa“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XIV. Miegantys po 
žeme“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.55 „Tiltas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
6.55 Grizis ir lemingai
7.05 Auklė Mun (kart.).
7.15 Tobotai 1 (kart.).
7.40 Mažasis atradėjas. 
(kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.25 Septynios Kauno dienos.   
(kart.).
8.55 Nuo gamyklos konvejerio 
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 Euromaxx. (kart.).
12.30 Nes man tai rūpi. (kart.).
13.20 Amerikos pasirinkimas 
15.15 Auklė Mun 
15.25 Tobotai 2 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 1 
16.15 Mažasis atradėjas. 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Misija. Vilnija. 
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  
18.55 UEFA merginų U17 
čempionatas. Lietuva - 
Vokietija. Tiesioginė transliacija 
iš Alytaus.

21.00 ARTi. (kart.).
21.15 Šventasis karas 
22.10 Jaunasis Montalbanas 
1 N-7
0.05 DW naujienos rusų kalba.
0.20 Dabar pasaulyje. 

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 Rytas su LNK. 
16.00 Nuo.. Iki.. (k). 
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“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ 
N-7.
9.00 „Gyvūnų manija“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
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 „CSI Majamis“ N-7 
(kart.).
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“. 
21.30 „Transporteris 3“ N-14
23.35 „Pėdsakai“ N-7
0.35 „Kobra 11“ N-7
1.30 „Daktaras Hausas“ N-14

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.15 „Muzikinės kovos“. 
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Legenda apie pilotą“ 
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. Informacinė 
publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. N-7
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 Gyvenimo būdas. N-7
21.30 „Patriotai“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.40 Rubrika „Išmanus 
kaimas“.
23.45 Nuoga tiesa. N-7
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7

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

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Tamsoje . 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 Tamsoje. N-7. 
20.30 Nugalėk Lavrinovičius. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 Žudymo sezonas N-14
0.15 „Judantis objektas“ N-7.
1.10 Pabėgti neįmanoma N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
. N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 TV3 žinios. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7  
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 „Sumokėti vaiduokliui“ 
N-14
0.20 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.15 „Kvantikas“ N-7
2.10 „Legendos“ N-14

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.
11.25 „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. 
20.25 Visi už vieną. N-7. 
21.00 10 balų žemės drebėji-
mas N-7
22.50 Atpildas. Kikboksininkas 
5 N-14
0.40 „Gyvi numirėliai“ N-14
1.30 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „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“ 
18.00 „Mano meilės šviesa“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 

20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės XIV. Elnio naktis“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.45 „Tiltas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
7.05 Auklė Mun (kart.).
7.15 Tobotai 1 (kart.).
7.45 Mažasis atradėjas. (kart.).
8.00 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.25 Nacionalinis turtas.   
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 
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 Auklė Mun 
15.25 Tobotai 2 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 1 
16.15 Mažasis atradėjas. 
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 2 N-7
20.30 Kalbantys tekstai.  
21.15 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Frimanu 
3 N-7

22.00 Mes geriausios! N-7
23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XVIII tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2014“. „Heavy 
Beauty“ (Estija, Lietuva).

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 Nuo.. Iki.. (k). 
10.30 KK2. N-7. Infošou. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Ekranai (k). N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7.
9.00 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu„“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
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
15.25 „CSI Majamis“ N-7 
(kart.).
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 „Paguoda“ N-14
23.35 „Pėdsakai“ N-7
0.30 „Kobra 11“ N-7
1.30 „Daktaras Hausas“ N-14

06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
07.15 Nuoga tiesa
10.20 „Legenda apie pilotą“ 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 17

penktadienis 2018 05 18

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.  
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Laumės vaikas N-14. 
1.20 Klausimėlis.lt.   (kart.).
1.45 Smegenų paslaptys. Igoris 
Stravinskis.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Tamsoje . N-7. 

12.30 Nugalėk Merūną . 
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 Tamsoje. N-7. 
20.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.30 Niko N-14
0.35 „Judantis objektas“ N-7.
1.25 Žudymo sezonas N-14
2.50 Alchemija. VDU karta. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
. N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 „TV3 žinios“. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Farai“. N-7  
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 „Rembo. Pirmasis kraujas 
2“ N-14
0.20 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.20 „Kvantikas“ N-7
2.10 „Legendos“ N-14

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. 
10.30 „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“ 
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena. 
20.25 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena N-14
23.15 10 balų žemės drebėji-
mas N-7
1.00 „Gyvi numirėliai“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“ 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 „Mano meilės šviesa“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtis Lemano ežero 
pakrantėje“ N-14

22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0,55 „Tiltas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
7.00 Auklė Mun (kart.).
7.15 Tobotai 2 (kart.).
7.40 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.55 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 Prokurorai. (kart.).
13.10 Maistas ir aistros. (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Frimanu 
3 N-7
15.10 Auklė Mun 
15.25 Tobotai 2 
15.50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 
16.15 Mažasis atradėjas. 
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. 
19.25 Ten, kur namai 2 N-7
20.30 Anapus čia ir dabar. 
21.00 Mano tėviškė.
21.15 Pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė 
transliacija iš Herningo.
23.45 Žurnalas „Kelias į FIFA 
World Cup 2018“.

0.15 DW naujienos rusų kalba.
0.30 Dabar pasaulyje. 
1.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. „Prano Kentros 
4“.

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Ekranai (k). N-7.
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Nugalėk Lavrinovičius. 
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.) 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7.
9.00 „Vienam gale kablys“.(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
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 „CSI Majamis“ N-7 (kart.).

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 „Amerikietiškas pyragas 
2“ N-14
23.35 „Pėdsakai“. N-7
0.30 „Kobra 11“ N-7
1.30 „Daktaras Hausas“ N-14

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė“.
7.15 „Ant bangos“. 
8.15 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
8.30 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Legenda apie pilotą“ 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. 
18.45 Rubrika „Verslo genas“.
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. 
23.40 Rubrika „Verslo genas“.
23.45 „Vantos lapas“. 
0.15 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 Senis  N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7 
11.40 Stilius. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7. 
17.30 Žinios 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Jos Didenybės tarnybo-
je N-14. 
1.20 Dviračio žinios. (kart.).
1.45 Smegenų paslapys. 

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Tamsoje . N-7. 
12.30 Valanda su Rūta . 

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 Troja N-14
0.10 Mirties apsuptyje 2 N-14
1.50 Niko N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „SimpsonaiN-7 
16.00 TV3 žinios. 
17.00 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Rio“. N-7
21.20 „Eurolygos rungtynės. 
Stambulo „Fenerbahce“ - 
Kauno „Žalgiris“. Vaizdo įrašas.
23.35 „Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas“ N-7
2.05 „Sumokėti vaiduokliui“ 
N-14 (kart.) 

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „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. 
21.00 Tikras teisingumas 2. 
Smurto banga N-14
22.50 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2018 Vilnius“. 
N-7. Sporto laida. 
2.05 „Gyvi numirėliai“ N-14
2.50 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“
7.50 „Akloji“ 
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 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 „Komisaras Falkas. 
Kruvini deimantai“ N-14
23.05 „Teisėjas“ N-14
1.50 „Tiltas“ N-14
  

 kultura

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
6.50 Auklė Mun (kart.).
7.10 Tobotai 2 (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas. 
(kart.).
7.50 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
(kart.).  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Stop juosta.   (kart.).
12.45 Kultmisijos. (kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Laidos 
svečias - operos žvaigždė 
Montserrat Marti (Ispanija). 2 
d. (kart.).
15.15 Auklė Mun 
15.25 Tobotai 2 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio  
16.15 Mažasis atradėjas. 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba..   (kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.35 Ten, kur namai N-7
20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Kam plėšytis? N-14
22.45 Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui - 30. Amžininkai. 
Pirmieji Atgimimo mitingai. Aut. 
Rimas Bružas. 2008 m.
23.35 Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui - 30. Lietuvos prisi-
kėlimas. Sąjūdžio tarptautinė 

reikšmė. Dokumentinis filmas. 
Rež. Arūnas Žebriūnas, 
Aloyzas Jančoras. 2000 m.
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.45 Dabar pasaulyje. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
Aktualijų laida. 
9.30 Nugalėk Lavrinovičius.
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.) 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ 
N-7.
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7 
(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
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 „CSI Majamis“ N-7 
(kart.).
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 „Paukšteli, spruk“ N-7
0.15 „Keitės Makkol bylos“ 
N-14
2.00 „Daktaras Hausas“ N-14
2.45 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.) 

6.49 TV parduotuvė.
7.05 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. 
7.45 „Gyvenimo sparnai“. 
Pokyčių drama. N-7
8.15 Gyvenimo būdas. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Legenda apie pilotą“ 
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. 
18.50 „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 „Vienišas vilkas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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
12.00 Didžiosios Britanijos 
princo Harry ir aktorės 
Meghan Markle karališkų-
jų tuoktuvių ceremonija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.  
16.00 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
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 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai - viena 
širdis“. 
23.10 Karaliaus kalba  N-7. 
1.05 Jos Didenybės tarnybo-
je N-14. (kart.).

6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“ 
6.55 „Ponas Bynas“ 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas 

ir Svirplys“ 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“
8.40 „Saugokis meškinų“ 
8.55 Turtuolis Ričis 
10.45 Karališkosios Princo 
Hario ir Megan Markle 
vestuvės. 2018 m. Didžioji 
Britanija. Tiesioginė trans-
liacija
16.00 Didysis Getsbis N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Simarono žirgas 
21.10 Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo obels 
N-7
23.20 Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius! N-7
1.15 Troja N-14

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 „Skaniai ir paprastai“. 
Lietuva, kulinarijos laida.
11.00 „Svajonių ūkis“. 
11.30 „Pasivaikščiojimas su 
dinozaurais“ N-7
13.05 „Beilio nuotykiai. 
Naktis Kautaune“ 
14.55 „Veiverlio pilies burti-
ninkai“ N-7
16.50 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. 
Loterija. 
19.30 „Suaugusiųjų priežiū-
ra“ N-7

21.40 „Infiltruoti“ N-14
0.45 „Rubė Sparks“ N-14
2.40 „Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas“ N-7 (kart.) 

6.35 “Viena už visus”  N-7
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Blogas šuo!“ 
11.30 „Nematoma karalystė“ 
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. 
Lietuvos rytas - Juventus. 
Tiesioginė transliacija. 
Ketvirtfinalio rungtynės
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 Antigangsteriai N-14
23.55 Amerikos psichopatė 
2 N-14
1.30 Muzikinė kaukė . 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.40 „Sodininkų pasaulis“ 
10.15 „Būrėja“ 
11.25 „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 4. Audros 
akyje“ N-14
22.50 „Praradimas“ N-14
0.55 „Teisėjas“ 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 Julius Juzeliūnas. 
Opera „Žaidimas“. Rež. 
Nerijus Petrokas, dirigentas 
Gintaras Rinkevičius.
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Stilius. 
15.00 Atžalos. 
15.50 Euromaxx. 
16.15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kopenhagos.
18.45 Prisikėlimo ekspresas 
- šimtmečio veidai. 
19.30 Stambiu planu. Ved. 
Andrius Rožickas.  
20.15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kopenhagos.
22.45 Įkyrusis Fredas N-14
0.30 LRT OPUS ORE.  
1.30 Dabar pasaulyje. 

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7. 
16.30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
18.00 Visi už vieną (k). N-7. 
19.30 Savaitės kriminalai. 
N-7. Aktualijų laida. 
20.00 Ekranai (k). N-7. 
21.00 Bus visko (k). 
22.00 Žinios.
23.00 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 pa-
saulyje“ N-7 (kart.) 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „Statybų gidas“. 
10.00 „Nuo amato iki vers-
lo“. 
10.30 „Lietuvos mokyklų 
žaidynės“. 
11.00 „Skilusios kaukolės 
ranča“ N-7 
11.55 „Jokių kliūčių!“ 
13.00 „Mes mylim pingvi-
nus!“
13.55 „Bjauriausi darbai 
pasaulyje“ N-7 
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos talentai“ 
N-7.
20.00 „Dainų dvikova“ N-7

21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „Egzodas. Dievai ir 
karaliai“ N-14 
1.05 „Paukšteli, spruk“ N-7
2.55 „Jokių kliūčių!“ N-7 (kart.) 

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7
7.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė“. 
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 Princo Harrio ir 
Meghan Markle vedybų 
ceremonija. Tiesioginė trans-
liacija.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Pavojingiausios ke-
lionės. Gajana“. N-7.
16.50 „Pražūtingi smarag-
dai“ N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „4 kampai“. 
19.00 Patriotai. N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vera“ N-7.
01.00 „Pražūtingi smarag-
dai“ N-7

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

Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ pa-
tiekalą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalyti savo „firminių“ 
patiekalų receptais bei nuotraukomis. 

Laukiame Jūsų laiškų el. pašto adresu anyksta@anyksta.lt, 
receptus taip pat galite siųsti į „Anykštos“ „Facebook“ paskyrą, 
įmesti į „Anykštos“ pašto dėžutes.

Jūsų receptais pasidalysime laikraščio puslapiuose, o įdomiau-
sių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime. 

-ANYKŠTA

skaitytojai dalinasi

Pavasarinės salotos
Ingredientai:
Juodieji pipirai
Petražolės, kapotos, 1 sauja
Garstyčios, granulės, 1 arbati-

nis šaukštelis
Baltas vynas, 2 valgomieji 

šaukštai
Konservuoti kukurūzai, 3 val-

gomieji šaukštai
Druska
Aliejus, 1 valgomasis šaukštas
Ridikėliai, raudoni, 200 gramų
Gražgarstė, 150 gramų
Sūris, 200 gramų
Duona, riekės, 4 vienetai

Gaminimo eiga:
Duoną supjaustykite kubeliais 

ir paskrudinkite įkaitintame alie-
juje.

Ridikėlius gerai nuplaukite ir 
supjaustykite griežinėliais, sūrį 
supjaustykite kubeliais.

Į dubenį sudėkite duoną, graž-
garstes, kapotas petražoles, ku-
kurūzus, ridikėlius. Pilkite balto 
vyno, dėkite garstyčių, pagardin-
kite druska, pipirais ir išmaišykite 
salotas.

Skanaus.
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spektras

Darbščiosios kraštietės, kultūros 
bitelės lobynui Svėdasų bibliotekoje 
paskirtas atskiras kampelis, kuriame 
keli šimtai rašytojų autografais tur-
tingų knygų, fotografijų, teminių al-
bumų. Kiekviena knyga atskira isto-
rija, kiekviena knyga mena turtingą 
bičiuliais svėdasiškės O. Pajedaitės 
gyvenimą. Imi Vytauto Petkevi-
čiaus, Eduardo Mieželaičio, Justino 
Marcinkevičiaus, Kazio Bradūno ar 
svėdasiškiams savo Juozo Baltušio 
knygą - vis įrašas, vis brangūs žo-
džiai, šiluma užsilikusi.

Fotografijų labai daug, beveik vi-
sos su užrašais.

Tikriausiai įdomiausias yra ke-
lionių palikimas - Kaukazas, Kar-
patai, Murmanskas, Sibiro platy-
bės, kruizas Volgos upe, kelionės 
po Lietuvą, mūsų šalies ežerų akys, 
vakarai, rytai, ūkai, giedra, Šven-
tosios grožis, žvelgiant nuo kranto 
ar leidžiantis smagia srove baidare 
ramiais užutekiais ar per akmeny-
nus šniokščiančiomis srovėmis. 
Taip pat bičiulių, rašytojų, kultūros 
veikėjų portretai, kultūrinių rengi-
nių vaizdai, kelionių po senuosius 
kaimus įdomybės.

Į Svėdasų biblioteką kraštietės O. 
Pajedaitės pagerbti susirinko vos 
šešiolika žmonių. Vieniems reika-
lai, kitiems darbai ir kitokios bė-
dos bei tingulys ir abejingumas iki 
bibliotekos ateiti sukliudė. Tačiau 
juk turėtumėm savuosius šviesuo-
lius gerbti ir garsinti, kad apie juos 
ir mūsų Svėdasus garsas skambėtų, 
kad jaunoji karta į ką lygiuotis tu-
rėtų.

Pirmasis apie tetą prabilo sūnėnas 
Robertas Pertrauskas. Kalbėjo apie 
begalinį darbštumą, nuolat spren-
džiamą gyvenimo dilemą, kaip ge-
riau priimti gyvenimo dovaną, kaip 
kuo daugiau padaryti gero žmonėms, 
Tėvynei. Apie norą būti laisvai, kuo-
met sulaukusi vos penkiasdešimties 
pasitraukė į dalinę pensiją, gaudama 
vos penkiasdešimties rublių pašalpą 
gebėjo gyventi, pragyventi, darbuo-
tis ir dar taip gerbiamiems rašyto-
jams šūsnimis nuotraukas dovanoti.

Dukterėčia Ona Starkutė pasako-
jo apie didelę ir gražią šeimą, kurią 
tiesiog sunaikino sovietai, visi paty-
rė tremtinių ir kalinių dalią, vienin-
telė Onutė išsislapstė, tačiau daugy-
bę dešimtmečių pasiliko baimė ir 
nenoras atvykti į savuosius kraštus, 
juk tarp šeimos persekiotojų buvę ir 
kraštiečių.

Tokia pat darbšti kaip ir minima 
teta, daugybės knygų bei straipsnių 
autorė, istorikė dr. Aldona Vasiliaus-
kienė kalbėjo apie Ypatingajame 
archyve saugomą partizanų būrio 
„Nepriklausoma Lietuva“ bylą, ku-
rios puslapiai atskleidžia Pajedų šei-
mos vyrų veiklą kovoje prieš oku-
pantus pirmaisiais antrosios sovietų 
okupacijos metais. Kalbėjo apie iš-
draskytą tėviškę, širdies skausmą ir 
Onutės rūpestį savaisiais, iš Sibiro 
tyrų sugrįžusiais. Pagelbėdavo kaip 
galėjo, padėdavo įstoti į Vilniaus 

Onos Pajedaitės lobyno 
sutiktuvės

Prieš dvejus metus mirusios fotografės, pedagogės, kultūros is-
torikės Onos Pajedaitės (1925 - 2016) gausaus kultūrinio palikimo 
dalis - knygos, fotografijos, keletas asmeninių daiktų, kraštiečiams 
rūpinantis ir darbščiosios kultūros darbininkės giminėms pritarus 
buvo padovanotas Svėdasų bibliotekai. Praėjusio šeštadienio popietę 
įvyko gausaus lobyno sutiktuvės, buvo kalbama apie jos turtingą pa-
likimą, prisiminimais apie Onutę dalijosi giminaičiai, bičiuliai.

lengvosios pramonės technikumą, 
kuriame pati dėstė lietuvių kalbą.

Apie O. Pajedaitę kaip mokytoją 
kalbėjo buvęs jos mokinys minė-
tame technikume, iš Grikiapelių 
kaimo kilęs Gintautas Vincevičius. 
Prisiminė apylinkės berniūkščių 
gerai žinomą išgriautoje sodyboje 
užsilikusį Pajedų sodą, viliojantį 
gardžiais obuoliais. Prisiminė, kaip 
besimokydamas net nežinojo, kad 
dėstytoja iš Svėdasų, apie tai, kad jį 
pakvietusi į turistų būrelį. Pasakojo 
apie nuostabias keliones pėsčiomis 
po Lietuvą.

Kiekvienas žodis, kiekvienas atsi-
minimas bylojo apie tai, kad svėda-
siškiai turėtų didžiuotis, kad jų žemė 
išaugino tokį žmogų. Didžiuotis, 
lygiuotis ir džiaugtis, kad net po O. 
Pajedaitės mirties jos kultūriniu pa-
likimu gali naudotis kraštiečiai.

Ona Pajedaitė susimąstymo valandėlę...

Kelionės garlaiviu „Kapitan Krasnov“ Volgos upe 1952 m. vaizdelis.

Raimondas GUOBIS

Universitetai. Parlamentarai 
vis dar nesutaria, kaip turėtų būti 
jungiamos šalies aukštosios mo-
kyklos. Siūlomuose įstatymų pro-
jektuose siūloma atsisakyti nepri-
klausomų ekspertų, kurie vertintų 
universitetų reorganizavimą, išva-
dų ir taip pagreitinti universitetų 
jungimosi procesą. Seimo opozi-
cija mano, kad jungti universitetų 
nereikėtų skubėti ir reikia dar kartą 
apsvarstyti ekspertų išvadas dėl 
universitetų jungimo.Valdančioji 
dauguma sako, kad šis universite-
tų jungimo klausimas jau tęsiasi 
pusantrų metų, kad visi klausimai 
išnagrinėti iki smulkmenų, ir siūlo 
kitiems Seimo nariams pirmiausia 
išsinagrinėti įstatymo projektą, o 
tik paskui reikšti viešą nuomonę.  
Ketvirtadienį Seimo posėdyje ko-
mentuodamas įstatymo projektą 
dėl LEU ir ASU universitetų reor-
ganizavimo prijungimui prie VDU, 
konservatorius Andrius Kubilius 
sakė, kad išbraukti nepriklausomas 
ekspertų išvadas dėl VDU, LEU ir 
ASU pateikto universitetų reorga-
nizavimo plano ir reorganizavimo 
sąlygų yra neadekvatu.

Alkoholis. Seimo narys „tvar-
kietis“ Remigijus Žemaitaitis siūlo 
stiprų alų pardavinėti tik mažose 
pakuotėse. Tokią Alkoholio kon-
trolės įstatymo pataisą ketvirta-
dienį jis pateikė Seimui. Už ją po 
pateikimo balsavo 56 Seimo na-
riai, prieš buvo 2, susilaikė 25 par-
lamentarai. Projektas Seimo posė-
džių salėje toliau bus svarstomas 
birželio 28 d. „Stiprus alus visoje 
Europoje parduodamas tik mažo-
se, iki 0,5 litro talpos, pakuotėse. 
Lietuvoje iki šiol buvo atvirkščiai 
- stiprus alus parduodamas išimti-
nai tik didelėse pakuotėse“, - sako 
R. Žemaitaitis, parengęs Alkoholio 
kontrolės įstatymo pataisas.

Darželiai. Seimas pradėjo svars-
tyti Visuomenės sveikatos priežiū-
ros įstatymo pataisas, kuriomis siū-
loma reglamentuoti lauko darželių 
steigimą. „Čia ir yra tas esminis pa-
keitimas, nes lauko darželiai neturi 
tokių stabilių stacionarių pastatų, 
kuriems dabar pagal galiojančius 
teisės aktus galima išduoti leidi-
mą arba higienos pasą, ir tie, kurie 
šiuo metu veikia, savotiškai veikia 
ant įstatymo ribos ir iš tikrųjų ri-
zikuoja tokias paslaugas teikdami. 
Šiuo atveju būtų nustatoma labai 
aiški tvarka ir tai, kokios sąlygos 
vaikams turėtų būti sudarytos, kad 
jie žiemos metu turėtų galimybę 
būti apsaugoti ir nuo temperatūros, 
ir nuo vėjo“, - sakė A. Veryga.

Mokesčiai. Premjeras Saulius 
Skvernelis teigia besitikintis, kad 
mokesčių reforma Seime bus pri-
imta dar birželį, tačiau neatmeta, 
kad diskusijos gali užsitęsti. Tokiu 
atveju, anot Vyriausybės vadovo, 
„tragedija neįvyks“, ir reforma bus 
priimta metų pabaigoje kartu su 
kitų metų biudžetu.

Nedarbas. 2018 m. pirmą ke-
tvirtį nedarbo lygis sudarė 7,2 proc. 
ir, palyginti su 2017 m. ketvirtu 
ketvirčiu, padidėjo 0,5 procentinio 
punkto, palyginti su atitinkamu 
2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,8 
procentinio punkto, remdamasis 
gyventojų užimtumo statistinio ty-
rimo duomenimis, praneša Lietu-
vos statistikos departamentas. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Praėjusiais metais prekybos tin-
klo „Maxima“ socialinės investici-
jos, skirtos jaunųjų talentų ugdy-
mui, bendruomenių stiprinimui bei 
jų idėjoms įgyvendinti, ryšiams su 
darbuotojais ir jų darbo sąlygoms 
gerinti siekė beveik 3 mln. eurų. 

„Socialiai atsakinga veikla 
mums – investicijos į žmones. Jas 
išpildome per darbo aplinkos sąly-
gų gerinimą, kuriant papildomas 
naudas savo darbuotojams, atsa-
kingą socialinę partnerystę su vie-
tos bendruomenėmis, jaunųjų ta-
lentų ugdymą. Siekiame būti geru 
kaimynu, atsakingu darbdaviu ir 
toliaregiu talentų ugdytoju, lygia-
grečiai prisidedančiu ne tik prie 
šalies ekonominės plėtros, bet ir 
socialinių problemų sprendimo“, – 
sako „Maximos“ generalinė direk-
torė Kristina Meidė.

Per 2017 metus parduotuvių 
tinklas visuomeninėms iniciaty-
voms, skirtoms jaunimo ugdymui 
ir socialinių problemų sprendimui 
bei paramai skyrė 1 mln. eurų – 
palyginus su ankstesniais metais 
ši vertė padidėjo daugiau nei du 
kartus. Tuo tarpu beveik 2 mln. 
eurų buvo skirti prekybos tinklo 
darbuotojams – teisingesnei atly-
gio sistemai, darbuotojų ugdymui 
ir kitoms papildomoms darbo 
aplinką gerinančioms priemo-
nėms.

Darbuotojų premijoms – 
1,74 mln. eurų

„Maxima“ pernai didino soci-
alines investicijas, nukreiptas į 
ryšių su darbuotojais stiprinimą, 
ugdymą bei darbo aplinkos sąlygų 
gerinimą. 600 naujų darbo vietų 
per 2017-uosius sukūrusiame pre-
kybos tinkle, pradėta diegti nauja 
darbuotojų motyvacinė sistema. 
Patobulinta atlygio sistema vis 
platesniam darbuotojų ratui leidžia 
geriau įvertinti ne tik darbuotojų 
indėlį į bendrą bendrovės rezulta-
tą, bet ir jų asmenines pastangas ir 
pasiekimus. 

Įsigaliojus naujai motyvavimo 
sistemai, per 2017 metus darbuo-
tojams buvo papildomai išmokėta 
1,74 mln. eurų. Bendrovė savo 
darbuotojams siūlo apgyvendini-
mo bendrabutyje galimybę, orga-
nizuoja darbuotojų vežiojimą iš jų 
nutolusių gyvenamųjų vietovių, 
rūpinantis saugiomis, sveikomis 
ir emociškai komfortabiliomis 
darbo vietomis didžiausiose „Ma-
ximos“ parduotuvėse yra įrengti 
darbuotojams skirti poilsio kam-
bariai. Taip pat jau daugiau nei 
dešimtmetį prekybos tinklas vyk-
do „Maximalistų“ programą savo 
darbuotojų vaikams. Tai – investi-
cija į jaunuosius „Maximos“ ben-
druomenės jauniausius talentus. 

Šimtmečio įmonę augina ir socialinės investicijos 
Šiemet, minint atkurtosios Lietuvos valstybės šimtmetį, aktyviau-

sius ir stambiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti 
asociacija „Investors‘ Forum“ rinko Šimtmečio įmones, kurios yra 
reikšmingiausiai prisidėjusios prie šalies verslo plėtros. Šis garbingas 
titulas buvo įteiktas didžiausiam šalyje prekybos tinklui „Maxima“, 
kuris ne tik yra daugiausia darbo vietų Lietuvoje sukūręs verslas, 
bet ir nuosekliai plėtoja verslo socialinę atsakomybę. 

Socialinė programa, įkvėpta
Valstybės šimtmečio

Socialiai atsakingas prekybos 
tinklas „Maxima“ šį mėnesį iš 
bendruomenių laukia projektinių 
paraiškų jau ketvirtus metus vyk-
domai socialinei programai „Mes 
– bendruomenė“. Paramos fondas, 
skirtas aktyvių Lietuvos bendruo-
menių iniciatyvų įgyvendinimui 
kasmet auga. Pernai jis siekė 60 
tūkst. eurų ir buvo dvigubai dides-
nis nei 2016-aisiais, o šįmet „Ma-
xima“ įsteigė rekordinį – 70 tūkst. 
eurų fondą, skirtą bendruomenių 
iniciatyvų įgyvendinimui finan-
suoti.

„Mūsų tinklo parduotuvės yra 
įsikūrusios daugelyje Lietuvos 
miestų ir miestelių, todėl mums 
svarbu, kuo jie gyvena, kokius 
lūkesčius puoselėja jų bendruo-
menės. Socialinė programa „Mes 
– bendruomenė“ leidžia vietos 
gyventojų idėjas paversti realybe. 
Kasmet gauname dešimtis paraiš-
kų, kurios įrodo, kokie kūrybingi ir 
iniciatyvūs yra Lietuvos žmonės. 
Įgyvendinti bendruomenių pro-
jektai turi ilgalaikę naudą: žmones 
vienija ne tik sukurtos naujos er-
dvės, bet ir pats procesas – idėjos 
virsmas realybe. 

Tikiu, kad šiųmetis konkursas, 
kuris yra įkvėptas atkurtosios Lie-
tuvos valstybės šimtmečio atneš 
dar daugiau įsimintinų patirčių. 
Juk 100 metų laikotarpį dalijasi 
kelios kartos, tad šiemet kviečiame 
bendruomenes skleisti pilietišku-
mo ir bendrystės idėjas sutelkiant 
skirtingų kartų žmones ir parodant, 
kad mūsų valstybę drauge kuria ir 
jaunas, ir senas“, – sako K. Meidė.

Bendruomenės, ne pelno sie-
kiančios organizacijos ir bendrijos 
projektus konkursui gali teikti iki 
gegužės 28 d. Konkurso nuosta-
tus ir paraiškos formą galima rasti 
„Maximos“ internetinėje svetainė-
je.

Indėlis į socialinę partnerystę 
kasmet didėja

Jau 15 metų „Maxima“ skatina 
Lietuvos moksleivių pažangumą ir 
jaunųjų talentų ugdymą, inicijuo-
dama socialinę programą „Lietu-
vos Maximalistai“. Pernai net 60 
gabių jaunuolių skirto 50 tūkst. 
eurų paramos fondo stipendijos 
padeda siekti užsibrėžtų tikslų.

Beveik 60 tūkst. eurų vertės 
paramą praėjusiais metais „Maxi-
ma“ skyrė jau dešimtmetį organi-
zuojamoms „Lietuvos mokyklų 

žaidynėms“, o kartu su Lietuvos 
plaukimo federacija ir olimpinės 
čempionės Rūtos Meilutytės lab-
daros ir paramos fondu prekybos 
tinklas 2017 metais suteikė gali-
mybę nemokamas plaukimo pa-
mokas lankyti daugiau nei 1600 
antrokų. 

Jau daugelį metų, bendradar-
biaudamas su socialiniu partne-
riu – labdaros ir paramos fondu 
„Maisto bankas“, prekybos tin-
klas pernai skyrė ženklią para-
mos dalį ¬– skurstantiems šalies 
gyventojams „Maxima“ suteikė 
maisto produktų ir paramos už 
833 tūkst. eurų, t. y. beveik keturis 
kartus daugiau nei 2016 metais. 
Taip pat įvairaus dydžio paramą 
„Maxima“ skyrė ir kitoms orga-
nizacijoms –  „Ankstukai“, „SOS 
vaikų kaimai“, „Maltos ordinas“, 
„Mamų unija“.

„Siekiame būti geru kaimynu, atsakingu darbdaviu ir toliare-
giu talentų ugdytoju, lygiagrečiai prisidedančiu ne tik prie šalies 
ekonominės, bet ir socialinės plėtros“, – pažymi „Maximos“ ge-
neralinė direktorė K.Meidė. 

Po Europos ir Lietuvos autokro-
so čempionatuose sėkmingai važia-
vusio automobilių sporto meistro 
Romualdo Vitkaus pasitraukimo 
iš šios sporto šakos ir paskendusio 
Anykščių kartodromo rūpesčiuo-
se, autokrosas Anykščiuose buvo 
primirštas iki praeitų metų. Minė-
ti anykštėnai patys, savo lėšomis, 
ruošė automobilius varžyboms ir 
jau pernai jose sėkmingai pasiro-
dė. Šio sezono pradžios lenktynės 
visiems trims anykštėnams teikia 
vilčių siekti pergalių Lietuvos au-
tokroso čempionate. 

Pasak Š. Gruzinsko, klampaus 
smėlio Daugpilio trasa buvo rimtas 
išbandymas technikai ir vairuoto-
jams, ne visi automobiliai sėkmin-
gai pasiekė finišą. „D – 1600 kla-
sėje startavau su senuoju „Honda 
civic“ automobiliu, - sakė Š. Gru-

Ant podiumo lipo trys anykštėnai
Praeitą šeštadienį prie Daugpilio (Latvija) esančioje autokroso 

trasoje vyko Aukštaitijos ir Žiemgalos regionų automobilių varžy-
bos, kuriose dalyvavo trys anykštėnai ir visi trys lipo ant apdova-
nojimų pakylos: savo klasėse antrą vietą iškovojo Mykolas Baliū-
nas, trečiąją - Andrius Luščiauskas ir Šarūnas Gruzinskas. Sezono 
pradžios varžybose dalyvavo penkios dešimtys lenktynininkų.  

zinskas. – Nors važiavau beveik be 
klaidų, dviejų varžovų, važiavusių 
su pranašesniais automobiliais, 
aplenkti nepavyko“. Š. Gruzinsko 
garaže Anykščiuose puikuojasi dar 
vienas lenktynėms paruoštas auto-
mobilis, tačiau anykštėnas jį tauso-
ja Lietuvos autokroso čempionato 
varžyboms. Į varžybas sūnų, kaip 
mechanikas, lydi tėtis autoserviso 
savininkas Vytautas Gruzinskas, 
beje, pastebėjęs, kad aršiai trasoje 
kovojantys lenktynininkai labai 
draugiški ir gedimo atveju nuošir-
džiai padeda vieni kitiems. 

D – 2000 klasėje dalis lenktyni-
ninkų finišo nepasiekė, iki finalo iš-
liko techniškiausiai ir protingiausiai 
važiavę vyrai, tarp jų – anykštėnas 
Mykolas Baliūnas, iškovojęs antrą-
ją vietą. Jo automobilis perkaitus 
varikliui sustojo iškart po finišo.

Open klasėje Andrius Luščiaus-
kas važiavęs „Audi 80 Turbo Qu-
atro“ automobiliu finale finišavo 
antras, nusileidęs tik savo aršiam 
nauju automobiliu važiavusiam 
varžovui rokiškėnui Žilvinui Lin-
gei, tačiau dėl varžovų mašinų 
susidūrimo teisėjai anykštėną nu-
bloškė į trečiąją vietą. 

Šį sekmadienį anykštėnai daly-
vaus autokroso varžybose dėl Rokiš-
kio ekstremalaus sporto klubo tau-
rės, varžybos vyks taip vadinamoje 
Bajorų trasoje prie Rokiškio miesto. 

Automobilių sportas labai bran-
gus užsiėmimas, vyrai varžyboms 
ruošiasi aukodami ne tik laisvalai-
kį, bet ir automobilius varžyboms 
ruošia, į jas važiuoja savo lėšomis, 
tačiau nepraranda vilties rasti rė-
mėjų, o gal ir sulaukti Anykščių 
valdžios dėmesio.  

jonas jUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykštėnai pergalių siekė su šiais automobiliais.
Nuotr. iš asmeninio albumo

 

Šarūnas Gruzinskas su iškovotu trečiosios vietos prizu. 

r



 
2018 m. gegužės 12 d.

(Atkelta iš 5 p.)

akiratis

Vilniaus universiteto rektoriaus skeptro 
nepavyksta susigrąžinti iš Rusijos

,,Šis paveikslas yra nuostabus akcen-
tas mūsų parodoje, nes iš jėzuitų laiko-
tarpio turime iš esmės tik dokumentus 
ir knygas, o žmonėms reikia ko nors 
didelio ir įspūdingo. Paveikslas buvo 
sukurtas dailininko Adomo Smetonos, 
prezidento Antano Smetonos giminai-
čio. 1939 m. Lietuva nutarė dalyvauti 
Pasaulio meno parodoje Niujorke. Ten 
lietuviai turėjo savo paviljoną, buvo 
užsakyti ir nutapyti šeši tokio didumo 
paveikslai. 

Ta paroda Niujorke turėjo veikti me-
tus, bet rugsėjo mėnesį prasidėjo Antra-
sis pasaulinis karas ir paroda liko Ame-
rikoje, kur buvo saugoma Amerikos 
lietuvių. Paskutinė paveikslo saugoji-
mo vieta JAV buvo ALKA (Amerikos 
lietuvių kultūros archyvas) Konektiku-
to valstijos Putnamo miestelyje, netoli 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
nekalto prasidėjimo vargdienių seserų 
vienuolyno. Ne per toliausiai gyveno 
ir mano tėvai. Jie dažnai lankydavosi 
pas seseles ir jas rėmė, padėjo tvarkyti 
ALK‘os archyvą, esantį Seselių vie-
nuolyne, kur saugotas paveikslas, kurį 
laiką senelių namuose gyveno mano 
močiutė, šalia esančiose kapinėse ji ir 
palaidota, taip pat ir mano tėvai. Taigi 
šį paveikslą mačiau ALK‘oje jau seniai, 
saugomą rūsyje. Prieš keletą metų Na-
cionalinio muziejaus direktorė Birutė 
Kulnytė nusprendė atkurt „Garbės 
salę“ . Iš 1939 m. Pasaulinės parodos 
Niujorke ir atvežė šį paveikslą bei ki-
tus eksponatus atgal į Lietuvą. Prašiau, 
kad šis paveikslas būtų deponuotas 
Universiteto muziejuje, kadangi jame 
vaizduojamas jo steigimas,“ – pasakojo 
daug metų Amerikoje dirbęs ir gyvenęs 
Vilniaus Universiteto muziejaus direk-
torius R. Kondratas. 

Studentus ne tik mokė 
pagrindinių disciplinų, bet ir 
vaidybos

Jėzuitai Vilniaus Universitete įkū-
rė ir teatrą, kuris gyvuoja iki dabar. 

siskaičiuoti,“ – šypsojosi muziejaus 
direktorius. Šventų Jonų bažnyčioje 
lankėsi ir popiežius Jonas Paulius II, 
kuris čia sakė kalbą, viena jo citata 
ant marmurinės plokštės kabo pačio-
je bažnyčioje: ,,Kultūros ir mokslo 
žmonės labiau nei kiti yra atsakingi, 
kad protui nebūtų užtveriamas kelias, 
vedąs paslapties link“. Muziejaus di-
rektorius sakė, kad nežino, ar dabarti-
nis popiežius Pranciškus  turės laiko 
apsilankyti Šventų Jonų bažnyčioje, 
bet kadangi pats yra jėzuitas, galbūt 
susidomės.

Šventų Jonų varpinė – 
aukščiausias Vilniaus 
senamiesčio pastatas

Svarbi Vilniaus universiteto archi-
tektūrinio ansamblio dalis - Šv. Jonų 
bažnyčios varpinė, statyta 1600-1610 
m. ir pasižyminti renesanso bei vė-
lyvojo baroko architektūra. Čia nuo 
balandžio iki spalio mėnesio galima 
grožėtis sostinės panorama. Varpinė-
je veikia modernus liftas ir lankytojai 
nevargindami kojų gali pakilti į 45 m 
aukštyje įrengtą apžvalgos aikštelę. 
Iš čia, užkopus mediniais laiptais, 
senamiesčiu galima gėrėtis iš dar di-
desnio aukščio. Atėjus į varpinę gali-
ma pamatyti ir Fuko švytuoklę, kuri 
demonstruoja Žemės sukimosi aplink 
savo ašį efektą. Švytuoklės įtvirtinimo 
lizdas įrengtas varpinės bokšto antra-
jame aukšte. Nuo specialios pakylos 
galima stebėti, kaip švytuoja švy-
tuoklė, kaip juda ratu ant plono lyno 
virš marmurinio ciferblato pagrindo 
pakabintas keliasdešimties kilogramų 
rutulys. Per dieną siūbuodamas rutu-
lys keičia savo padėtį ir tai įrodo, kad 
Žemė sukasi aplink savo ašį.

Pristato žymiausių universiteto
profesorių kolekcijas

Varpinės pirmajame aukšte įrengta 
moderni paroda Universitetas ir pa-
saulis (Vilniaus Universiteto profeso-
rių kolekcijas pristatanti paroda) – čia 
ekranuose galima paskaityti apie žy-
mius Vilniaus universiteto mokslinin-
kus iš visos Europos ir universiteto 
auklėtinius, kurie savo darbais Lie-
tuvoje ar užsienyje įnešė svarų indelį 
į pasaulio mokslą ir literatūrą.  Lan-
kytojai gali pamatyti A. Balkevičiaus 
pėdos ir žmogaus kaukolės prepara-
tus, kurie buvo naudojami ne tik kaip 
mokymo priemonės, bet ir kaip tyri-
mo objektai daktaro disertacijoms, 
vokiečių kilmės gamtininko Johano 
Georgo Adamso Forsterio drugelių 
kolekcijos fragmentą, kurį jis paliko 
universitetui, Vilniaus Universiteto 

regalijas – skeptrą, antspaudą, rekto-
riaus žiedą, togą. 

Negali atgauti rektoriaus 
skeptro 

,,Norime žmonėms paaiškinti apie 
akademinę aprangą – togą, žiedą, 
kepurę. Ypač įdomi skeptro istorija 
– vienas skeptras buvo universitete 
iki jo uždarymo 1832 metais, vėliau 
regalijos perduotos Medicinos ir chi-
rurgijos akademijai, kuri gyvavo dar 
dešimt metų. Vėliau dalis universi-
teto kolekcijų buvo išgabentos į Ki-
jevą, o skeptras, kaip mes manome, 

nukeliavo į Sankt Peterburgą ir dabar 
yra Ermitažo muziejuje, tačiau rusai 
jo grąžinti nenori,“ – pasakojo R. 
Kondratas. Dar 1843 m. Sankt Peter-
burge esantis skeptras buvo detaliai 
aprašytas, išmatuotas ir pasvertas, 
tiksliai atitiko Vilniaus Universiteto 
skeptrą, tačiau jis į Lietuvą negrįžo. 
Po Pirmojo Pasaulinio karo Lietuva 
buvo sudariusi taikos sutartį su Rusi-
ja ir buvo planuota grąžinti vertybes 
į Lietuvą, tarp kurių buvo ir Vilniaus 
Universiteto regalijos, tačiau skeptras 
namo taip ir negrįžo. Vėliau jį ban-
dyta susigrąžinti dar kelis kartus, bet 
nesėkmingai.

Vienuoliai manė, kad studentams 
būtina mokytis ne tik matematikos, 
kalbų ir teologijos, bet ir retorikos. 
Ekspozicijoje galima pamatyti ir 
įprastinės studento dienos grafiką: 
laikas keltis žiemą - 4 val., vasarą – 3 
val. ryto, po to – meditacija, pirmoji 
paskaita, mišios, pusryčiai, dar 4,5 
valandos paskaitų, sąžinės egzami-
nas. Man, kaip studentei, teliko tik 
pakraipyti galvą – kaip dažnai namo 
grįžtame tik 3 valandą ryto, o kada 
dariau paskutinį sąžinės egzaminą, 
jau nepamenu.

Kiek Jonų yra Šventų Jonų 
bažnyčioje?

,,Kai Šventų Jonų bažnyčia atvė-
rė duris XV šimtmečio pradžioje, ji 
buvo gotikinė. XVIII a. Vilniuje kilo 
didžiuliai gaisrai, bažnyčia taip pat 
nukentėjo ir buvo perstatyta baro-
ko stiliumi, o XIX a. pradžioje tapo 
neoklasicistinė. Žmonės klausia, ko-
dėl bažnyčia yra Jonų – pagrindinis 
vardas yra Švento Jono apaštalo ir 
Švento Jono Krikštytojo, bet iš viso  
joje – 13 Jonų. Kartais užduodu tokį 
klausimą vaikams, kad jie galėtų pa-

Darbo laikas ir bilietai
Apsilankymas  Šv. Jonų bažnyčios varpinėje suaugusiems – 2,5 EUR, 

studentams, moksleiviams ir pensininkams – 1,5 EUR. Norintys apsi-
lankyti tik varpinėje į ją patekti gali iš Šv. Jonų gatvės arba per Didįjį 
kiemą. Norintieji apsilankyti VU architektūrinio ansamblio kiemeliuose, 
juos galės apžiūrėti papildomai sumokėję 1,5 EUR. Varpinėje apsilankyti 
galima pirmadieniais – sekmadieniais 10–18.30 val.

Didžiausi bažnytiniai vargonai Lietuvoje yra Vilniaus Šventų 
Jonų bažnyčioje.

Adomo Smetonos paveikslas „Steponas Batoras įkuria Vilniaus 
universitetą“, ilgą laiką saugotas Amerikos lietuvių.

Pirmoji lietuviška knyga, išleista LDK, – Mikalojaus Daukšos 
,,Postilė“.

Stepono Batoro Vilniaus Universiteto steigimo privilegijos, iš-
leistos 1579 metų balandžio 1-ąją, kopija.

Ignaco Lojolos skulptūros, esančios Vatikane, kopija, esanti 
Šventų Jonų bažnyčioje.
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parduoda

SKELBIMAI

įvairūs

JAUNOS VIŠTAITĖS! Gegužės 17 d. (ketvirta-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dės-
liosiomis 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 (tur-
gelyje) 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 tur-
gelio) 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.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI

Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (ša-
lia kelio Anykščiai - Troškūnai).

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 13 d. (sekmadienį) prekiausime 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais,sparčiai 
augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsinias broileriais, 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytė-
mis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiau-
šinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome 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.

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Gegužės 15 d. (antradienį) prekiausime 

paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais 
mėsiniais kalakutais, UAB Rumšiškių 
paukštyno paaugintais 2-3 sav. COBB-
500 vakcinuotais mėsiniais broileriais 
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir de-
deklių viščiukais, mėsiniais ančiukais ir 
žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spal-
vų vištaitėmis. Prekiausime lesalais.

Svirniai 8.30, Kavarskas 8.40, 
Janušava 8.50, Kurkliai 9.05, Anykščiai 
(ūk.turg.) 9.25, Skiemonys 9.45, 
Mačionys 10.00, Burbiškis 10.15, 
Rubikiai 10.25, Debeikiai 10.40, 
Svėdasai 11.00, Viešintos 15.25, 
Andrioniškis 15.40, Troškūnai 16.00, 
Traupis 16.15, Levaniškiai  16.25.

Priimami išankstiniai užsakymai vie-
nadieniams ir paaugintiems viščiukams 
įsigyti. Tel. (8-699) 12631.

Kavarsko paukštynas
prekiauja

vienadieniais 
ir paaugintais

viščiukais broileriais, 
dedeklėmis, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės susitikimą, paminėti vestuvių 

metines ar surengti giminėms vakarėlį?

Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!

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

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių 
pasir inkimas.

I lgametė darbo 
pat ir t is .

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

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

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

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

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

paruošiamieji darbai.  
Tel. (8-694) 40735.

Nekilnojamasis turtas

Samanų k. Troškūnų sen. 4 ha že-
mės ūkio paskirties žemės (našumas 
40 balų, melioruota) ir 1 ha miško.

Tel.: (8-686) 09762, (8-612) 99605.

Sodybą Anykščių r. Tinka visiems, 
norintiems gamtos ir sveiko gyveni-
mo. 

Tel. (8-605) 32452.

Sodybą Vaidlonyse,  Anykščių r. 
Remontuotinas mūrinis namas, 73 a, 
tvenkinys, nauja pirtis. 

Tel. (8-683) 91121.
                  
Gyvenamąjį namą Didžiakaimio 

km. Kurklių sen. Namo plotas 86 
kv. m, sklypas 84 a. Kaina 10 000 
Eur.

Tel. (8-611) 21009.

Medinį dviejų galų namą Daujočių 
k., Svėdasų sen. su 58 a žemės.

Tel. (8-674) 44452.

Nebrangiai - senovinį mūrinį pasta-
tą Surdegio mstl., Anykščių r. Rūsys, 
sodas, 1,85 ha sklypas. 

Tel. (8-683) 91121.

Gyvenamą namą su ūkiniu pastatu 
Utenos r., Užpalių mstl. 

Tel. (8-686) 23653.

Tvarkingas namas laukia naujų gy-
ventojų! 

Tel. (8-602) 30761. 

Butą su puikiu vaizdu pro langą. 
Skambinti pietų metu arba po 16 val. 

Tel. (8-602) 31098. 

Trijų kambarių butą Statybininkų g. 
4 name. 5 aukštas, padarytas remon-
tas.

Tel.: (8-614) 43447,(8-612) 67535.

Vieno kambario butą 5-ame 
aukšte, renovuotame name 
(Liudiškių g. 23). 

Tel. (8-698) 01180.

Dviejų kambarių butą be pato-
gumų (yra ūkiniai pastatai, šuli-
nys) Smėlynės k., Anykščių r. 

Tel. (8-603) 51710.

Garažą.
Tel. (8-617) 21578.

Kuras

Skubiai, pigiai - mišrias, sausas, 
skaldytas malkas.

Tel. (8-670) 46795, 
Kalno g. 16, Anykščiai.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kaina.

Tel. (8-600) 22488.

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža 
miškavežiu.

Tel. (8-610) 73256.

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

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

Kita

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

Tel. (8-671) 52660.

D. Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Kavarske - įvairių veislių braškių dai-
gus.

Tel. (8-687) 45219.

Įvairių veislių ir dydžių bulves. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Šulinio kanalizacijos žiedus.
Tel. (8-657) 82622.

Šienapjovę, šieno vartytuvą.
Tel. (8-686) 22399.

Purkštuvus, frezus, lėkštinius 
skutikus, kultivatorius, plūgus, 
vagotuvus, rotacines šienapjo-
ves, bulvių kasamąsias, sodina-
mąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Parduodami naujos staty-
bos namukai su pilna apdaila 
PALANGOJE, Kontininkų g. 5A. 

Išskirtinumai: Pušynas, iki jūros 
380 m., nuosavas žemės sklypas, 
pilnai sutvarkyta teritorija, terasa, 
dujos, krosnelė, parkingas. Be tar-
pininkų. Tel.: (8-669) 90111. 

AKCIJA! 
Kotedžas 3 k. tik 59 000 Eur.  
Namukas 3 k. tik 89 000 Eur.

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“  

gegužės  14 -18 d.   
nuo 9.00 iki 16.00 val.    

parduos 15 mėn. 
rudas dedekles vištas. 

Vienos kaina 1,50 
( vienas Eur 50 ct ).

Tel.: (8-606) 32240, (8-611) 32392.

Mulčiuoja ir šienauja žolę: 
Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos, Katlėrių, Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Išsinuomotų žemės ūkio pa-
skirties sklypus Troškūnų, 
Andrioniškio, Viešintų seniūnijo-
se.

 Tel. (8-624) 77507.

Keičia vieno kambario tvarkingą 
(plastikiniai langai, geros vidaus 
durys) bendrabučio tipo butą 
5-ame aukšte į būstą pirmame, 
amtrame aukšte. Gali būti su sko-
lomis ir remontuotinas.

Tel. (8-671) 41652.

Dovanoja

Ožką.
Tel. (8-629) 22552.

1 mėn. šuniukus.
Tel. (8-646) 05056.

Dingo

Gegužės 3 d. Kurklių sen. dingo 
juodos spalvos taksų veislės kaly-
tė. Radusiam atsilygins.

Tel.: (8-619) 41085, 
(8-381) 78809.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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

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

Paslaugos

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

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

Dažo namus. 
Tel. (8-679) 90305, 
feisbuke - dailusnamas.

Nestandartinių baldų gamyba, virtu-
vės, miegamojo, prieškambario bal-
dai, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Karpo, formuoja gyvatvores, geni 
šakas. Pjauna pavojingai augančius 
medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Supjauna ir suskaldo malkas (ran-
komis ir skaldykle). Pjauna žolę žolia-
pjove ir trimeriu.

Tel. (8-626) 54918.

Medinių namų dažymas bei kiti sta-
tybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Brigada dengia stogus, stato karka-
sinius pastatus. Pasirūpina medžia-
gomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Stogų dengimas. Padeda pasirū-
pinti medžiagomis.

Tel. (8-652) 77157.

Remontuoja plokščius stogus. 
Parduoda statybinę medieną.

Tel. (8-611) 44505.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Anykščiuose valo kaminus ir pečius, 
mūrija kaminų galvutes ir jas skardi-
na, atlieka kitus satybos darbus.

Tel. (8-685) 10959.

Nemokamai iškerta krūmus ir kitą 
menkavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-617) 00616.

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms 
        (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliu  kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  29, Anykščiai) 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS(8-687) 93058, (8-616) 25401.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

  V. S. 
       ĮMONĖ

BE TARPININKŲ 

PERKA
VERŠELIUS 

Tel. (8-645) 83185.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

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

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.
Brangiai superkame automobi-

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

SUPERKAME SRAIGES.
Paimame iš namų.
  Kalno g. 4,
  Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus su žeme, išsikir-
timui, žemės ūkio paskirties žemę 
visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - Lietuvoje miškus: bran-
džius, jaunuolynus. Žemę apaugusią 
krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

Mišką su žeme arba išsikirtimui, 
įvairią medieną.

Tel. (8-610) 73256.

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis 
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka 
notaro išlaidas, įvertina miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Ieško pirkti namo Anykščiuose. 
Tel. (8-633) 51323.

Skubiai – butą, namą, sodybą, pas-
tatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys 
siūlykite įvairius variantus, ypač domi-
na žemės sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobilius

Automobilius, autobusus, visurei-
gius. Atsiskaito iš karto, išrašo utiliza-
cijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius. Važiuojančius ir neva-
žiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito 
vietoje. Išrašo reikiamus dokumen-
tus. 

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

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

siūlo darbą

Reikalingi E 
kategorijos
 vairuotojai. 
Tel: 8 686 23411, 

8 698 46745

Reikalinga moteris, galinti prižiūrėti 
du senolius Anykščių mieste.

Tel. (8-655) 30899.

Gateristui - darbui su nauju mo-
biliu gateriu Anykščių apylinkė-
se. Privalumai: patirtis šioje srityje, B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimas. 
Nuosavas automobilis. 

Tel. (8-621) 68059.

UAB “Lagesa” - baldų gamybos 
įmonė Anykščiuose ieško darbuo-
tojų. Dirbti apmoko vietoje. 

Tel. (8-616) 93759.

Reikalingas žmogus, galintis prižiū-
rėti keletą karvių. Apgyvendina. Su 
galimybe įsigyti trijų kambarių būstą. 
Pirmenybė mokančiam vairuoti.

Tel. (8-600) 40863.

UAB „ Anykščių energetinė 
statyba“ siūlo darbą statybos
vadovui:

Darbo pobūdis:
- Statybos darbų organizavimas ir priežiūra objektuose;
- Vadovavimas statybininkų komandai;
- Bendravimas su užsakovais, tiekėjais, projektuotojais, subrangovais;
- Darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio žiniaraščių pildymas;
- Medžiagų nurašymas;
- Projektinės techninės dokumentacijos konkursams nagrinėjimas,
objektų apžiūra, subrangovų konkursavimas.

Reikalavimai:
- Aukštasis statybinis išsilavinimas;
- Statybos darbų vadovo atestatas;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą.

Darbo užmokestis - 1000 Eur atskaičius mokesčius.
CV siųsti: info@energetinestatyba.lt 
arba tel. pasiteiravimui: (8-614) 33084.

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Pirktų, išsinuomotų daugiametes 
pievas Burbiškio apylinkėse.

Tel. (8-619) 66629.

Reikalingas statybininkas remon-
tuoti seną namą prie II Kurklių. 

Tel. (8-610) 82808.

Autošaltkalviui.
Tel. (8-656) 79618.
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apklausa

oras

+10

+22

mėnulis
gegužės 12-14 d.delčia.

Tautmilas, Alvydė, Milda.

Achilas, Vaidutis, Vilgailė, 
Nerėjas, Nerys, Nerijus.

šiandien

gegužės 13 d.

gegužės 14 d.

Motiejus, Gintaras, Vilda, 
Bonifacas, Gintarė.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai Amiliutė džiaugiasi, kad 
politikai vieningai dirbs ir 
nebepolitikuos

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Kaip dažnai aplankote savo 
mamą?
balsavo 48

Paparacio šūvis

Trenkė štai gera idėja
Brežnevinio vadovėlio - 
Te politikai balsuoja, 
Mezga ir gražiai dainuoja. 

Svarbu - vizijos sutampa
Apie kairį upės krantą
Ir Vienuolio gatvės žiedą,
Kur jaunimas čipsus ėda.

jeigu jiems kryptis nurodys -
Rojus Anykščiuos pasrodys.
Ir pašlovinę kaip carą
Atidengsim vadui stabą.

Kad gražiai rytojun veda,
Moko, užjaučia ir žada
Pastatyt Anykščiuos pilį.
Štai už ką mes vadą mylim.

Nuo pirmadienio einu
Burt „Vieningų Anykščių“.
Sąrašo pabaigoje
Įrašykit ir mane.

„Visuose Lietuvos „Tele2“ salo-
nuose galima ne tik apžiūrėti ir iš-
bandyti išmaniuosius, įsigyti naują 
įrenginį ar paslaugą, bet ir palikti 
sugedusį telefoną bei visus su tuo 
susijusius rūpesčius. Be to, mūsų 
remonto paslaugos yra teikiamos 
visiems, ne tik „Tele2“ klientams“, 
– sakė Evaldas Viselga, „Tele2“ 
Telefonų priežiūros verslo vado-
vas.

Greita, profesionalu, patogu
Telefonui sugedus, jį tereikia 

atnešti į artimiausią savo mieste 
esantį „Tele2“ saloną, o viskuo kitu 
pasirūpina jo darbuotojai. Po 3-5 
darbo dienų tame pačiame salone 
šeimininkas jau gali atsiimti savo 

išmanųjį. Įrenginys nėra taisomas 
salone – įdėtas į specialią dėžutę, 
kurią darbuotojai sandariai užplom-
buoja, jis keliauja į sostinėje esantį 
„Telefonų priežiūros centrą“.

Telefonai išpakuojami tik centre. 
Sugrupuoti pagal gamintojus, iš-
manieji patenka pas meistrus, ku-
rie, visų pirma, įvertina kiekvieno 
įrenginio būklę. Tada imasi remon-
to darbų, o jau sutaisytas telefonas 
– yra dar kartą patikrinamas kito 
inžinieriaus.

„Nepaisant gedimo, dėl kurio 
įrenginys pas mus patenka, spe-
cialistai papildomai patikrina ryšį, 
kitus telefono jutiklius, ekrano jau-
trumą lietimui, kamerą. Visa tai da-
rome dėl klientų – kad jie atgautų 

Sugedo telefonas? Neškite jį į „Tele2“ saloną!
Šiais laikais telefonas yra nepamainomas beveik kiekviename 

mūsų žingsnyje. Ko gero, daugelis žino tą jausmą, kai išmanu-
sis ima ir netikėtai sugenda. Taip nutikus, taisyklų toli ieškoti 
nereikia – sugedusį prietaisą galima atnešti į bet kurį „Tele2“ 
saloną.

tobulai veikiantį telefoną. Jei prieš 
gedimą, įrenginiui galiojo garantija, 
po remonto pas mus –  ji išlieka, 
o jei tokios nebuvo – suteikiame 3 
mėnesių garantiją centre atliktiems 
darbams“, – pasakojo E. Viselga.

Dėl papildomų patikrinimų remon-
tas netrunka ilgiau. Standartiniu 
atveju klientas atgauna savo telefo-
ną per 3-5 darbo dienas nuo atida-
vimo taisymui, nesvarbu kokiame 
mieste begyventų. Be to, kiekvienas 
klientas, pridavęs taisyti savo telefo-
ną – salone gauna pakaitinį, kuriuo 
gali naudotis iki atgaus savąjį.

Išmaniesiems telefonams – dar 
išmanesnės technologijos

Šiuolaikiniai įrenginiai reikalau-
ja ir inovatyvios priežiūros: pačių 
naujausių technologijų, originalių 
detalių ir savo sritį išmanančių pro-
fesionalų. Viso to tikėtis galima tik 
iš telefonų gamintojų sertifikuotų 
centrų. 

„Svarbu nenešti savo įrenginių 
taisyti į bevardes taisyklas. Pigiau 
nebus, o taip tvarkytam telefonui 
panaikinama garantija. Be to – nie-
kas neprisiims atsakomybės, jei 
įrenginys kitą dieną ir vėl pradės 
neveikti. Net jei atrodo, kad tele-
fonas sugedo nepataisomai arba 
remontas bus labai brangus – už-
sukite į „Tele2“ saloną. Darbuotojai 
patars ir pasiūlys pačią geriausią 

išeitį“, – sakė E. Viselga.
„Tele2“ Telefonų priežiūros cen-

tre galima taisyti visus „Samsung“, 
„Huawei“ „LG“, „Getnord“, 
„Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ ir 
„Xiaomi“ įrenginius bei mygtuki-
nius „Nokia“ telefonus. Garantinis ir 
negarantinis remontas čia atlieka-
mas ne tik „Tele2“ pirktiems įrengi-
niams.
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4.O vienas Seimo narys – pats didžiausias.

1.Pas mus internetas pats greičiausias.

2.Blynai skaniausi.

3.Medaliai gražiausi.

Mes 
matomės 
kiekvieną 

dieną
47.9% 

Kiekvieną 
savaitgalį

22.9%  

Kas 
mėnesį

12.5%  

Kas 
pusmetį

10.4%  
Kartą 

metuose
6.3%  


