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Bilietus
klastojusi „Kalitos“ darbuotoja
padarė 42 Eur
žalą

2 psl.

šiupinys
Paroda. Šį šeštadienį 14 val. Angelų muziejuje - Sakralinio meno
centre vyks parodos „Žvilgsnis į
Nidos dailinkų koloniją (XIX a.
pab. - XX a. I p. tapybą iš Aleksandro Popovo (Klaipėda) rinkinio“
atidarymas. Paroda veiks iki spalio
28 dienos.

AN�KIS

ATVYK IR SUSIPA�INK SU �KIO GYV�NAIS!
www.anukis.lt
https://www.facebook.com/kaimodziaugsmai

Muziejus saugo
Sumuštas
Anykščių Antano Napoleono
plaukų sruogą
Baranausko
pagrindinės
mokyklos
5 psl.
moksleivis 2 psl.

Arvydas Juozaitis: „Nevyriška
apsimesti, kad nieko nevyksta“
Trečiadienį, rugsėjo 19 dieną, Anykščių viešojoje bibliotekoje lankėsi ir naujausią savo
knygą „Tėvynės tuštėjimo metas 2000 – 2017 metai” pristatė
filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, publicistas, rašytojas Arvydas Juozaitis, šią
savaitę oficialiai pranešęs, kad
kandidatuos į Lietuvos Respublikos prezidentus.

Paveldas. Šį šeštadienį Anykščių geležinkelio stotyje bus pradėtas švęsti Siaurojo geležinkelio
gimtadienis bei minima Europos
paveldo diena. Nuo 9 iki 19 val.
lankytojų lauks ypatingos ekskursijos bei fotografijų parodos.
Ugnis. Rugsėjo 18 dieną
Anykščių seniūnijos
Vėjeliškių kaime užsidegė automobilis
„Ford Transit“. Atvykus ugniagesiams, degimas automobilio
„Ford Transit“ variklio skyriuje
buvo apgesintas. Apdegė elektros
instaliacija.
Žingsnis.Seimo Žmogaus teisių komitetas, kuriame dirba ir
anykštėnas Sewrgejus Jovaiša,
šią savaitę kreipėsi į Seimo vadovybę, prašydami Mišrios frakcijos seniūną ir Seimo valdybą
parengti artimiausiam Seimo plenariniam posėdžiui nutarimo projektą, atšaukiantį Mišrios frakcijos narį Petrą Gražulį iš Žmogaus
teisių komiteto. „Kol P. Gražulis
bus Žmogaus teisių komitete,
Seimo nariai atsisako dirbti“, pareiškė S.Jovaiša ir jo komiteto
kolegos.
Susitikimas. Šį šeštadienį
Anykščiuose trumpai pabuvęs
Obuolinių šventėje, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis skubės
į Vilnių. Anykščių rajono savivaldybė praneša, kad 12.40 val.
K. Tubis susitiks su Lietuvoje
viešiančiu Jo Šventenybe Popiežiumi Pranciškumi.

Pristatydamas svečią, bibliotekos direktorius Romas Kutka
sakė, kad A. Juozaičiui tinka net
septyni titulai, tačiau kaip tikras
fizinio lavinimo mokytojas pradėjo nuo Monrealio olimpiados,
kurioje plaukikas A. Juozaitis
iškovojo bronzos medalį.
Savo ruoštu A.Juozaitis, apžvelgęs pilną salę klausytojų,
pasidžiaugė tarp jų matąs rašytoją Rimantą Vanagą.

Filosofas, rašytojas, publicistas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio kūrėjų Arvydas Juozaitis
sakė, kad jo stiprybė yra ištvermė: „Aš sportininkas. Ištversiu. Iki Naujų metų mane ignoruos, tada
išgirs“.
Ryčio KULBOKO nuotr.

6 psl.

Anykščiuose galima plati liberalų
koalicija
vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Realu, jog 2019 - ųjų Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose liberalios jėgos
sudarys plačią koaliciją, kurios
ašimi bus Lietuvos liberalų sąjūdis.

Infrastruktūra. Anykščiuose,
šalia A. Vienuolio progimnazijos, aikštyne įrengiama bendruomeninė aktyvaus laisvalaikio
infrastruktūra: universali daugiafunkcinė aikštelė (krepšinio, mažojo futbolo, teniso, tinklinio),
gimnastikos kompleksas bei šuoliaduobė.

Tikėtina, kad Naglio Puteikio vadovaujama Centro partija bei Artūro Zuoko Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) į Anykščių valdžios rinkimus eis kartu su liberalų sąjūdžiu.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

3 psl.

KONKREČIAI
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Bilietus klastojusi „Kalitos“ darbuotoja
padarė 42 Eur žalą
Pramogų ir sporto centre „Kalita“ lankytojų bilietus klastojusi
kasos darbuotoja Anykščių turizmo ir informacijos centrui padarė 42 Eur žalą. Kokio dydžio finansinė žala įstaigai galėjo būti
padaryta per trejus šios kasos darbuotojos darbo metus pramogų
ir sporto centre „Kalita“ – lieka paslaptis.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis sakė, kad tikrieji
Anykščių turizmo ir verslo
informacijos centrui ,, Kalitos“ kasos darbuotojos padaryti nuostoliai gali pasimatyti ateityje.

Laikinoji Anykščių turizmo
ir verslo informacijos centro
direktorė Kristina Beinorytė
sakė galinti tik spėlioti, kiek
per trejus „Kalitos“ kasos
darbuotojos darbo metus galėjo būti padaryta žalos.

Anykščių turizmo ir informacijos
centro laikinoji direktorė Kristina
Beinorytė „Anykštai“ atskleidė

daugiau lankytojų bilietų klastojimo pramogų ir sporto centro „Kalita“ bilietų kasoje detalių.

„Darbuotojai informavo pramogų ir sporto centro vadovą, kad pastebėjo suklastotus bilietus, tokių iš
viso tą dieną pavyko surinkti šešis,
po tris nusileidimus. Pramogų ir
sporto centro vadovas parašė man
tarnybinį pranešimą, nes apklausęs
darbuotojus pats – atsakymų negavo. Gavusi vadovo pranešimą,
kreipiausi į policiją”, - pasakojo K.
Beinorytė.
Į pramogų ir sporto centrą „Kalita“ atvykę policijos pareigūnai
bilietų kasoje aptiko ir daugiau įdomių dalykų.
„Buvo atliktas tyrimas, kurio
metu išaiškinti dar keli vienos darbuotojos nusižengimai: į kasą nebuvo įmušti 6 Eur ir lankytojui buvo
įteiktas senas čekis, atvykę policijos
pareigūnai kasos darbuotojos akinių
dėkle rado prieš metus numeruotus
5 bilietus po dešimt nusileidimų”, sakė K. Beinorytė.
Pasak laikinosios Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorės K. Beinorytės, įstaigai dėl
lankytojų bilietų klastojimo padaryta finansinė žala nedidelė, tačiau
kokia ji iš tiesų – nežinia.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
„Darbuotojas gailėjosi ir sutiko
atlyginti žalą. Tyrimo metu nustatyta žala yra tik 42 Eur, kuriuos
darbuotoja grąžino, o policija jai
skyrė administracinę baudą. Kokią
tiksliai žalą patyrė įstaiga per trejus
darbuotojos darbo metus, galime tik
spėlioti”, - sakė K.Beinorytė.
Tuo tarpu Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis anksčiau „Anykštai“
sakė, kad Anykščių turizmo ir informacijos centrui padaryta finansinė
žala dėl lankytojų bilietų klastojimo
dar gali išaiškėti ateityje.
„Tikrų nuostolių aš dar nežinau.
Bus matyti po kiek laiko, nes net
nesakysiu, kaip jie gali pasimatyti“,
- „Anykštai“ sakė K. Tubis.
Buvęs pramogų ir sporto centro
„Kalita“ vadovas Liudvikas Avietė
„Anykštai“ sakė, kad į bilietų klastojimo aferą įsipainiojusią kasos
darbuotoją priimti į darbą jam nurodęs meras K.Tubis, tačiau šis tokias
kalbas neigia.
„Nežinau, ką Avietė prisimena.
Aš negaliu nė vieno žmogaus rekomenduoti ir nerekomendavau nė
vieno žmogaus į tam tikrą darbo vietą. To nedarau“, - tikino K.Tubis.

Sumuštas Anykščių Antano Baranausko pagrindinės
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
mokyklos moksleivis
Policija praneša, kad ketvirtadienį Anykščiuose, prie Antano
Baranausko mokyklos stadiono, jaunuolis (g. 2001 m.), matant
kitiems mokyklos mokiniams, sumušė nepilnametį (g. 2003 m.),
kuris dėl galvos smegenų sukrėtimo paguldytas į ligoninę.
Anykščių Antano Baranausko
pagrindinės mokyklos direktorė
Dalia Kugienė „Anykštai“ sakė,
kad muštynės tarp 9 ir 10 klasių
moksleivių kilo ne mokyklos teritorijoje.
Ją į konfliktą įsivėlę moksleiviai paliko ilgosios pertraukos

metu, teigdami, kad eina į parduotuvę nusipirkti gaivinamųjų
gėrimų.
Po moksleivių muštynių į
Antano Baranausko pagrindinę
mokyklą buvo iškviesti policijos
pareigūnai bei konfliktavusių
moksleivių tėvai.

Mokyklos direktorė D. Kugienė teigė išsiaiškinusi, kad muštynės tarp mokyklos auklėtinių
kilo „dėl vasaros atgarsių“, kuriuose dalyvavo susimušę 9 ir 10
klasės moksleiviai.
Nors policija praneša, kad vienas sumuštas moksleivis atsidūrė ligoninėje, mokyklos direktorė Dalia Kugienė tikino, kad
po muštynių moksleiviai toliau
dalyvavo pamokose.
Dėl šio įvykio policija pradėjo
ikiteisminį tyrimą.

Aferistai prikibo ir prie redakcijos
Sukčiai pastarosiomis savaitėmis išbando naują pinigų viliojimo būdą. Šį kartą taikiniu yra ne vieniši senukai, o verslo
įmonės.
UAB „Anykštos redakcija“ buhalterė Kristina Kirtiklienė pastarosiomis dienomis gavo tris neva
redaktorės Gražinos Šmigelskienės
laiškus. „Sveiki Kristina, Koks yra
mūsų sąskaitos balansas šiandien?
Noriu atlikti tarptautinį pervedimą.
Pagarbiai Gražina Šmigelskienė“.
- rašoma pirmajame laiške. „Labas
rytas. Koks yra mūsų sąskaitos ba-

lansas? Ar galime šiandien sumokėti 38 T? Pagarbiai Gražina Šmigelskienė“ - antrajame laiške neva
domisi redaktorė. „Labas rytas.
Koks yra mūsų sąskaitos balansas?
Ar galime šiandien sumokėti 18T?
Pagarbiai Gražina Šmigelskienė“ po poros dienų sumą nuo 38 tūkst.
iki 18 tūkst. sumažino neva redaktorė.

Temidės svarstyklės

ną (g. 1958 m.). Rugsėjo 18
dieną apie 20.20 val., būdamas
neblaivus (nustatytas 2,64 prom.
girtumas), vyras grasino moterį
užmušti. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Rugsėjo 17
dieną apie 13.05 valandą, Troškūnuose, Nepriklausomybės a.
sustabdytas automobilis „Mazda 323“, kurio vairuotojui (g.
1991 m.) nustatytas 2,84 prom.
girtumas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Grasinimas. Rugsėjo 15
dieną apie 21.30 valandą,
Anykščiuose, Statybininkų g.,
namuose neblaivus vyras (g.
1960 m.) smurtavo prieš žmo-

Vagystė. Rugsėjo 19 dieną
apie 15 valandą, atvykęs prie
seseriai priklausančio negyvenamo namo Anykščiuose, Pilies
g., vyras (g. 1971 m.) pastebėjo,
kad dingo kieme stovėjęs jam
priklausantis mobilusis gateris
„Domantas B2-SPECX2“.
Pavogto gaterio vertė 5 000

Mokyklos direktorė Dalia Kugienė teigia, kad moksleiviai
mušėsi ne mokyklos teritorijoje.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Visi trys laiškai išsiųsti iš skirtingų elektroninių adresų. Kaip matome, laiškų formuluotės sklandžios,
naudojamos lietuviškos raidės - taigi panašu, kad laiškų autoriai yra
lietuviai, kurie prieš juos rašydami
„išsiguglino“ įstaigos vadovo pavardę bei buhalterės vardą.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai
Violeta Ginaitienė „Anykštai“ sakė,
kad paskutinėmis savaitėmis policija gauna bent po vieną pranešimą
apie įmonių buhalterių gaunamus

neva įstaigos vadovų laiškus. Ir kitų
laiškų turinys yra panašus į tuos
laiškus, kurie pasiekė „Anykštos“
redakcijos buhalterę. Utenos apskrities vyriausiasis komisariatas neturi duomenų, kad kažkas iš verslininkų būtų nukentėjęs nuo aferistų.
V.Ginaitienė sakė mananti, kad nemažai įmonių atstovų tokius laiškus
paprasčiausiai trina kaip šiukšles
ir apie tai nepraneša policijai, todėl daryti išvadas, koks iš tiesų yra
minimo turinio „korespondencijos“
mastas, yra sudėtinga.

eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Rugsėjo 20 dieną
apie 18.10 valandą, Anykščiuose, S. Neries g., neblaivus (nustatytas 3,82 prom. girtumas) sūnus (g. 1983 m.) smurtavo prieš
savo motiną (g. 1949 m.), sukeldamas jai fizinį skausmą.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Smurtavęs vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

dienį, Andrioniškio seniūnijos
Padvarninkų kaime į parduotuvę
vykęs neblaivus 56-erių metų
vairuotojas nuvažiavo nuo kelio
ir apvirto į griovį.
Avarija įvyko antradienio vakarą, 19.22 valandą vyras vairavo automobilį „Opel Astra”,
jam buvo nustatytas 2,05 prom.
girtumas
Nelaimė įvyko ties Padvarninkų kaimu, vairuotojui važiuojant
per greičio ribojimo kalnelius.
Šie jam sutrukdė suvaldyti automobilį.
Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į policijos areštinę.

Neblaiviam vairuotojui „pasimaišė“ greičio ribojimo kalneliai. Rugsėjo 18 dieną, antra-

spektras
Tragedija. Niujorke vaikų priežiūros centre anksti penktadienį
buvo subadyti trys kūdikiai ir du suaugusieji, pranešė policija. Po 3 val.
30 min. vietos (10 val. 30 min. Lietuvos) laiku Kvinso rajone įvykdyto išpuolio buvo areštuota 52 metų
centro darbuotoja. Ji buvo rasta centro rūsyje, persipjovusi riešą, naujienų agentūrai AFP sakė Niujorko
policijos departamento pareigūnas.
Moteris užpuolė dvi mergaites ir
berniuką, sakė pareigūnas, kuris nesutiko skelbti savo pavardės. Pasak
jo, vienos mergaitės būklė sunki.
Taip pat nukentėjo kita centro darbuotoja ir vieno iš ten prižiūrimų
kūdikių tėvas. Užpuolimo motyvas
kol kas neaiškus.
Trimitas. Konkursą vadovauti
valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui „Trimitas“ laimėjo profesorius Antanas Kučinskas,
penktadienį pranešė Kultūros ministerija. Iš trijų konkurse dalyvavusių pretendentų A. Kučinskas
surinko daugiausia balų. A. Kučinskas 1988 metais baigė muzikos teorijos-kompozicijos studijas Vilniaus
konservatorijoje, 1993 metais – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
profesoriaus Vytauto Barkausko
kompozicijos klasę, 2001 metais
apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. 1991–1999 metais
A. Kučinskas Vilniaus konservatorijoje dėstė šiuolaikinės muzikos
istoriją, 1993–2003 metais dirbo
Lietuvos nacionaliniame dramos
teatro muzikinės dalies vedėju, nuo
2007 metų iki dabar jis dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje,
nuo 2001 metų vadovauja viešajai
įstaigai „Naujosios muzikos komunikacijos centras“, veikiančioje
meninės kūrybos ir interpretacijos,
garso įrašų, knygų leidybos srityse.
Naujojo orkestro vadovo darbo kadencija – penkeri metai.
Šnipas. Estijos teismas pripažino kaltu dėl sąmokslo prieš valstybę vieną 32-erių pilietį, rinkusį
duomenis Rusijos karinei žvalgybai (GRU), penktadienį paskelbė
laikraštis „Postimees“. Saugumo
policija (KaPo) sulaikė Jevgenijų
Slaviną liepos 1-ąją; tada jam buvo
skirtas kardomasis kalinimas. Remiantis kaltinimais, J. Slavinas nuo
2016-ųjų balandžio palaikydavo
ryšius su GRU. Jis sutiko dalyvauti
šios agentūros vykdomoje ardomojoje veikloje, kurios tikslas buvo
padaryti žalos Estijos vidaus ir išorės saugumui. Sandėrį su GRU jis
sudarė raštu, o informaciją perdavinėjo telefonu, elektroniniu paštu ir
žinutėmis, taip pat per susitikimus
Rusijos teritorijoje. Viena iš E. Slavino užduočių buvo nufotografuoti
galimą būsimo NATO aerodromo
Estijoje vietą. Teismas vyrą pripažino kaltu praėjusią savaitę ir skyrė
jam metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Kandidatai. Vilniaus miesto socialdemokratai būsimuose sostinės
mero rinkimuose siūlo partijai rinktis iš jos vadovo Gintauto Palucko,
parlamentarės Rasos Budbergytės ir
Vilniaus tarybos nario Mariaus Skarupsko. Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) Vilniaus miesto
skyriaus taryba šiuos kandidatus
trečiadienį apsisprendė teikti lapkritį vyksiančiai LSDP konferencijai. Tarp galimų kandidatų pasiūlyta
ir Vilniaus socialdemokratų vadovė
Auksė Kontrimienė, bet ji kandidatūrą atsiėmė.

SITUACIJA

???

Kokias
transporto
priemones
renkatės
Tarptautinę dieną
be automobilio?
Kalbino Robertas
ALEKSIEJŪNAS

Gintaras KAZAKEVIČIUS,
anykštėnas:
- Aš mėgstu vaikščioti pėsčiomis. Automobilio pats nevairuoju. O apie inciatyvą bent kelioms
dienoms atsisakyti automobilio
galiu pasakyti tiek: „Super!”

Anykščiuose galima plati
liberalų koalicija
(Atkelta iš 1psl.)
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) Anykščių skyriui vadovauja
rajono Tarybos narys, laikinasis
UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Alvydas Gervinskas. 2015ųjų savivaldos rinkimuose ši partija
Anykščiuose savo kandidatų sąrašo
neformavo, o A. Gervinską į sąrašą
priėmė socialdemokratai.
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) lyderis Artūras Zuokas „Anykštai“ sakė, jog svarstoma idėja dėl liberalų bendradarbiavimo 2019-ųjų
savivaldos rinkimuose. Galimybės
sudaryti bendrą Lietuvos laisvės
sąjungos (liberalai) ir Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatų sąrašą į
Anykščių rajono tarybą yra labai
realios, nes mūsų mieste liberalai

Aleksas ALEKSIŪNAS, Svėdasų seniūnijos verslininkas:
- Kadangi Daujočiuose šansai
pasinaudoti nemokamu transportu nedideli, tai šią, Tarptautinę dieną be automobilio, esu
numatęs visiškai nevykti į jokias
keliones jokia transporto priemone. Nors esu apsirūpinęs ekologiška transporto priemone, bet
nesinaudosiu ir ja, tuo sumažindamas eismo apkrovą keliuose,
taip pat ir oro taršą.

nebuvo susikivirčiję. Kalbėdamas
apie A. Gervinsko galimą kandidatavimą į merus, A.Zuokas tokį
variantą atmetė. Pasak jo, buvęs
Anykščių rajono meras A. Gervinskas neturi noro siekti rajono vadovo
pareigų.
Kita vertus, tikėtina, kad A. Gervinską į savo sąrašą eiti įkalbinėja
(arba įkalbinės) Anykščių meras
Kęstutis Tubis.
Lietuvos centro partija Anykščiuose neturi partijos skyriaus. Tačiau partijos pirmininkas, Seimo
narys Naglis Puteikis „Anykštą“
tikino, kad iki rinkimų skyrius garantuotai bus įsteigtas. Jo pavaduotojas Kristupas Krivickas anksčiau
„Anykštai“ sakė, kad į partiją vargu
ar kvies Arūną Liogę. Šis politikas
į rajono Tarybą išrinktas kaip vi-

savaitės citatos
Baikit. Ką žiemą veikt?

suomeninio komiteto, kurį rėmė N.
Puteikis atstovas. Tuo tarpu N. Puteikis neatmetė, jog ašine Anykščių
centristų figūra gali tapti A.Liogė.
Centristai kol kas nekalba apie
bendradarbiavimą per rinkimus su
liberalais, tačiau vargu ar jie kels
savo kandidatą į merus. O K. Krivicko įsitikinimu, centristams jokiu
būdu ne pakeliui su dabartiniu rajono meru K.Tubiu.
Plačios liberalių jėgų koalicijos
galimybės neatmeta Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus
lyderis Lukas Pakeltis. Tiesa, ir
liberalsąjūdiečiai dar nėra pradėję
dėlioti savo kandidatų sąrašo, nėra
sprendimo ir dėl partijos kandidato
į merus. Tačiau mažai tikėtina, kad
juo taps kažkas kitas, o ne L. Pakeltis.

Smulkieji ūkiai įvertino bendradarbiavimo
naudą

Paraiškos pagal minėtosios
priemonės veiklos sritį buvo
priimamos nuo birželio 1 iki
rugpjūčio 31 d. Preliminariais
Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, Lietuvos
ūkininkai iš viso pateikė 33 paraiškas. Iš jų 10 buvo pateikta
alternatyviai veiklai vystyti,
8 – augalininkystei, 7 – mėsinei gyvulininkystei. Paraiškose
dažniausiai prašoma suma – 90
tūkst. Eur. Bendra prašomos
paramos suma siekia 2 766 651
Eur.
Svarbu pažymėti, kad prioritetinės eilės sudarymas įtakos paramos skyrimui ar neskyrimui neturės, nes bendra
paraiškose prašoma paramos
suma neviršija skirtosios. KPP
priemonės
„Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama
smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ šįmet numatyta
skirti maždaug 3,63 mln. Eur.
KPP finansuojama iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
ir šalies valstybės biudžeto.
Investavo į naują techniką
Kol vieni ūkininkai laukia
paraiškų vertinimo rezultatų,
kiti, teikę dokumentus ankstesniuoju paraiškų priėmimo
etapu, jau džiaugiasi paramos
teikiama nauda.
Štai Marijampolės rajone
ūkininkaujantis Žydrūnas Ju-

Dalis VAIGINAS, kadenciją
baigęs Anykščių ligoninės direktorius, prieš ąžuolo sodinimo ceremoniją: „Tegul nuo šiol niekas
čia nebūna daugiau pasodintas,
kaip buvo grasinama, tik ąžuolai.“
Gal sekretorė netyčia tosto
tekstą įrėmino?
Dalis VAIGINAS apie padėką,
kurią gavo iš mero Kęstučio Tubio: „Beveik dvejus metus buvau
ujamas ir tikrinamas, spaudžiamas
ir gąsdinamas, o dabar staiga man
mero padėka su gražiausiais žodžiais. Ar tik meras nesusipainiojo
savo jausmuose?“
Bet už tai kokia mūsų diaspora
Anglijoje!
Arvydas JUOZAITIS, filosofas, apie Lietuvos nykimą:
„Mūsų buvo 3,7 milijono. Latvių 2,3 milijono. Dabar mūsų liko tiek
kiek latvių.“
Turėtų vilkai „Facebook“-ą būtų vegetarai
Rimantas PEČKUS, medžioklės žinovas, apie vilkus: „Vilkai
tampa drąsesni. Bet supraskime ir
tą dalyką – jiems reikia ėsti.“

Pasibaigęs paraiškų priėmimas pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės
„Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių
ūkio subjektų bendradarbiavimui“ parodė: smulkieji
ūkininkai supranta, kad tarpusavio bendradarbiavimas
didina
konkurencingumą
rinkoje.
Populiariausia –
alternatyvi veikla

Dominykas TUTKUS, Anykščių rajono mero patarėjas:
Šiuo metu į darbą
vaikštau pėsčias, bet esant poreikiui sėsčiau ir prie automobilio
vairo. Nesvarbu ar Tarptautinė
diena be automobilio, ar tiesiog
eilinė diena, nesureikšminu.
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Panašiai sakė ir Adomas
Mickevičius. Bet ne visai taip...
Alfrydas SAVICKAS, rajono Tarybos narys, apie tai, ar
varžysis 2019-ųjų savivaldos rinkimuose: „Man sveikata svarbesnė
nei politika.“
Reikai žmonėms kažkur atsigriebti...

Kol vieni ūkininkai laukia paraiškų vertinimo rezultatų, kiti,
teikę dokumentus ankstesniuoju paraiškų priėmimo etapu, jau
džiaugiasi paramos teikiama nauda.
Gabrielės PASTAUSKAITĖS nuotrauka
šinskas savo 20 ha valdose darbuojasi su nauju traktoriumi ir
sėjamąja, kuriuos įsigijo pasinaudojęs parama. Šia modernia
technika vyras dalijasi su dar
trimis ūkininkais, kurie tapo jo
partneriais prašant paramos. Ž.
Jušinskui ir jo partneriams buvo
skirta beveik 80 tūkst. Eur parama, kurios intensyvumas – 60
proc.
Vaidas Gauronskas, smulkusis
ūkininkas iš Akmenės rajono,
taip pat pasinaudojo galimybe
gauti paramą. Jo projekto partnere tapo mama, ūkininkė Gražina
Gauronskienė. Savo augalininkystės ūkiui stiprinti jiedu gavo
beveik 50 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – 60 proc. Prie gautosios sumos pridėję savų lėšų,
mama ir sūnus įsigijo kombainą,
kurio ūkiui itin reikėjo. Senasis
nuolatos gesdavo ir trukdė laiku
atlikti darbus.
Ir kaimynams, ir
giminaičiams
Bendradarbiavimui
skirtos
paramos gali siekti kaimo vieto-

vėse veikiantys smulkieji ūkiai,
smulkieji miško valdytojai, labai
mažos įmonės ir fiziniai asmenys. Svarbu, kad pareiškėjai ir
partneriai vykdytų tą pačią veiklą, o jeigu juos sieja giminystės
ryšiai, būtų atskirai įregistravę
ūkius.
Maksimali paramos suma vienam projektui – 90 tūkst. Eur.
Projekto verslo plane numatytoms įgyvendinimo išlaidoms
taikomas 60 proc. paramos intensyvumas. Tuo atveju, kai
smulkieji ūkiai bendradarbiauja
gyvulininkystės, sodininkystės,
uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, projekto verslo
plano įgyvendinimo išlaidoms
taikomas iki 70 proc. paramos
intensyvumas.
Paramos lėšomis galima pirkti naują žemės ūkio techniką ir
naują įrangą, naujus technologinius įrenginius, investuoti lėšas į
naujų gamybinių pastatų statybą,
senų rekonstrukciją ar kapitalinį
remontą ir t. t.

Alvydas GERVINSKAS, rajono Tarybos narys, laikinasis
UAB „Anykščių vandenys“ direktorius, apie draudimą įstaigų vadovams būti savivaldybių Tarybų
nariais: „Situacija yra paradoksali, nes savivaldybės įmonės ar
įstaigos vadovas savivaldybės Tarybos nariu negali būti, o direktoriaus pavaduotojas ar eilinis įstaigos
darbuotojas - gali.“
O tai iš ko tada Tarybą rinksime?
Lukas PAKELTIS, rajono Ta-

Užsak. Nr.932
rybos narys, verslininkas, apie
biudžetinkus - rajono Tarybos
narius: „Reikėtų ir darbuotojamas
nesuteikti šitos teisės. Tada į rajono Tarybą tikrai niekas neitų tik
dėl to, kad susitvarkytų asmeninius
reikalus.“

,,ANYKŠTA“ TV
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Vilkai tampa drąsesni, tačiau
žmonėms jų bijoti nereikėtų
Po praėjusį savaitgalį vilkų įvykdytų masinių avių skerdynių
viename Lietuvos ūkių jau ir šalies politikai konstatuoja, kad ūkininkams vilkų daroma žala privalo būti ne tik tinkamai atlyginta,
bet taip pat reikia siekti peržiūrėti nustatytas vilkų sumedžiojimo
kvotas, kurios nebeatitinka šių dienų realijų. Žmonės bijo išleisti
savo vaikus vakare į kiemą, nes vilkų priviso tiek, kad jie suka ratus ne tik aplink ūkininkų gyvulius, bet ir aplink kaimus ar vienkiemius. Šia tema „ANYKŠTA“ TV kalbino Lietuvos medžiotojų
ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininką, medžioklės žinovą Rimantą PEČKŲ. Pašnekovą kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus prisipažino gamtoje ne kartą savo akimis matęs vilką, tačiau iki šiol šio
gyvūno jam sumedžioti nepavyko.
- Kiek vilkai Anykščių rajono ūkininkams jau spėjo pridaryti žalos šiais metais?
- Vilkai, kaip ir ankstesniais
metais, ūkininkams pridarė daug

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Paskutinię vasaros dieną ištekėjo jauniausia Anykščių rajono Tarybos narė, konservatorė Gabrielė
Griauzdaitė. Ši iškilminga ceremonija Anykščių šv. Mato bažnyčioje
tarsi vainikavo rajono turistinio
sezono pabaigą ir įžiebė vilčių,
kad sparčiai mažėjantis rajono
gyventojų skaičius bent iš dalies
bus atstatytas. Nors 2017 – 2019
metų Anykščių rajono valdančiosios koalicijos programoje apie tai
nieko nekalbama, G.Griauzdaitė
prieš būsimus savo rinkėjus gali
būti rami – tokiu savo gestu lyg
pademonstravo, kad ji yra tikra
Anykščių krašto patriotė. Žinia
apie G.Griauzdaitės vestuves su
jos išrinktuoju ūkininku Povilu
Patumsiu kaipmat šovė į portalo
anyksta.lt skaitomiausių pranešimų „topus“, o kai kurie pasipiktinę komentatoriai plojo liežuviais,
kodėl žurnalistai nefotografuoja
eilinių anykštėnų vestuvių, o G.
Griauzdaitę ir P. Patumsį lygino
su princu Hariu ir Sasekso kunigaikštiene...
Tačiau visos pasakos baigiasi
po vestuvių. Ir tie patys portalo
anyksta.lt skaitytojai jau negai-

žalos. Šiemet registruota 19 vilkų išpuolių prieš naminius gyvulius. Papjauta apie 50 galvijų.
Daugiausiai tai yra avys, tačiau
vilkai yra papjovę ir keletą ver-

šelių. Tai rodo, kad ūkininkams
padaryta didelė žala, o vilkų
populiacija Anykščių rajone tik
didėja.
- Portalo anyksta.lt skaitytojai svarsto, ar masinis miškų
kirtimas ir vilkų klaidžiojimas
po gyventojų kiemus turi kokį
nors ryšį?
- Nemanyčiau. Manau, kad
viena ir pagrindinė priežastis –
vilkų yra per daug. Prieš dvejus
metus Lietuvoje buvo toks atvejis, kai buvo rasti du po automobilių ratais pakliuvę vilkai. Tai
dar vienas pavyzdys, kad vilkų
gamtoje yra perteklius.
- Ar vilkai gali būti pavojingi
žmogui?
- Nemanyčiau, kad vilkų reikėtų žmonėms bijoti. Čia prie tokių
nuogąstavimų galbūt daugiau
prisidėjusi pasaka apie Raudonkepuraitę.Vilkai, bet kokie kiti
laukiniai gyvūnai vengia akistatos su žmogumi. Praeitais metais
vasarą šalia Viešintų, rugpjūčio
mėnesį, vidury dienos žmogui
dirbant kombainu, beje, pats jis
medžiotojas, pamatė vilką sėlinantį prie stirnos.Vilkai tampa
drąsesni. Bet supraskime ir tą
dalyką – jiems reikia ėsti.
- Kaip suprantu, medžiotojų
rankos, kovojant su augančia
vilkų populiacija, šią dieną yra
surištos?

lestingai talžo visus 25 anykštėnų
Rudenėjant visuomet apima
išrinktuosius Anykščių rajono Tašiokios tokios slogios nuotaikos,
ryboje dėl skandalingojo padirbtų
tačiau jau netrukus liūdėti tikrai
bilietų platinimo pramogų ir
nebus kada. Oficialiai paskelbta,
sporto centre „Kalita“. Pasirodo,
kad savivaldos rinkimai vyks
Anykščių rajono Tarybos nariai
kovo 3 dieną. Ir, jeigu jaunoapie tokius dalykus sužino tik
ji G.Griauzdaitė už šauniojo
iš „Anykštos“. Ir lyg į burnas
ūkininko Povilo ištekėjo paklususi
prisisėmę vandens šia tema tyli ir
širdies balsui, jau greitai prasinieko nedaro.
dės politinės jungtuvės, į kurias
„Tai, jeigu yra Tarybos nariai,
pretendentai į Anykščių rajono
kurie vykdančiosios valdžios
Tarybą pirmiausia susibėgs vedini
neklausia apie pavaldžios įstaigos
visai kitokių interesų.
veiklą,
O kieno balso
...Anykščių rajono Tary- vedini rinksimės
susijusią su
bos nariai apie tokius da- iš kandidatų?
finansinėmis
operacijomis,
lykus sužino tik iš „Anykš- „Ką rinksiuosi:
pažeidžiant
partinį sąrašą,
tos“...
įstatymus,
ar komitetą –
darytina
priklausys nuo
išvada, kad Tarybos nariai palaiko
asmenybių juose. Jeigu komitete
tokių nusižengimų slėpimą ir
Tubis ir Savickas, tikrai nesitoleruoja neskaidrią pavaldžios
rinksiu, tačiau, jeigu bus Tubis,
įstaigos veiklą“, - išvadas daro
tiesa, be Vaičiūno, bet su kokiu
portalo anyksta.lt komentatoriai.
vertu žmogumi, balsuosiu už Tubį.
Panašu, kad tai tik retoriniai
Tikrai nebalsuosiu už valstiečių
klausimai. Paskutinėmis kadensąrašą, kurio kandidatas į merus
cijos dienomis anykštėnų išrinkbus nusenęs Vaiginas, nebalsuosiu
tiesiems rūpi visai kiti dalykai.
už konservatorius, kurių kandiPavyzdžiui, kelionės už mokesčių
datas į merus bus stagnatorius
mokėtojų pinigus. Jau antra
Obelevičius, nebalsuosiu už
savaitė iš eilės, kai Anykščių
liberalus, nes jų vedlys teisiamas,
rajono savivaldybės delegacijos
o mūsų Pakeltis, prieš praėjusius
traukia į Ukrainą. Vieni valdžios
rinkimus žadėjęs rajone atidaryti
atstovai buvo išvykę švęsti Mirgopadangų smulkinimo gamyklą,
rodo miesto šventės, kiti iškeliavo
irgi vertas nulio, nebalsuosiu už
pasidalinti gerąja patirtimi... „Tik
socialdemokratus, kurie atsiduoda
ar mūsų patirtis čia nėra tokia jau
naftalinu, nebalsuosiu už Liogės
ir gera. Čia diktatūra, nesitaikstykomitetą, nes Liogė nepadoriai
mas su oponentais ir jų nuomone,
buvo įtaisytas į Anykščių vandenis.
kerštas nepaklususiems ir tuščių
Vienu žodžiu, kol kas nėra už ką
skyrių bei laikinų vadovų savivalbalsuoti“, - visišką štilį galimų
dybė. Čia darosi liūdna“, - pastebi
kandidatų būryje kol kas mato
portalo anyksta.lt skaitytojai.
portalo anyksta.lt skaitytojai.

- Taip. Daug metų Lietuvoje
per metus buvo leidžiama sumedžioti 60 vilkų. Deja, bet vilkų
sumedžiojimo limitus įsakymu
nustato Aplinkos ministerija.
Dabartiniai medžiotojų koordinacinės tarybos posėdžiai rodo,
kad neatsižvelgiama nei į medžiotojų, nei į ūkininkų ir net
mokslininkų
rekomendacijas.
Kažkodėl labiau klausoma tokių
organizacijų, kaip „Baltijos vilkas“, kurios nariai šaukia, kad
vilkus būtina saugoti, ir siūlo
neleisti sumedžioti nė vieno.
- Kiek vilkų jau sumedžiota per artimiausią laikotarpį
Anykščių rajone?
- Šiemet jų nesumedžiota nė
vieno, kadangi vasarinio leidimo
vilkų medžioklei mes neturėjome. Dėl tokio leidimo Anykščių
rajono savivaldybė į Aplinkos
ministeriją galėjo kreiptis, bet,
matyt, vertindama ankstesnių
metų rodiklius to daryti nematė reikalo. Visų pirma, leidimas
medžioti vilkus labai sunkiai išduodamas. O praėjusiais metais
Anykščių rajone sumedžioti du
vilkai.
Visą interviu su Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos
Anykščių skyriaus valdybos pirmininku, medžioklės žinovu Rimantu Pečkumi žiūrėkite portale
anyksta.lt, rubrikoje „ANYKŠTA“ TV.

Aukščiausius rajono valdžios
postus ateinantiems ketveriems
metams dabartinė valdžia ruošiasi
užsitikrinti stiprindama savo pozicijas socialiniuose tinkluose. Šiam
reikalui už mokesčių mokėtojų
tūkstančius rajono valdžia jau nupirko komunikacijos konsultantų
mokymus. Savivaldybėje paskelbta
savotiška mobilizacija – dabar
čia lankomiausi „Facebook“ ir
„YouTube“ puslapiai, valdininkai
mokosi, kaip „palaikinti“ patikusį
įrašą ar įkelti savo nuotrauką
(kaip juokinga, juk tai sugeba
padaryti net maži vaikai...) Tuo
tarpu jau nebe pirmas gyventojas
redakcijai skundžiasi pagal teisės
aktus nustatytą laiką iš Anykščių
rajono savivaldybės valdininkų
nesulaukiantis atsakymų į jų
iškeltas problemas, o savivaldybės
Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriui prireikia bent kelių dienų,
kad „Anykštai“ pateiktų informaciją, kurią sekretorę šįkart Anykščių rajono savivaldybės vadovai
išsivežė į Mirgorodą pasidalinti
gerąja patirtimi... Supraskit,
Anykščių rajono savivaldybėje visi
labai užimti svarbesniais reikalais.
Panašu, kad G. Griauzdaitė
tikrai bus ateinančių savivaldos rinkimų favorite. Ji sukasi
nuosavo gastrobaro virtuvėje ir
lankytojams siūlo „nesufabrikuotus“ sušius. Jai nereikia Ukrainos
už mokesčių mokėtojų pinigus,
nes Povilas už savus ją nuskraidino į Maroką. Gabrielė jau moka
naudotis „YouTube“.
Ir, gal aš klydau, ji net ir po
vestuvių tiki pasakomis?

šiupinys
Rūpestis. Antradienį Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka dalyvavo projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo
taikymas Lietuvos savivaldybėse“
pristatyme.
Rekonstrukcija. Anykščiuose,
Kęstučio gatvėje, vyksta intensyvūs darbai. Projektinis gatvės
ruožas rekonstruojamas įrengiant
naują gatvės asfalto dangos konstrukciją, naujus pėsčiųjų bei pėsčiųjų dviračių takus, apšvietimą,
naują lietaus nuotekų sistemą, automobilių stovėjimo aikštelę ties
kultūros paveldo objektu (Anykščių m. žydų senosios kapinės).
Dviračių takas sujungs esamus
takus Šaltupio gatvėje ir Miško
gatvėje, toliau Vilniaus gatve iki
Šventosios upės kairiojo kranto
ir kelio A-321 į medžių Lajų taką.
Universitetas. Anykščių Trečiojo amžiaus universitetas laukia
naujų narių. Naujieji mokslo metai
prasideda spalio mėnesį. Jeigu esate smalsūs, mėgstate bendrauti, keliauti - kviečiame. Telefonai smulkesnei informacijai 8 601 22679, 8
650 81208.
Rekordas. Portalo anyksta.lt
tekstas „Vadovų klubas prie ligoninės pasodino Daliui Vaiginui skirtą
ąžuolą“ iki vakar 16 valandos sulaukė 284 komentarų, jį perskaitė
per 5 000 portalo lankytojų. Pagal
komentarų skaičių šis tekstas jau
yra visų laikų anyksta.lt rekordininkas. Toks kiekis komentarų po
tekstu nepadarytų gėdos ir „Delfi“.
Taigi akivaizdu, kad buvęs Anykščių ligoninės direktorius Dalis
Vaiginas ir jo santykiai su rajono
valdžia domina skaitytojus. O tai
jam suteikia rimtų šansų ne tik dalyvauti, bet ir laimėti tiesioginius
Anykščių rajono mero rinkimus.
Bepročiai. Ketvirtadienio rytą
aikštelėje prie Laimės žiburio
komunalininkai rado išvartytus
šiukšlių konteinerius. Vargu, ar tai
sveiko žmogaus darbas...
Knyga. Trečiadienį prie Antano
Baranausko klėtelės buvęs Anykščių vikaras kun. Justas Jasėnas,
dabar tarnaujantis Panevėžyje, bičiuliams ir visiems skaitytojams
pristatė trečiąją savo poezijos knygelę „Surink iš pakraščių“.
Superlaikinas. Praėjusią savaitę UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ direktoriaus pareigas laikinai
atliko Anykščių rajono tarybos narys Alfrydas Savickas. Jis penkias
dienas keitė Liną Pravilionį, kuris
su savivaldybės delegacija buvo
išvykęs į Ukrainą. Priminsime,
jog L. Pravilionis taip pat laikinasis UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ vadovas, šiose pareigose vasarą pakeitęs kitą laikinąjį direktorių Joną Žukauską.
Protai. Antradienį vyko pirmasis naujo sezono „Auksinių protų“
žaidimas Anykščiuose. Nugalėjo „Varpas“ surinkęs 68 taškus,
„Nikė“ ir „Šį kartą“ pelnė po 64
taškus. Pirmieji du sezono žaidimai Anykščiuose nevyko, tačiau
„Varpas“ ir „Nikė“ juose dalyvavo,
žaidė Rokiškio rajone Kamajuose.
Po 3 turnyrų „Nikė“ su 220 taškų
tarp 248 šalies mažų miestų komandų užima 8-ąją vietą, „Varpas“
su 196 taškais yra 30-as.
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Muziejus saugo Napoleono plaukų
sruogą

Jonas STANONIS

Naujasis arsenalas Vilniuje yra Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, kuriame pagrindinė
ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo valstybės susidarymo iki XX amžiaus bei lietuvių
etninei kultūrai. Apie Lietuvos istorijos raidą, muziejaus istoriją ir lietuvybę ,,Anykšta“ kalbėjosi su
muziejaus gide Nemira Gutautiene.

Sarkofagas iš Egipto.

Naujasis arsenalas – vienas iš Lietuvos nacionalinio muziejaus filialų.
(Pradžia)
Iš pilių komplekso statinio –
į muziejų
Naujasis arsenalas – vienas seniausių Vilniaus pilių komplekso
statinių. Archeologiniai tyrinėjimai liudija, kad XIV a. šioje
vietoje stovėjo gotikinis mūrinis
pastatas, kurio išorinė siena buvo
ir pilies gynybinė siena. 1545 m.
Franco Hogenbergo Vilniaus plane
dabartinio pastato vietoje matome
ilgą vieno aukšto mūrinį pastatą,
rytiniame gale užbaigtą aukštu
bokštu – „švyturiu“, turėjusiu
šviesti Nerimi plaukiančioms baržoms. Paties pastato paskirtis nenurodyta. Vėlyvesniame, 1737 m.
Fiurstenhofo plane šioje vietoje
vaizduojamas pastatas, sujungtas
skersiniu pastatu su kitais dviem
lygiagrečiai stovinčiais pastatais.
Visas šis sudėtingas ansamblis sudarė didžiojo kunigaikščio dvaro
tarnautojų namus ir ūkinius pastatus. Spėjama, jog šiame pastate
1648–1794 m. buvo įsikūręs Pilies
jurisdikcijos teismas ir administracija. XVIII a. antroje pusėje LDK
didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Oginskio potvarkiu šis pastatas
buvo rekonstruotas į kareivines ir
pavadintas Naujuoju arsenalu. Po
rekonstrukcijos pasikeitusi išorinė pastato išvaizda išliko iki mūsų
dienų. XIX a. pradžioje fasado
centre pristatytas masyvių kolonų
portikas. 1960–1965 m. pastatas
iš esmės suremontuotas, 1968 m.
pritaikytas Lietuvos nacionalinio
muziejaus ekspozicijoms.
Muziejų įkūrė grafas
Tiškevičius
Pirmoje muziejaus salėje kaba
grafo Eustachijaus Tiškevičiaus
portretas: grafas Eustachijus Tiškevičius 1855m. Vilniuje įkūrė
Senienų muziejų tuo metu uždaryto Vilniaus universiteto patalpose.
„Ekspozicijos pradžioje pristatoma Lietuvos nacionalinio muziejaus proistorė, nes daug eksponatų
yra paveldėti iš Vilniaus senienų
muziejaus. Muziejaus gidė N.
Gutautienė sakė, jog Naujojo arsenalo ekspozicijoje rodomi grafo surinkti eksponatai datuojami

akmens, geležies amžiumi. Grafas
savo muziejuje laikė ir eksponatų
sąrašus, Paryžiuje buvo išleistas
Senienų muziejaus katalogas - dėl
to dabar galima nustatyti, kas buvo
pirmajame Lietuvoje muziejuje,
nes po besikartojančių valstybės
okupacijų daug eksponatų buvo
prarasti ir išvežti svetur, ne visus
juos pavyko susigrąžinti. „Galime kalbėti apie tai, kokią prasmę,
reikšmę muziejus turėjo to meto
kultūriniame gyvenime – tai buvo
laikas, kai Lietuva įėjo į Rusijos
imperijos sudėtį. Muziejaus įkūrimas ir veikla turėjo įtaką ne tik
Lietuvai, bet ir Rusijai – ten taip
pat kūrėsi panašaus tipo muziejai,
nes visuomenė domėjosi istorija,
archeologija, etnografija“, – pasakojo gidė.
Nuo budelio kardo iki
milžiniško Vytauto Didžiojo
Muziejuje eksponuojamas Vilniaus miesto budelio kalavijas
– tuo metu kiekvienas miestas
turėjo savo budelį, kuris vykdė
teisingumą. Šalia – sarkofagas
su mumija. Jis į muziejų pakliuvo XIX a. pabaigoje: „Šis sarkofagas - iš Verkių dvaro, buvo
privati nuosavybė. Pagal paveldėjimo teisę, mirus ankstesniems
savininkams jis atiteko Vokietijos kancleriui Chlodvigui fon
Hohenhoje. 1899 m. sarkofagą su
mumija jis padovanojo Vilniaus
Senienų muziejui. Muziejuje yra
daugiau eksponatų iš Egipto, tačiau ne visi tikri, nes falsifikatai
gaminti ir seniau - naudotasi didžiuliu susidomėjimu egiptologija“, apie – tikrą egiptietišką Amono Ra šventyklos žynio mumiją
pasakojo N. Gutautienė. Gretimoje salėje, skirtoje LDK, prie
Žalgirio mūšio maketo lankytojai
gali pamatyti ir didžiulę Vytauto Didžiojo skulptūrą – mums
kalbantis pora lankytojų pritūpę
šalia fotografavosi prie garsiojo
kunigaikščio monumento: „Šią
skulptūrą skulptorius V. Kašuba
sukūrė 1939 metų pasaulinei parodai
Niujorke, kurioje Lietuva primą kartą prieš Antrąjį pasaulinį
karą prisistatė kaip savarankiška
valstybė. Skulptūra 2014 metais
grįžo į Lietuvą – po karo, po oku-

pacijos, ji laukė Amerikoje.“
LDK salėje įamžintas
valstybės klestėjimas
„Varpas yra vienas iš seniausių
eksponatų – čia kirilica užrašyta, jog 1420 metais jį pagamino
meistras Ustiak. Varpas primena
apie krikščionybės įsitvirtinimą,
jog LDK kultūra buvo bizantinė, nes į valstybės teritoriją įėjo
daug slavų, stačiatikių žemių.
Iki XVIII amžiaus, nors įsitvirtino katalikų tikėjimas, bizantinė
kultūra vis tiek turėjo didžiulę
įtaką“ - pasakojo gidė. - Salėje eksponuojami ginklai liudija
LDK karinę kultūrą – ne veltui
teko beveik 200 metų kovoti su
priešais – kryžiuočiais, įsitvirtinusiais Pabaltijyje, ir totoriais
– mongolais.“ – N. Gutautienė
rodė išskirtiniausius eksponatus.
LDK istorijai skirtoje salėje gausu žemėlapių – juose vaizduojamas kunigaikštystės plėtimasis
ir ribos bei tai, kaip tuomet, XVI
amžiuje, buvo suvokiama Europa – daugiau kaip kultūrinė, o ne

Napoleono kareivių uniformų fragmentai, rasti Vilniuje.
geografinė erdvė, kurios pagrindas – Antikinė kultūra. „Reikia
atkreipti dėmesį į tai, kad žemėlapiai nebuvo tikslūs“, – priminė
N. Gutautienė.
Muziejuje saugoma
Napoleono plaukų sruoga
Antrajame Naujojo arsenalo
aukšte lankytojai gali pamatyti
eksponatus, susijusius su Lietuvos istorija nuo XIX amžiaus.
Čia, stende, skirtame Napoleono
žygiui į Rusiją, galima pamatyti
Prancūzijos kariuomenės uniformos fragmentus, kuriuos archeologai rado Vilniuje, vykdant
Verkių gatvės platinimo darbus.
„Vilnius buvo svarbus centras
Napoleono žygio į Rusiją metu –
mieste kauptas maisto rezervas,
ginklų ir vaistų atsargos. Tačiau,
kai prancūzų kareiviai pasiekė
Vilnių, jie buvo visiškai išsekę,
sergantys, mirė tiesiog gatvėse.

Spausdinimo mašina, naudota sukilėlių. XIX a.
eksponatas.

Juos vėliau masinėje kapavietėje palaidojo rusų kareiviai. Ši
kapavietė buvo atkasta visai netikėtai“, – pasakojo gidė. Prie
uniformų padėti ir asmeniniai
Napoleono karių daiktai - žiedai,
ikonos. Šalia – nedidelė rausva
dėžutė: „Viso XIX a. metu buvo
stengiamasi atkurti Lietuvos
valstybę. Daug vilčių dėta į Napoleoną, jis buvo reformatorius,
jis griovė senąją Europos santvarką. Tačiau jo žygis į Rusiją
per Lietuvą patyrė nesėkmę. Tas
trumpas laikotarpis, maždaug
pusė metų, Lietuvos istorijoje
turėjo didelę įtaką. Napoleoną
lietuviai sutiko kaip išvaduotoją.
Napoleono kultą puikiai iliustruoja ši dėžutė, kurioje saugoma
karvedžio plaukų sruoga. Dabar
ji uždaryta, nes šviesa ir aplinka
veikia eksponatus“, – apie prancūzmetį pasakojo gidė.
(Bus daugiau)

Vytauto Didžiojo skulptūra, sukurta 1939
m. pasaulinei parodai Niujorke.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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Arvydas Juozaitis: „Nevyriška apsimesti,
kad nieko nevyksta“
prarasta”, - sakė A. Juozaitis, pri- fakultetą Vilniaus universitete, tamindamas, kad Antrojo pasauli- čiau save suvokia ir išreiškia pir„Turėjau būti jūsų kandidatas nio karo eiga ir pasekmės atėmė miausiai kaip kultūros žmogų.
į Aukščiausiąją Tarybą, bet su- milijoną lietuvių, o vis dėlto tą
Kalbėdamas apie lietuvių, kaip
siklostė kitaip – buvo nuspręsta, skaičių atkūrė. N. Chruščiovo lai- tautos, išlikimo pagrindus, filosokad kandidatuos Irena Andrukai- kais Lietuva pagausėjo atsitiesė fas akcentavo kodų arba simbolių
tienė, kuri ir tapo Signatare“ - pri- milijonu gyventojų. O dabar? Da- reikšmę. Tie kodai, arba simbosiminė Sąjūdžio laikus vienas iš bar į užsienį išvažiavo reproduk- liai, yra Vytis – lėkimo, jėgos,
jo kūrėjų A. Juozaitis. Rašytojas cinė tautos dalis – jauni žmonės, judėjimo simbolis. Ir Rūpintojėlis
pasakojo, kad knygą „Tėvynės todėl, pasak A. Juozaičio, „kelio – namus sergintis, laukiantis. „Tai
tuštėjimo metas“ rašęs 17 metų atsikurti nėra. Teks susitaikyti, sūpuoklės, du mūsų poliai. Tėvyfiksuodamas tautos tektoninius lū- kad iki pasaulio pabaigos mūsų nė išlieka, jeigu Vytis turi kur sužius, kurie tapo kryptimi - masine bus milijonas”.
grįžti“, - metaforiškai kalbėjo A.
„Ar grįš tos jėgos, kurios išlė- Juozaitis, sakydamas, kad rašytolietuvių emigracija į Vakarus, kuri
2013 metais buvo pasiekusi net 83 kė? Vargu. Jų ten, emigracijoje, jai yra rūpintojėliai.
tūkstančius, o dabar sumažėjo iki sutiktos antrosios pusės kažin ar
Filosofas dėliojo akcentus, kaip
30 tūkstančių per metus. „Visas skatins sugrįžti, nes taip pat turi skleidėsi Lietuvos, kaip tautinės
mūsų kraujas - kaip dvi didžiau- savo tėvynes. Gal jie ir liks klai- valstybės, supratimas. Jis kalbėjo
sios Lietuvos upės, kurių nuotrau- džioti ten, kur susitiko…” - svars- apie Simono Daukanto reikšmę ir
ką dailininkė (Deimantė Rybako- tė A. Juozaitis.
kodėl svarbiausia Lietuvos sostiA. Juozaitis kalbėjo, kad šio- nės aikštė, kurioje stovi Prezidenvienė) parinko knygos „Tėvynės
tuštėjimo metas“ viršeliui, teka į je situacijoje vienintelė Lietuvos to rūmai, yra pavadinta būtent S.
Vakarus. Vakaruose saulė leidžia- viltis – išsaugoti tautos simbolius Daukanto vardu. XIX a. pradžiosi debesyje. Tai, kas dabar vyksta ir kalbą.
je, kai beveik
Vakaruose - vyksta debesyje“, - „ K a l b a
net nebuvo
...Ar grįš tos jėgos, kurios išlėkė?
yra mūsų
kalbėjo filosofas.
kam skaityti
Vargu. Jų ten, emigracijoje, sutikJis priminė, kad artėjantį skaus- valstybės
lietuviškai,
tos antrosios pusės kažin ar skamingą metą Nepriklausomybės siena. Jei
S. Daukantas
tins sugrįžti, nes taip pat turi savo
pradžioje nujautė šviesios atmin- pažeista
nusprendė
tėvynes...
ties Tėvas Stanislovas, kurį A. kalba –
<...> „rašyJuozaitis gerai pažinojo, apie kurį pažeista
siu Lietuvą
1995 metais parašė knygą „Tėvas s i e n a “ , lietuviškai.“
Stanislovas: pasakojimų knyga“ ir sakė kandidatas į šalies preziden- Tai iš Justino Marcinkevičiaus
kuriam netrukus sukaks 100 metų. tus, iliustruodamas teiginį pavyz- poemos žodžiai, kuriais, kaip
„O dabar ateina pats baisiausias džiu iš Vilnijos krašto, kuriame pasakojo A. Juozaitis, kadaise
metas - sunkūs laikai. Kaip sako vykstantys procesai iki šiol yra Amžiną atilsį aktorius Laimonas
krikščionys – ta prakeikta seku- skausmingi, nes ten dauguma gy- Noreika įtikino vardus suteikianliarizacija. Atskyrimas nuo baž- ventojų kalba lenkiškai. „Mūsų čią komisiją prezidentūros aikštę
nyčios“, - Tėvo Stanislovo pasa- egzistavimo pagrindas yra kalba pavadinti S. Daukanto vardu. „Ir
– sanskrito kalba. Mes kalbame Daukantas parašo Lietuvos istorikytus žodžius citavo filosofas.
Ir pridūrė, kad, Lietuvai taip seniausia kalba iš visos Europos ją lietuviškai. Tuomet dar nėra net
sparčiai tuštėjant, „nevyriška ap- Sąjungos valstybių. Kalbą ir rei- knygnešių sąjūdžio - pirmojo sąkia saugoti“, - kalbėjo rašytojas, jūdžio, kuris keturiasdešimt metų
simesti, kad niekas nevyksta“.
„Mūsų buvo 3,7 milijono. La- akcentuodamas, kad nors pagal neš lietuvišką žodį iki pat katatvių - 2,3 milijono. Dabar mūsų išsilavinimą jis yra ekonomistas likiškosios Latgalos“, - priminė
liko tiek, kiek latvių. Dabar var- „kaip ir Nausėda, tačiau tas yra fi- istoriją A. Juozaitis. Po Daukanto
gu ar tauta pajėgs atkurti tai, kas nansininkas“, baigęs Ekonomikos tautos sąjūdžiui iš Varnių, pasitelkęs katalikų kunigus, vadovauja
vyskupas Motiejus Valančius, parašęs „Palangos Juzę“, didaktinių
apsakymų knygeles. Sudėję savo
pinigus to meto šviesuoliai Karaliaučiaus krašte pritaiko spausdinimo mašinas lotyniškiems
rašmenims tam, kad lietuviai lietuviškai skaitytų.
„Sąjūdis skiriasi nuo judėjimo.
Tai procesas, kuris vyksta viduje
ir todėl žada permainas“, - kalbėjo A. Juozaitis apie įvairius sąjūdžius, atvedusius Lietuvą į tautinę
valstybę.
„Todėl mes kalbame, kad turi
likti Tėvynių Europa, o ne federacinė Europa, kurioje Europos
Sąjungos reglamentai ir rekomendacijos tampa aukštesni už nacionalines Konstitucijas“, - akcentavo kandidatas į prezidentus,tai,
kaip esminį savo programinį tikslą.
„Nacionalizmas yra didžiausia
Europos rykštė – sako Junkeris,
Europos vyriausiasis komisaras.
Kitaip sakant, tai yra Brežnevo
kalba <...> Junkerio lūpomis girdime kalbant Brežnevą“, - kalbėjo A. Juozaitis apie tai, kad sąjungoms būdingi panašūs siekiai.
Pasak A. Juozaičio, tikslą būti
Tėvynių Europa lengviausia pasiekti jungiantis prie Vyšegrado
šalių bloko - Vengrijos, Slovėnijos, Slovakijos, Čekijos ir
Filosofo Arvydo Juozaičio 536 puslapių knygą „Tėvynės tuštėjiLenkijos, kurioms taip pat nėra
mo metas. 2000 - 2017 metai“ išleido leidykla „Alma littera“. Į
priimtinos federalizmo idėjos bei
šią knygą įdėtos ir A. Juozaičio ese, kadaise spausdintos ,,Anykšislamizacija, plūstančios į Euro(Atkelta iš 1 p.)

toje“.

pą migrantų bangos. „Europa – pos istoriją“, kalbėdamas apie
ne guminis autobusiukas“, - iro- pradingusias karalystes, būtent
nizavo A. Juozaitis, beje, turintis Lukašenką įvardina, kaip paskudiplomatinio darbo patirties – jis tinį LDK teritorijos kunigaikštį.
yra dirbęs
„Kaip
diploL i e ...Visas mūsų kraujas - kaip dvi dimatinėje
tuvos
džiausios
Lietuvos upės, kurių nuo- Tautinio
tarnyboje
K a l i n i n - trauką dailininkė (Deimantė Ryba- o l i m p i grado sri- kovienė) parinko knygos „Tėvynės nio kotyje, kur tuštėjimo metas“ viršeliui, teka į Va- m i t e t o
buvo Lieviceprekarus...
tuvos gezidenneralinio
tas lankonsulato
kiausi
Kultūros atašė (2009 -2012).
Baltarusijos olimpinio komiteto
„Jiems reikia mūsų balso Eu- kvietimu jų renginyje Minske.
ropoje“, - kalbėjo A. Juozaitis, Dalyviai buvo pakviesti į teatrą.
atkreipdamas dėmesį, kad kie- Pirmas veiksmas – baletas „Vykvienos Europos Sąjungos šalies tautas“, antras – opera „Mindaubalsas, nepriklausomai nuo šalies gas“. „Baltarusiai vis dažniau
dydžio, turi tokį patį svorį.
save pavadina litvinais. Tik 150
A. Juozaitis kalbėjo, kad glo- metų, kai rusai jiems primetė
balizacija reikia išmokti pasinau- vienos iš sričių – Baltarusijos –
doti: „Protas – universalus daly- pavadinimą. Tačiau 400 metų jie
kas, tik panaudojamas lokaliai“, buvo litvinai, LDK teritorija“, - kalbėjo filosofas apie tai, kad kalbėjo A. Juozaitis.
didžiosios kompanijos vis tiek
Rašytojas sulaukė daugybės
įsikuria tam tikroje lokalioje teri- klausimų. Jo teiravosi ir apie
torijoje, kad lietuviai turi išmok- dvigubą pilietybę, prieš kurią A.
ti tai panaudoti. Beje, vienas iš Juozaitis kategoriškai pasisako,
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio nes dvigubos pilietybės įvedimas
kūrėjų kritiškai įvertino neolibe- ne tik nesustabdys, bet, Lotynų
ralizmą: „Neoliberalizmas – kai Amerikos pavyzdžius matant,
korporacijos valdo partijas. Tai greičiau paskatins emigraciją.
Lietuvoje ir įvyko“, - užsiminė Ciniškai kalbant – turint dvigubą
apie Lietuvos politinę padangę pilietybę „bus lengviau susitvarsupurčiusį vadinamąjį „Masiulio kyti mirusios mamytės ar tėvelio
skandalą“.
palikimą“. A. Juozaitis plačiai
Ypač didelį dėmesį A. Juozai- kalbėjo apie Lietuvio pasą, kuris
tis skyrė broliams latviams. La- garantuotų emigrantams galimytvijoje jis pats gyveno kelerius bę bet kada sugrįžti į Tėvynę, o
metus, išmoko latvių kalbą, susi- jų vaikams - galimybę mokytis ir
pažino su kultūra. „Atskirai nuo naudotis švietimo ir socialiniais
latvių mes laimingi nebūsime“, krepšeliais mūsų mokyklose ir
„latviai praligoninėse.
plėstų mūsų
A. Juozai...Todėl mes kalbame, kad
jėgas“, - nuočiui buvo užlat akcentavo turi likti Tėvynių Europa, o duotas klaufilosofas, sa- ne federacinė Europa, ku- simas apie
kydamas, kad rioje Europos Sąjungos re- s a n t y k i u s
tradicijų
ir glamentai ir rekomendacijos su
Rusija,
kalbos reikškuri esą mus
tampa aukštesni už nacionamę
antroji
nuolat puola.
išlikusi gyva lines Konstitucijas...
„Jeigu pavabaltų tauta sudiname kitą
pranta kur kas
valstybę tegeriau, nei lietuviai: „Jie amžinai roriste, turime būti pasiruošę elggyvena žūties akivaizdoje“, - kal- tis su ja kaip su teroriste. Reiškia
bėjo A. Juozaitis, nes po sovietų elgtis solidžiai – tu esi pavookupacijos latviai į nepriklauso- jingas, o aš pasiruošęs“, - sakė
mybę atėjo kur kas labiau rusifi- svečias, pavyzdžiui pateikdamas
kuoti negu mes. Todėl šią savaitę suomius, kurie mokyklose moko
Biržų pilyje paskelbęs apie savo vaikus karinės parengties. „O dėl
apsisprendimą siekti Lietuvos ekonominių santykių – valstybei
Prezidento posto, A. Juozaitis nereikia trukdyti. Landūs verslisąmoningai pirmo vizito nuvyko ninkai patys viską pasidaro.“
į Latviją ir Rygos Tautos namuoA. Juozaitis nebuvo linkęs aptase susitiko su bendros Lietuvos rinėti kitų kandidatų į prezidentus.
ir Latvijos sandraugos rėmėjais. „Supraskite, man nepatogu aptariTen A. Juozaitis davė ir pirmuo- nėti“, - kalbėjo svečias, prasitardasius savo, kaip kandidato į Lietu- mas, kad „Nausėda ruošiamas jau
vos prezidentus, interviu.
dvejus metus“ ir tai buvo matyti net
Vėliau į susitikimo dalyvių už- ir iš straipsnių pavadinimų, kuriuoduotą klausimą apie tai, kokius se jis vadintas „vilties prezidentu“.
darbus jis nuveiktų pirmiausiai,
Susitikimo dalyviai įdėmiai klaujeigu būtų išrinktas Lietuvos sė svečio, atmosfera buvo jauki,
prezidentu, A. Juozaitis atsakė, šilta. Tačiau į anykštėnų užduotus
kad siektų į valstybinę Lietuvos klausimus, ar daug yra Lietuvoje
vėliavą grąžinti Vytį, o mūsų tris- žmonių, kurie balsuotų už žmogų,
palvę paliktų namų vėliava, nes kuris kritikuoja globalistus, reibaltarusiai, kur kas sėkmingiau kalaujančius dvigubos pilietybės,
nei mes įsisavina LDK palikimą griežtai pasisako prieš pabėgėlius –
laikydami save tiesioginiais LDK atbėgėlius ir gal net siekia grąžinti
paveldėtojais ir net vienas gar- litą, - filosofas atsakė filosofiškai:
siausių šių laikų pasaulio istorikų „Jūsų salėje apie šimtą. Iki gegužės
Norman Davies, parašęs „Euro- gal visi neišmirsime“.
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sekmadienis
6:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:00 Šventadienio mintys.
08:30 Popiežius Pranciškus
Lietuvoje. Pasiruošimas
Šventosioms Mišios.
10:00 Popiežius Pranciškus
Lietuvoje. Šventosios Mišios.
12:35 Pranciškus – popiežius,
norintis pakeisti pasaulį
14:45 Popiežius Pranciškus
Lietuvoje. Susitikimas su kunigais,
pašvęstaisiais, seminaristais.
15:58 „Keno Loto“.
16:00 Žinios. Orai
16:15 Pranciškus – popiežius iš
Naujojo pasaulio
17:10 Popiežius Pranciškus
Lietuvoje. Malda prie paminklo
Vilniaus geto aukoms atminti.
17:30 Popiežius Pranciškus
Lietuvoje. Okupacijų ir laisvės kovų
muziejaus lankymas ir malda.
18:30 Popiežius Pranciškus
Lietuvoje. Speciali laida.
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Laisvės kaina. Partizanai.
N-7
21:50 Premjera. Bučinys prie
laužo N-7
23:15 Sukti reikaliukai N-14
06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys”
06:55 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:20 “”Nickelodeon” valanda.

Kung Fu Panda”
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:25 “Drakonų kova. Super” N-7
09:55 Pelėdų karalystės sargai
11:45 Knygų valdovas
13:05 Piko valanda 2 N-7
14:50 Naujokė 2
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Aklosios
perklausos.
22:00 Bėgte visą naktį N14
00:20 Demonų miškas N14

tas. Kretinga (k).
07:30 “Gyvūnijos stebuklai” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Galiūnų varžybos.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Gyvūnijos stebuklai”
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai”
12:50 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas” N-7
16:30 Raudona linija. N-7.
17:00 LKL čempionatas. Skycop Lietkabelis.
19:30 “Nemiga” N-7
21:30 “Juodasis sąrašas” N-7
22:30 “Gyvi numirėliai” N14
23:30 Poseidonas (k) N14
01:15 “Ekstrasensų mūšis” (k) N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Septyni varnai” N-7
13:40 “Laimingas nelaimėlis” N-7
15:45 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Žudiko asmens sargybinis”
N-14 (kart.)
00:20 “Šnipų tiltas” N-7 (kart.)

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” (k)
07:45 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
08:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą” (k)
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:35 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:35 “Didelės svajonės, mažos
erdvės”
13:30 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 Pasakų pasaka N14
23:40 Trise valtimi arba be irklo
N-7
01:25 “Begėdis” (k) S

06:30 Lietuvos galiūnų čempiona-

06:00 Lietuvos Respublikos
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pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Genijus. Einšteinas N-14
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7 (kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7

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 Nuo... Iki....
20:30 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis
N14
00:35 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Inoekspertai”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Visi mes žmonės”.
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Blogas policininkas” N-14
00:05 “Kastlas” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7

08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė”
N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Ikaras N14.
22:45 Užkratas (k) N14
00:45 “Juodasis sąrašas” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Anoniminis tėtis N-7
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himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. Grupė
„The Roop“. (kart.).
07:00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas
Kančys. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
08:30 Krikščionio žodis.
08:45 Kelias.
09:00 Euromaxx. (kart.).
09:30 Neribotos žmogaus galimybės
10:00 ARTS21.
10:30 Pradėk nuo savęs.
11:00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
11:30 Durys atsidaro.
12:00 Teatras.
13:00 Linija, spalva, forma.
13:30 Stop juosta.
14:00 Legendos.
14:50 Šventadienio mintys (kart.).
15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
15:50 Vilniaus Balio Dvariono
dešimtmetės muzikos mokyklos
70-mečio jubiliejinis koncertas.
17:05 Saulėlydis mano giesmė.
18:00 Nes man tai rūpi.
18:45 Mano tėviškė (kart.).
19:00 Mūsų miesteliai. Upyna.
19:50 Lietuvos žydų genocido
diena. Litvakai. Nuo Vilniaus iki
Jeruzalės.
20:45 Lietuvos žydų genocido
diena. Getas. J. Sobolio pjesės
motyvais. N-7
22:10 Orkestro „Sinfonia Varsovia“
23:40 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:25 Kino žvaigždžių alėja. Tylus
skrydis N-7 (kart.).

06:45 “Televitrina”. Lietuva.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Franklinas ir draugai”
11:00 “Undinėlė” (kart.)
11:40 “Reksas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
15:00 “Sveikatos medis”
16:00 “Džeimio ir Džimio maisto
kovos klubas”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Kita Eva” N-7
20:00 “Fedorino liūdesys”
20:15 “Pirmasis smuikas”
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Jaunikio seserys” N-7
22:50 “Žmogžudystė Luberone”
N-14 (kart.)
00:45 “Kita Eva” N-7 (kart.)
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:25 “Augalų karalystė” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Planetos talentai”
11:00 “Topmodeliai”
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Augalų karalystė”
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” 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”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:00 “Galaktikos sergėtojai” N-14
(kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.55 „Neprijaukinti. Naujoji
Zelandija“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio turgūs.
Mumbajus“. N-7.
10.35 „Pasaulio turgūs. Atėnai“.
N-7.
11.10 Ekovizija.
11.20 Grilio skanėstai.
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7.
13.50 „Širdies plakimas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
16.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „40 plius, arba jausmų geometrija“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.30 „40 plius, arba jausmų geometrija“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7.
00.40 „Širdies plakimas“ N-7.
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23:10 “Mano lemties diena” N-7
01:05 Diktė. Kai suserga protas
N14
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys
2017“. (kart.).
06:50 ...formatas.
07:05 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:15 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Aviukas Šonas 5
07:50 Stop juosta. (kart.).
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Įdomiausios pasaulio keistenybės
13:00 Durys atsidaro.
13:30 Litvakai. Nuo Vilniaus iki
Jeruzalės. (kart.).
14:10 Alina Orlova festivalyje
„Midsummer Vilnius 2018” (kart.).
15:25 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:45 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2
16:10 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
18:30 Kelias į namus.
19:00 Prokurorai.
20:35 Spąstai. Jaunimas islamo
radikalų pinklėse
21:30 FIFA furbolo apdovanojimai
2018.

23:00 Grafienė iš Honkongo N-7
00:45 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Fedorino liūdesys”. (kart.).
06:45 “Pirmasis smuikas”. (kart.).
07:10 “Reksas”. (kart.).
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.).
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:35 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:05 “Jaunikio seserys” N-7 (kart.)
13:00 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”.
(kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
20:00 “Gaidelis auksaskiauterėlis”
20:15 “Berniukas iš Neapolio”.
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Keturi metų laikai. Žiema”
N-7
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
07:00 “Topmodeliai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7

16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Naša Raša” N-7
22:00 “Pašėlęs policininkas” N-14
23:00 “Karštinė 2: pavasario
karštinė” S
00:40 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 TV Europa pristato. „Vyrų
šešėlyje. Karolina Praniauskaitė“.
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 „Neišsižadėk“ N-7.
11.25 „Baudėjas“ N-7
12.30 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 Orai.
19.00 „Baudėjas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7.
22.00 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
22.55 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Premjera. Senis N-7
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 12 beždžionių 1 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8
N-7 (kart.).
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)

11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai” N-7
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Džentlio kerštas N-7
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Diktė. Priklausomybės kaina
N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Mokytis niekada nevėlu”
(kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės” (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Paliktieji” N-14
00:10 “Kastlas” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”

(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Šmėklos N14
23:15 Ikaras (k) N14
01:00 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Volanderis. Meilės pamoka
N14.

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Smaragdo miestas N-14
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7

12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Liepsnojantis žmogus N-7
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Diktė. Kiekvienas žmogus sala N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Vaikštant tarp antkapių” N-14
22:25 “Filmo pertraukoje “Vikinglotto””.
22:30 TĘSINYS “Vaikštant tarp
antkapių” N-14
00:25 “Kastlas” N-7

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 Info diena.
18:30 LKL čempionatas. Nevėžis
- Rytas.
21:00 Keršto valanda. Teisingumas
N14
22:55 Šmėklos (k) N14
01:05 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Volanderis. Sutrikęs žmogus
N14.
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Foilo karas. Eliza N-7
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22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Foilo karas. Pažeidimas N-7
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 2017“.
(kart.).
06:50 ...formatas.
07:05 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:15 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (kart.).
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
07:50 Kelias į namus (kart.).
08:20 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Įdomiausios pasaulio keistenybės
13:00 Nacionalinis turtas. (kart.).
13:25 Nes man tai rūpi. (kart.).
14:10 Mano tėviškė (kart.).
14:25 Spąstai. Jaunimas islamo
radikalų pinklėse (kart.).
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:05 Kaip atsiranda daiktai 11
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Misija: Vilnija.
18:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
19:00 Laisvės vėliavnešiai.
Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
21:15 Pabaltijo universiteto istorija
22:10 Antradienio detektyvas. N-14
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Gaidelis auksaskiauterėlis”
(kart.)
06:45 “Berniukas iš Neapolio”. (kart.)
07:10 “Reksas”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:00 “Keturi metų laikai. Žiema”
N-7 (kart.)
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės” (kart.)
13:30 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
20:00 “Laikrodis su gegute”
20:15 “Ančiukas, kuris nemokėjo
žaisti futbolo”
20:25 “Pirmasis autografas”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Keturi metų laikai. Pavasaris”
N-7
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Topmodeliai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija” (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas”

(kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas”
N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Pagrobimas 3” N-14
23:10 “X mutantai” N-14
00:10 “Pėdsakai” N-7
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas. N-7.
07.10 Skinsiu raudoną rožę. N-7.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 „Neišsižadėk“ N-7
11.25 „Baudėjas“ N-7
12.30 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“
N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.55 Orai.
19.00 „Baudėjas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“
N-7
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KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 2017“.
(kart.).
06:50 ...formatas.
07:05 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:15 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.).
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
07:50 Pradėk nuo savęs.
08:20 Nacionalinis turtas. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Įdomiausios pasaulio keistenybės
13:05 Linija, spalva, forma. (kart.).
13:35 Stilius. (kart.).
14:25 Pabaltijo universiteto istorija
(kart.).
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Riteris Rūdžius
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:05 Kaip atsiranda daiktai 11
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.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:20 „Lietuvos kolumbai“.
21:15 Saulės superaudros
22:15 Meilės sala
23:45 DW naujienos rusų kalba.
24:00 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Laikrodis su gegute” (kart.)

06:45 “Ančiukas, kuris nemokėjo
žaisti futbolo”
06:55 “Pirmasis autografas” (kart.)
07:10 “Reksas”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:00 “Keturi metų laikai. Pavasaris”
N-7 (kart.)
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:30 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
20:00 “Ežiukas ir vėžlys”.
20:15 “Jis įkliuvo!”
20:25 “Senelės gimimo diena”.
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Skarlet”
22:50 “Aš matau tave” (kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7

18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Šeima” N-14
23:15 “X mutantai” N-14
00:15 “Pėdsakai” N-7
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 4 kampai.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 „40 plius, arba jausmų
geometrija“ N-7
11.25 „Baudėjas“ N-7
12.30 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika “Renovacija. Tikrai
verta”.
19.00 „Baudėjas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta”.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2018 09 27
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Premjera. Senis N-7
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Prieš audrą 1 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7

12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Kas naujo, Skūbi Dū?”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos
jūros. Pasikėsinimas N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Seni gelžgaliai N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou” N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Persikėlimas” N-14
00:15 “Nuodėmių daktaras” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7

07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k)
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Reali mistika” N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė”
N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 Info diena.
18:30 LKL čempionatas. Skycop
- Žalgiris.
21:00 Juodasis lietus N14
23:30 Keršto valanda.
Teisingumas (k) N14
01:20 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos
jūros. Niekada nesibaigs N14.
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:55 Diktė. Po vestuvių N14

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Visuomenės priešai N-14
01:10 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7 (kart.).
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 Sveikinimai (k).
10:25 “Būrėja”
11:00 “Akloji”
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7

12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Kas naujo, Skūbi Dū?”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 “Paslėptas gyvenimas” N14
22:10 “Paslėptas gyvenimas” N14
23:30 Draugeliai N14
01:35 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Kryžminimas N-7

10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Reali mistika” N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė”
N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 @rimvydasvalatka.
20:30 Info diena.
21:00 Kario kumštis N14
22:50 Juodasis lietus (k) N14
01:15 “Strėlė” N-7

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
09:55 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Madagaskaro pingvinai” N-7
21:15 “Kaip susigrąžinti ją per 7
dienas”. N-14
23:00 “Aušros kariai” S

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 Sveikinimai (k).
10:25 “Būrėja”
11:00 “Akloji”
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 “PREMJERA Paslėptas
gyvenimas” N14.
23:30 Dviese mes šeima N-7

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys
2017“. (kart.).
06:50 ...formatas.
07:05 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:15 Riteris Rūdžius (kart.).
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (kart.).
07:50 Linija, spalva, forma.
(kart.).
08:20 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Neregimoji Roma
13:05 Euromaxx. (kart.).
13:35 Klauskite daktaro. (kart.).
14:30 Saulės superaudros
(kart.).
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Riteris Rūdžius
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:05 Kaip atsiranda daiktai 11
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.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Anapus čia ir dabar.
21:15 Mano tėviškė.
21:30 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis.
Onmiodži legenda, Abe-noSeimei ir paslaptingos vertybės

22:15 Lietuvių kino klasika.
Faktas. (kart.).
23:45 DW naujienos rusų kalba.
24:00 Dabar pasaulyje.
06:00 “Televitrina”.
06:10 “Safi” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:00 “Skarlet” (kart.)
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:30 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
19:30 “Valgyk ir lieknėk”
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
20:15 “Skruzdėlytė tauškalytė”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Kaip išardyti vestuves” N-7
22:50 “Aš matau tave” (kart.) N-7
00:15 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7

16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Sniegynų įkaitai” N-14
23:20 “X mutantai” N-14
00:20 “Pėdsakai” N-7
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Gyvenimo būdas. N-7.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Gluchariovas“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 „40 plius, arba jausmų
geometrija“ N-7
11.25 „Baudėjas“ N-7
12.30 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Verslo genas”.
19.00 „Baudėjas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas”.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7
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tinis festivalis„Bliuzo naktys 2017“.
(kart.).
06:50 ...formatas.
07:05 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:15 Riteris Rūdžius (kart.).
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Versalis. Karaliai, princesės ir
prezidentai
13:05 Stop juosta. (kart.).
13:30 IX nacionalinis moksleivių
muzikos kūrinių konkursas „Mano
nata“.
15:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
15:45 Premjera. Detektyvė Miretė
15:55 Premjera. Aviukas Šonas 5
16:05 Kaip atsiranda daiktai 11
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Mokslo sriuba. (kart.).
18:30 Čaplinas. Kaip atsirado Čarlis
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Kultūros teismas.
21:15 Europos kinas. Mūsų vaikai
22:50 Opera po žvaigždėmis festivalyje „Midsummer Vilnius 2018“.
00:45 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Skruzdėlytė tauškalytė”
(kart.)
07:10 “Reksas”. (kart.)

07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”
(kart.)
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:05 “Kaip išardyti vestuves” (kart.)
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:30 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Meilė Venecijoje” N-7
20:00 “Bonifacijaus atostogos”
20:25 “Čiunia”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilė ir šokiai” N-7
22:55 “Meilė Venecijoje” N-7 (kart.)
00:45 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.)
N-7
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendri-

kas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Vėlaus vakaro panorama”.
N-14
22:30 “Volstryto Vilkas” N-14
02:00 “Šeima” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“. N-7.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Gluchariovas“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 Partizanų keliais 2. N-7.
10.50 Grįžtu namo. N-7.
11.25 „Baudėjas“ N-7.
12.30 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7
16.00 Reporteris.
16.27 Orai.
16.30 Gyvenimo būdas.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau”.
18:55 „Keliauk su “Reporteriu”.
19.00 „Baudėjas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 „Keliauk su “Reporteriu”.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“
(kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:25 Tegyvuoja rokas!
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2
12:55 Pasaulio dokumentika. Misija „Galapagai“
13:50 Džesika Flečer 4 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų
dainos.
22:40 Pamatyti savo širdį
N-7
00:15 Visuomenės priešai
N-14 (kart.).
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
08:45 “Džekas Hana kviečia
į gamtą” (k)
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Akloji” (k)

12:45 “Nekviesta meilė 3”
14:45 “Pragaro katytė”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Tiltas” N14
22:10 “Tiltas” N14
23:30 “Begėdis” S

09:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
09:30 “Varom!” N-7
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Gyvūnijos stebuklai”
11:40 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” N-7
12:50 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
16:30 Raudona linija. N-7.
17:00 LKL čempionatas.
Dzūkija - Nevėžis.
19:30 Free Fest. Festivalis
Rotušės aikštėje.
21:50 Neribota prieiga (I.T.).
N14.
23:45 Skambutis 2 N14
01:50 “Strėlė” (k) N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Mokytis niekada
nevėlu”.
11:00 “Misija: dirbame sau”.
11:30 “Inoekspertai”.
12:00 “Paslaptinga karalystė” N-7
14:00 “Popieriniai miestai”
N-7
16:10 “Simpsonai” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Džonas Karteris” N-7
22:05 “Marsietis” N-14
01:00 “Kaip susigrąžinti ją
per 7 dienas”. N-14 (kart.)

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
08:45 “Džekas Hana kviečia
į gamtą” (k)
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:35 “Akloji” (k)
12:45 “Nekviesta meilė 3”
14:45 “Pragaro katytė”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Tiltas” N14
23:30 “Begėdis” S
01:35 Dviese mes šeima
(k) N-7

06:15 “Didžiojo sprogimo
teorija” (k) N-7
08:45 Sveikatos ABC.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
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07:35 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė. (kart.).
08:05 Misija: Vilnija. (kart.).
08:30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
09:00 Mano mama gamina
geriau!. (kart.).
09:55 Vilniaus Balio
Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 70-mečio
jubiliejinis koncertas.
11:15 Kaip jums patinka
13:45 Klauskite daktaro.
14:35 Stilius.
15:30 Ei, tai vija pinavija.
16:00 Euromaxx.
16:35 Baras. Dokumentinis
filmas apie Artūrą Barysą
„Barą“.
17:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
18:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai.
18:45 Bertolučis pagal
Bertolučį
20:45 Stambiu planu.
21:30 Skerdykla Nr. 5 N-14
23:10 LRT OPUS ORE.
00:10 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių
krautuvė”.
10:00 “Franklinas ir draugai”
11:00 “Bonifacijaus atostogos”
11:25 “Čiunia” (kart.)
11:40 “Reksas”. (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko
nuotykiai”. (kart.)

12:00 “Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
14:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Tavo augintinis”.
15:30 “Menų sala”.
16:00 “Džeimio ir Džimio
maisto kovos klubas”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Šeimos paslaptis”
N-7
20:00 “Drakonas”
20:25 “Žadintuvas” N-7
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko
nuotykiai”.
21:00 “Emos Fylding archeologinė mįslė. Pagieža” N-7
22:50 “Meilė ir šokiai” N-7
(kart.)
00:40 “Šeimos paslaptis”
N-7 (kart.)
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:25 “Augalų karalystė”
(kart.)
08:30 “Planetos talentai”
09:00 “Vienam gale kablys”.
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”. N-7
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Topmodeliai” N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Richardo Hammondo
nuotykiai džiunglėse”. N-7
14:00 “Atšiaurioji Aliaska”
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”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Ponas ir ponia
Smitai” N-14
00:20 “Volstryto Vilkas” N-14
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.55 „Neprijaukinti. Naujoji
Zelandija“. N-7.
08.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.25 Gyvenimo būdas.
10.55 Ekovizija.
11.05 „Iššūkis“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
15.55 Europos vartotojų
centras pataria.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Partizanų keliais 2.
N-7
17.25 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinioi.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Šėtono medžioklė“
N-7
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Šėtono medžioklė“
N-7
23.00 „Iššūkis“ N-7
01.00 „Moterų daktaras“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Iš pirmų lūpų
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Vadovų klubas prie ligoninės pasodino
Daliui Vaiginui skirtą ąžuolą
Daliui Vaiginui paliekant Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas, Anykščių vadovų klubas ligoninės kieme praėjusį antradienį pasodino ąžuolą, kuris primins 21 produktyviausius gyvenimo metus ligoninei atidavusį gydytoją.
Lentelėje, kuri įsmeigta po ąžuolu, parašyta: „ĄŽUOLIUKAS pasodintas 2018 rugsėjo 17 d. Dalis
VAIGINAS“.

Verslininkas Vygantas Šližys (antras iš dešinės) Daliui Vaiginui linkėjo įgytas atsparumo svetimai
valiai pamokas pritaikyti anykštėnų reikmėms.
Sveikinimo kalboje vienas
stambiausių verslininkų, Vadovų klubo narys Vygantas Šližys
kalbėjo: „Jūsų mediko profesija
buvo ir bus pašaukimas tarnauti
žmogui, ne tik gydyti, suprasti,
paguosti, užjausti, rūpintis. O
tas rūpestis žmonėmis reikalauja gilių žinių, fizinių duomenų,
dvasinių pastangų. Šiai, mums
svarbiai, įstaigai atiduoti 21 metai. Jūsų rūpestį jutome visi. Praeita puiki gyvenimo mokykla, o
tas išmoktas pamokas laikas pritaikyti platesniems tikslams ir
iniciatyvoms, nes kaip sakoma
– vienos durys užsidaro – kitos,
platesnės, atsidaro.“
V. Šližys kalbėjo, kad Vadovų
klubas savo vadovui D. Vaiginui dovanų ąžuolą ir nuotrauką su Anykščių miesto vaizdu
iš paukščio skrydžio pasirinko
neatsitiktinai. Tai - „užuomina
į aktyvius planus žvelgti jau ne
pro Anykščių ligoninės langą,
bet gerokai platesniu kampu“,
- kalbėjo įtakingas verslininkas
V. Šližys, turėdamas omenyje
D.Vaigino ketinimus dalyvauti
Anykščių mero rinkimuose.
Nors ąžuoliuką Vadovų klubo
nariai sodino per pietų pertrauką, tačiau ceremonijoje nesimatė

nė vieno Anykščių savivaldybei
pavaldžios įstaigos vadovo. Nedalyvavo niekas iš Anykščių rajono savivaldybės vadovų ar jų
atstovų.
Ligoninės salytėje gėles teikė
ir šiltus žodžius vyriausiajam
gydytojui D. Vaiginui tarė kolegos medikai. Kalbėjo neslėpdami susijaudinimo ir apgailestavimo, kad po ketvirčio amžiaus
praleisto drauge D. Vaiginas,
Anykščių rajono savivaldybės
vadovų valia, ligoninėje lieka dirbti tik gydytoju ortopedu
traumatologu. Jis dirbs 4 valandas per savaitę. Tačiau „Anykštos“ šaltinių teigimu, net ir toks
minimalus D. Vaigino darbo
krūvis sukėlė nepasitenkinimą
savivaldybėje. Į ligoninės Personalo skyrių jau buvo nuvykęs
Anykščių mero Kęstučio Tubio
patarėjas Donaldas Vaičiūnas ir
kamantinėjo darbuotojus, kuo ligoninėje dirbs D. Vaiginas ir ar
jo būsimas darbas atitinka kvalifikacinius reikalavimus
Žinant Anykščių mero K. Tubio būdą bei matant, kiek neįtikusių kitų atleistų iš užimamų
pareigų vadovų pasiliko dirbti
kitose, jiems pasiūlytose pareigose, pašmaikštavimai, kad

ligoninės stebėjimo kameros turėtų būti nukreiptos į kieme pasodintą ąžuoliuką, nuskambėjo
kiek fantasmagoriškai.
Dėkodamas Vadovų klubui už
nuoširdų buvimą drauge D. Vaiginas sakė, kad jam, retai kada,
kaip dabar, matant kieme pasodintą ąžuolėlį, dreba balsas ir
išsprūsta susijaudinimo ašaros.
„Tegul nuo šiol niekas čia nebūna daugiau pasodintas, kaip buvo
grasinama, tik ąžuolai“, - sakė
ilgametis ligoninės vadovas.
Pirmadienį ligoninės gydytojų penkiaminutėje apsilankė LR
Seimo nariai anykštėnai Antanas
Baura ir Sergejus Jovaiša. Seimo
nariai D. Vaiginui įteikė asmenines padėkas ir LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto padėką
už puikų darbą.
Pirmadienį D. Vaiginą aplankė
ir mero patarėjas D. Vaičiūnas
bei savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė. D. Vaičiūnas
atnešė mero K. Tubio pasirašytą
padėką už ilgametį gerą darbą ir
aktyvią visuomeninę veiklą, o V.
Daugėlavičienė – puokštę gėlių.
„Išvydęs šiuos sveikinimus aš
sutrikau ir mane apėmė kontraversiški jausmai“ ,- „Anykštai“
kalbėjo D. Vaiginas. „Beveik

Kolegos neslėpė susijaudinimo dėkodami Daliui Vaiginui už drauge praleistus puikius metus.

dvejus metus buvau ujamas ir tikrinamas, spaudžiamas ir gąsdinamas, o dabar staiga man mero
padėka su gražiausiais žodžiais.
Ar tik meras nesusipainiojo savo
jausmuose? Kada jis tikras?
Vieną dieną mane uja iš darbo,
o kitą giria... Šias kankinančias
mintis išsakiau sveikintojams iš
savivaldybės ir atsisakiau priimti K. Tubio pasirašytą padėką.
Priėmiau tik Vaivos Daugelavičienės puokštę.“
Tačiau D. Vaičiūnas pasirodė
atkaklus ir pakartotinai apsilankė ligoninėje palikdamas mero
padėką. „Dabar rengiu oficialų
raštą, kuriame išdėstysiu atsisakymo priimti padėką motyvus.
Raštą pridėsiu prie D. Vaičiūno
paliktos padėkos ir nugabensiu
į savivaldybės „Vieną langelį“
- kalbėjo įžeistas dviprasmiško
savivaldybės vadovo elgesio D.
Vaiginas.
Šiuo metu Anykščių ligoninės
laikinąja vadove paskirta direktoriaus pavaduotoja Virginija
Pažerienė, tačiau, jai susirgus,
ligoninei vadovauja gydytojas,
rajono Tarybos narys nuo Konservatorių partijos Giedrutis
Klimkevičius.
Priminsime, kad D. Vaigino
karjera ligoninėje nutrūko po
konflikto su Anykščių rajono
meru K. Tubiu. Neįtikusio D.
Vaigino veiklai tirti iš savivaldybės buvo siųstos kelios komisijos, buvo skirtas auditas.
Savivaldybei paskelbus konkursą ligoninės direktoriaus
pareigoms užimti, D. Vaiginas
surinko vos 4,4 balus iš 6 minimalių, nors buvo vienintelis pretendentas į šias pareigas. Ankstesniame konkurse, vykusiame

Ąžuoliukas – stiprybės ir
galios simbolis - Anykščių
vadovų klubo narių padėka
ligoninės vyriausiajam gydytojui Daliui Vaiginui.
vos prieš penkerius metus, D.
Vaigino žinias savivaldybės sudaryta komisija buvo įvertinusi
maksimaliai – 10 balų.
(Nukelta į 13psl.)

Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio padėka Daliui Vaiginui
grįžo į savivaldybę.

Kelionės
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Pasikratymai po Lenkiją...

Į Štutovą buvo vežami kalinių batai ir iš kitų koncentracijos lagerių. Juos naudodavo kaip antrines žaliavas naujų batų gamybai ir senų lopymui.

Atstatytas sargybos bokštelis. Štuthofe nukankinta apie 65 tūkstančius žmonių...
(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ Nr.
73, 2018 09 15)
„Dievų miške“
Už keliasdešimt kilometrų nuo
Gdansko - dvi nerijos. Vakaruose Helo nerija, rytuose - Vyslos nerija.
Mes renkamės pastarąją. Ši nerija
prasideda Lenkijoje, driekiasi 65 kilometrus ir beveik per vidurį ją kerta
Rusijos siena. Jau ir Lenkijos pusėje
Vyslos nerija neprilygsta Kuršių nerijai, o rusiškoji jos dalis - praktiškai
negyvenama. Bent jau žemėlapiai
nei kelių, nei gyvenviečių 35 km
ilgio rusiškoje nerijos atkarpoje nenurodo.
Marios, Baltijos lagūna, kurią uždaro Vyslos nerija, lyg ir Aistmarėmis
vadinama, tačiau Lenkijoje Aistmarės - Vyslos įlanka, Rusijoje - Kaliningrado įlanka.
Skaitydamas Balio Sruogos „Dievų mišką“ nepasidomėjau, kur jo
aprašomas Štuthofas. Pasirodo, Štuthofas, o lenkiškai Štutovas - kurortinė vietovė netoli Gdansko, savotiški
vartai į Vyslos neriją.
„Vos įžengus į Dievų mišką, atrodo, kad senieji dievai iš čia išnyko be
pėdsako, – kad čia įsikūrė pragaras,
kurį okupavo SS vyrai, senuosius
velnius į karcerį susodino, patys užimdami jų vietas – prie dubens ir prie
stuomens“ – „Dievų miške“ rašo B.
Sruoga. VDU profesorius B. Sruoga
Štuthofe kalėjo 1943-1945 metais.
Sarkastišką atsiminimų knygą apie
lagerį jis parašė, kai tik buvo iš jo išleistas, per porą mėnesių. Knyga po
daugelio redakcijų skaitytojus pasiekė tik 1957-aisiais, praėjus dešimčiai
metų nuo profesoriaus mirties.
Iš koncentracijos stovyklos išlikę
gal tik lagerių pamatai, tačiau keli
pastatai iš milžiniško komplekso
atstatyti, tarp jų ir krematoriumas,
šalia kurio įrengtos kartuvės. Per šešerius koncentracijos stovyklos veiklos metus (1939-1945) per ją perėjo
110 tūkst. žmonių. Tiksliau „perėjo“
mažiau nei pusė, o 65 tūkst. kalinių
Štuthofe buvo nukankinti.
Yra atstatytų lagerių. Būnant jų
viduje galima įsivaizduoti, kaip
triaukščių lovų kiekviename 80 cm
pločio gulte miegojo po du, o, pasak
B. Sruogos, kartais ir po 4-5 kalinius. Beje, pats B. Sruoga bausmės
pradžioje buvęs labai neparankus
„sugulovas“. Tiesa, 190 cm ūgio ir

Šitiems ten ko lankytis? Na, neturėtų
nostalgijos kelti vietos, kur tavo seneliai „grynino“ rasę.
Grįžęs iš Lenkijos, dar kartą perskaičiau „Dievų mišką“. Jei sugalvosite kada važiuoti į Štuthofą, siūlau knygą perskaityti prieš kelionę.
Bus smagiau...

beveik 100 kg svėręs profesorius per
porą savaičių trečdaliu palengvėjo.
Balio Sruogos meilus
Ir tesvėrė 67 kilogramus.
pasakojimas „Dievų miške“
Paminklinėje kompozicijoje Štutapie kalinį, budelį entuziastą
hofe už stiklo supiltos laužavietės
Wacek Kozłowski
liekanos. Vargu, ar ten supilta, kas
iššluota iš krematoriumo, tačiau
„Kilęs jis buvo iš lenkiško pajūrio,
aliuzija stipri. Kitoje ekspozicijoje
iš
profesijos – mėsininkas. Nešiojo
- kalnas batų: juos avėjo ne tik šio,
jisai
šalia numerio raudoną trikambet ir kitų lagerių kaliniai, į Štuthofą
atvežti kalinių batai buvo naudojami pį – politinio kalinio ženklą. Tačiau
kaip žaliava avalinės remontui ir ga- už kokius politinius reikalus pateko
jis čionai – niekas lageryje nežinojo.
mybai.
Lagerio teritorijoje pastatyti šil- Senieji katorgininkai pasakojo, kad
tnamiai - tokiuose šiltnamiuose jis čia pat lageryje užpumpino savo
„klipatėlės“ augino gėles, kurias iš nuosavą brolelį. Kalinių jis buvo nusavo kavalierių gaudavo Gdansko dobęs kelias dešimtis, kiek šonkaulių
ir blauzdikaulių sulaužė, kiek pakauponios.
Beje, mano moterys atkreipė dė- šių praskėlė – niekas neskaičiavo.
Tai buvo mušeika specialistas,
mesį, kad ekspozicijose sukabintose
budelis
mėgėjas. Tai buvo vidutinio
nuotraukose aiškiai įvardinami jose
ūgio, kresnas,
pavaizduoti naciai,
plačiapetis
yra ir jų pavardės,
...Balio Sruogos meilus vyrukas. Kair vardai, ir karibuvęs
niai laipsniai, ir pasakojimas „Dievų miške“ daise
j
u
o
d
b
r
u
vas,
apie
kalinį,
budelį
entuzias„nuopelnai“.
dabar – šiek
Na, neapsiver- tą Wacek Kozłowski...
tiek pražilęs
kiau
išeidamas
ir praplikęs, –
iš lagerio, bet ir
keturių
dešimčių
metų
vyras. Balsą
žmona, ir dukra kalbėjo, kad ten
labai stipru. Abi kartojo, kad jų gy- turėjo visuomet užkimusį – pragertą,
venimui užteks vienos aplankytos prarėktą balsą, šnypščiantį, gyvatišką
tokį. Ranką jisai turėjo tikrai „pamakoncentracijos stovyklos.
Turistiniuose Lenkijos objektuo- člyvą“. Nuo jo antausio retas kuris
se, ypač Marienburgo pilyje - dau- kalinys nenuvirsdavo. Antausius dagybė lietuvių. Kiek stebino, kad po lino jisai nesigailėdamas. Nesigailėjo
Štuthofą vaikšto nemažai vokiečių. jisai ir bato, smogdamas į užpakalį ar

Dujų kamera.

į pryšakį. Dar labiau mėgdavo jisai
pagalį. Einančius valgyti ar pavalgiusius, einančius į darbą ar grįžtančius,
ar šiaip einančius į baraką ir išeinančius – jis paprastai, būdavo, savo
vergus vis lazdos smūgiais pasitinka
ir išlydi. Dar įdomiau jam išeidavo,
kai jis su lazda įšokdavo į kalinių tarpą ir imdavo tarškinti į visas puses,
nelyginant senųjų rusų bylinų koks
bogatyrius, įsisukęs į nekrikštų tarpą. Kartais jį lyg apatija apimdavo.
Pristigdavo energijos bogatyriškai su
lazda švaistytis. Tuomet liepdavo jisai katorgininkam sugulti kieme, vienam šalia kito, sausa ar purvas, – vis
tiek. Tuomet jis, būdavo,vaikščioja
per sugulusius ir drėbčioja lazda, kur
kam pataikys. Kartais gi jisai ir šitokiam palygintilengvam darbui karingos nuotaikos nebeturėdavo. Tuomet
jis, būdavo, atsistoja šalia sugulusių
irlaido į juos akmenis bei plytgalius.
Kur kam akmuo pataikys, tas jį ir
turi. Kartais kalinius jisai paversdavo
driežais, – liepdavo pilvu šliaužti per
kiemą. Kartais – varlėmis: reikėdavo
šokinėti Kartais – fakyrais: reikėdavo
ant vienos kojos tupėti. Šiuo atžvilgiu Vacelis buvo išradingas, – turėjo
puikią fantaziją. Iškilmingais gi atvejais Vacelis panaudodavo dar vieną
ypatingą, lageryje gana populiarų,
mušimo būdą, – juo naudojosi ir kiti
galvažudžiai. Staigiu, stipriu, dažniausiai netikėtu smūgiu per galvą
katorgininką parmuša žemėn, liuoktelėja jam su kojomis ant krūtinės ir
ima tenai šokinėti it ožys prieš kumelę. Rezultatas paprastai būdavo – keli
šonkauliai vis sukiurkinti. /.../
Budelis Vacius buvo mėgėjas tikra
to žodžio prasme. Kai lagerio oficialūs budeliai turėjo per daug darbo,

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Vacius mielu noru eidavo jiem padėti
ar juos pavaduoti, – pagal savo tarnybinę padėtį Vacius neprivalėjo tai
daryti. Bet jis labai mėgo tą darbą.
Kartais lagerio budeliai turėdavo
„išvažiuojamąją sesiją“, – kviesdavo
juos kur į provinciją vokiečių piliečiam paklusnumo pamokyti – ką
nors viešai pakarti. Vacius visuomet
važiuodavo savanoriu ir su savo instrumentais, – lagerio kartuves pats
į vežimą pakraudavo. 1944 metais,
pavasarį, lagerio valdžiai atsitiko
kartą toks reikalas vieną merginą
pakarti, – pakarti liepė gestapas, ją į
lagerį pristatęs. Iki tol lageryje moterų nekardavo, tik vyrus. Prieš tokią
naujieną net oficialūs budeliai susvyravo. Juo labiau kad pakarti pasmerktoji lenkaitė buvo jauna ir graži, toks mielas sutvėrimėlis. Tokiu
gestapo nutarimu pasipiktinęs, pirmasis lagerio budelis, seniūnas Arno
Lehman, pareiškė: jis esąs garbingas
budelis, jis mergų nekoręs ir nekarsiąs! Ir nėjo, latras, karti, – nieko jam
valdžia nepadarė. Antrasai lagerio
budelis – antrasai seniūnas, Fritz Selonke, vienas pačių gabiausių lagerio galvažudžių, suktas ir gudrus, jau
prieš kelias dienas kažkur nusiraižė
ranką, pririšo prie jos lentgalį ir pakabino viską po savo kaklu.
– Ranka, – sako, – skauda, negaliu karti, – virvės nepatempsiu!
Trečiasai budelis, oficialiai vadinamas pirmuoju lagerio darbininku
– erster Vorarbeiter, nors faktinai
visiškai nieko nedirbo, guli lovoje beviltiškai girtas. Trečią parą jis
be paliovos samagoną laka. Laka
ir vaitoja: esą jam pilvas galvažudiškai skauda, – merginos karti jis
negalįs!
Streikuoja visi trys budeliai, niekas neina merginos karti. Visiškai
nežinia, kaip valdžia būtų iš tokios
bėdos išbridusi, jeigu Vaciaus nebūtų buvę pasaulyje. Lenkaitę merginą
vokiečių budeliai atsisakė karti, o
Vacius – pakorė. Savo noru. Iš meilės tam darbui. Smagu jam buvo.
Vaciaus pavyzdžio paskatinti, vėliau moteris karti ėmė ir oficialieji
budeliai. Patys lenkai, pasikeitus
politinėm aplinkybėm, Vaciaus
karti neketino. Jie ketino jį gyvą į
gabalėlius suplėšyti ir eksportinėm
kiaulėm suliuobti. O Vacius patsai
svajojo į tuomet dar būsimą nepriklausomą Lenkiją sugrįžti garbingu
piliečiu. Jis buvo įsitikinęs esąs didelis lenkų patriotas“.
(Bus daugiau)

Krematoriumo krosnis.
Gražinos ŠMIGELSKIENĖS nuotr.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

spektras
Siena. Vokietijos pareigūnai penktadienį pranešė blokuojantys planą
atstatyti dalį Berlyno sienos didžiuliam kino ir meno projektui. Priežastimis nurodydama nerimą dėl
saugumo ir gaisrų riziką, Berlyno
valdžia paskelbė neišduosianti statybos leidimo rusų kino kūrėjo Iljos
Chržanovskio projektui „DAU“,
pranešė naujienų agentūra DPA.
Pagal planą bulvaro „Unter den Linden“ („Po liepomis“) kvartale turėjo
būti pastatyta 900 betono plokščių,
kurių aukštis 3,6 metro.Renginys
turėjo atsieiti 6,6 mln. eurų. Sienomis aptvertas „miestas mieste“ būtų
turėjęs savo vizas, o žmonės, norintys patekti į šį paralelinį pasaulį, būtų
turėję internetu teikti paraiškas ir jas
pirkti. Tačiau projektas išprovokavo
kontroversiją. Kritikai jį vadino triuku, skaudinančiu komunistinėje Rytų
Vokietijoje gyvenusius žmones.
Apdovanojo. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė penktadienį Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo
39 Lietuvos piliečius, kurie, rizikuodami gyvybėmis, per Antrąjį pasaulinį karą gelbėjo žydus nuo mirtino
pavojaus. Dauguma apdovanojimų
sulaukė po mirties, juos atsiėmė artimieji. Pasak šalies vadovės, kas
kartą, kai pagerbiame Holokausto
aukų atminimą, prisimename ir jų
gelbėtojus – didžiąją žmogiškumo,
pasiaukojimo

užjaučia
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Vadovų klubas prie ligoninės pasodino
Daliui Vaiginui skirtą ąžuolą
(Atkelta iš 11psl.)
Anykščių rajono vadovams neįtiko taip pat 21 metus Anykščių
PSPC vadovavusi gydytoja Zita
Neniškienė. Į jos vietą šių metų
rugpjūčio 7- ąją po konkurso
priimta Sonata Steniulienė, kurią, pasak Panevėžio laikraščio
„Sekundė“, iš darbo Panevėžio
visuomenės sveikatos biure „išėdė“ nesibaigiantys dviejų šio
biuro darbuotojų skundai.
D.Vaiginas, kaip ir buvo žadėjęs, grąžino mero padėką į savivaldybę. O rašte, adresuotame
merui K.Tubiui, jis išdėstė ir padėkos grąžinimo motyvus.
„Bemaž porą pastarųjų metų
Jūsų paties ir Jūsų aplinkos asmenų viešai buvo formuojama
negatyvi nuomonė apie silpnėjančią Anykščių ligoninę ir apie
mane - jos vadovą bei asmenį.
Buvau pliekiamas, kad „nugyvenau ligoninę“, nebesusitvarkau su vadovavimu jai, betarpiškai mudviems bendraujant
ir viešai buvo skelbiama, kad
tikrai nebūsiu jos vadovu pasi-

baigus darbo sutarties terminui.
Nemotyvuotai praėjusiais metais
bandėte sumažinti, o jau šiemet
nuo gegužės 1d. man nebuvo
skirta ir darbo užmokesčio kintamoji dalis. Pastarasiais mėnesiais atliekami tiksliniai mano
veiklos tyrimai, vertę ligoninės
darbuotojus, atidėjus įparstus
darbus, rinkti krūvas popierių,
net dirbti po darbo valandų, priimamos tikrovę neatitinkančios
išvados. Bet kuriuo atveju buvo
ieškoma rasti nors mažiausių pažeidimų, o nepavykus - išvados
nebuvo įformintos jokiais administraciniais sprendimais. Galop, pastarųjų dienų įvykiai Jūsų
aplinkos žmonėms žūtbūt siekiant sutrukdyti man įsidarbinti
ligoninėje vadovo kadencijai pasibaigus, negali būti vertinami
vienareikšmiškai.
2018 m. rugsėjo 17 dieną (paskutinę mano darbo dieną) man
buvo bandoma įteikti ir, galiausiai, paliktas Jūsų pasirašytas
man adresuotas Padėkos raštas,
kuriame dėkojate man už ilgametį, atsakingą darbą Anykščių

ligoninėje - gydytoju chirurgu,
ortopedu traumatologu, ortopedijos- traumatologijos skyriaus
vedėju, net 21-erius metus ligoninės vadovu. Žavitės mano
išskirtine visuomenine veikla
rajone, Lietuvos Respublikoje.
Esu priverstas grąžinti 2018
m. rugsėjo 17 d. Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio
Tubio pasirašytą ir jo patarėjo
Donaldo Vaičiūno paliktą mano
darbo kabinete Padėkos raštą.
Negaliu jo priimti, nes nebegalima suprasti, kada buvo sako-

ma tiesa, o kada - melas.
Kada, Mere, Jūs sakėte tiesą,
ir kokia ji, o kada – melavote?
Manau, kad pirmiausia, turėjote nuoširdžiai atsakyti pats sau,
neveidmainiaudamas prieš save
ir visą Anykščių visuomenę.
PRIDEDAMA: Įrėmintas padėkos raštas (originalas), 1 vnt.
Pagarbiai
Dalis Vaiginas“- kodėl jam
nereikia mero padėkos, nurodė
D.Vaiginas.

- ANYKŠTA

LIETUVOS PIENO GAMINTOJŲ ASOCIACIJA
KVIEČIA Į SEMINARĄ

„Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė,
pieno kokybė ūkiuose“
2018 m. rugsėjo 26 d. 11 val.
K. Ladigos g. 1, Anykščiai
Renginio rėmėja – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija

2018 m. rugsėjo 27 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono
savivaldybės tarybos 45-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Mirus Marijonui Bartkevičiui
nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną, dukras ir visus artimuosius.
AB ,,Anykščių melioracija”
darbuotojai

Komitetų posėdžiai vyks:
2018 m. rugsėjo 25 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. I a. 108 kab.
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. II a. 206 kab.
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. I a. 108 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. III a. 304 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

Pranešame, kad Anykščių kredito unijos valdyba ir Rokiškio
kredito unijos valdyba parengė ir aprobavo (patvirtino) reorganizavimo sąlygas, pagal kurias Rokiškio kredito unija yra prijungiama prie Anykščių kredito unijos.
Reorganizavime dalyvaujantis
juridinis asmuo: Anykščių kredito
unija (kodas 112047140, teisinė
forma – kooperatinė bendrovė, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g.
5-51, Anykščiai, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM
mokėtojo kodas: nėra).
Reorganizuojamas juridinis asmuo: Rokiškio kredito unija (kodas
110087093, teisinė forma – kooperatinė bendrovė, buveinės adresas:
Respublikos g. 94, Rokiškis, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
registre, PVM mokėtojo kodas:
nėra).
Reorganizavimo būdas:
prijungimas.
Po reorganizavimo pasibaigiantis
juridinis asmuo: Rokiškio kredito
unija.
Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo: Anykščių kredito unija.
Teisių ir pareigų perdavimas:

po reorganizavimo veiklą tęsianti
Anykščių kredito unija perims visą
Rokiškio kredito unijos, kuri baigs
savo veiklą, nuosavybės teise priklausantį ar bet kokiu kitu pagrindu
valdomą turtą, teises, sandorius ir
įsipareigojimus, tiek įgytus ir atsiradusius iki reorganizavimo sąlygų
sudarymo dienos, tiek ir po reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos,
įskaitant, bet tuo neapsiribojant,
nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, mokesčių administratoriaus pareigūnų
ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, bet kokias baudas ir
delspinigius, mokėtinus į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą ir
savivaldybių biudžetus bei fondus,
taip pat baigiančios savo veiklą
Rokiškio kredito unijos finansinės
atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises, sandorius
ir įsipareigojimus, t. y. visą Rokiškio kredito unijos vykdomą veiklą,
kaip turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų visumą (toliau Rokiškio
kredito unijos turtas, teisės ir pareigos vadinami Perduodamu turtu,
teisėmis ir pareigomis), išskyrus

teises ir pareigas, kurias Lietuvos
Respublikos imperatyviomis teisės
aktų nuostatomis draudžiama arba
kurių negalima perduoti kitam
asmeniui reorganizavimo metu.
Po reorganizavimo veiklą tęsianti
Anykščių kredito unija perims Perduodamą turtą, teises ir pareigas
reorganizavimo sąlygose numatyta
tvarka ir terminais pagal priėmimoperdavimo aktą (visus perdavimopriėmimo aktą sudarančius dokumentus) nuo perdavimo-priėmimo
akte nurodytos datos ir nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
momento ir nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bus laikomas Anykščių kredito unijos turtu,
teisėmis, sandoriais ir įsipareigojimais. Reorganizuojamos kredito
unijos Perduodamas turtas, teisės
ir pareigos bus perduodamos pagal
Reorganizuojamos kredito unijos
paskutinių finansinių ataskaitų
rinkinių duomenis, atsižvelgiant į
Reorganizuojamos kredito unijos
veiklos sąlygotus pasikeitimus ir
ilgalaikio turto nusidėvėjimą iki
perdavimo dienos. Rokiškio kredito unijos turtas, teisės, sandoriai
ir įsipareigojimai, kurie gali paaiškėti po Perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo, bus laikomi taip pat
perėję po reorganizavimo veiksiančiai Anykščių kredito unijai. Jeigu

toks Rokiškio kredito unijos turtas,
teisės, sandoriai ir įsipareigojimai
paaiškėtų po perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo, bet iki Rokiškio
kredito unijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bus
sudaromas papildomas tokio Rokiškio kredito unijos turto, teisių,
sandorių ir įsipareigojimų Perdavimo-priėmimo aktas. Perduodamas
turtas, teisės ir pareigos taip pat
gali būti vėliau patikslinami papildomais dokumentais, kurie bus
neatskiriama Perdavimo-priėmimo
akto dalis. Priėmimo-perdavimo
aktą numatoma sudaryti ne vėliau
kaip po reorganizavimo veiklą tęsiančios Anykščiu kredito unijos
naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. Nuo priėmimo-perdavimo akto

sudarymo momento Perduodamas
turtas, teisės ir pareigos bus laikomos Anykščių kredito unijos turtu,
teisėmis, sandoriais ir įsipareigojimais, jeigu imperatyvios Lietuvos
Respublikos įstatymų normos ar
reorganizavimo sąlygos nenumato
kitaip.
Reorganizuojamos
Rokiškio
kredito unijos, kuri po Reorganizavimo baigs savo veiklą, sutartys
bus laikomos po Reorganizavimo
veiksiančios Anykščių kredito unijos sutartimis nuo Priėmimo-perdavimo akto sudarymo momento,
išskyrus atvejus, kai imperatyvios
įstatymų normos numato kitaip.
Kiti detalūs teisių ir pareigų perdavimo klausimai aptarti reorganizavimo sąlygose.

Su reorganizavimo sąlygomis, jų priedais, po reorganizavimo tęsiančios
veiklą Anykščių kredito unijos įstatų projektu, Anykščių kredito unijos ir
Rokiškio kredito unijos praėjusių 3 finansinių metų ataskaitų rinkiniais,
nepriklausomo eksperto atlikta reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita,
Anykščių kredito unijos įstatų projektu, Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos valdybų ataskaitomis dėl reorganizavimo sąlygų, galima
susipažinti iki po reorganizavimo veiklą tęsiančios Anykščių kredito unijos
įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre Anykščių kredito unijos
patalpose (Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai) ir Rokiškio kredito unijos patalpose (Respublikos g. 94, Rokiškis) darbo dienomis nuo 9 val. 00
min. iki 12 val. 00 min. ir nuo 13 val. 00 min. iki 16 val. 00 min.		
Anykščių kredito unijos valdyba
				

Rokiškio kredito unijos valdyba
Užsak. Nr. 695

SKELBIMAI

įvairūs
Išsinuomotų dirbamos žemės
Anykščių r. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-603) 60980.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija
iki 2 m., pensininkams - nuolaidos.
Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų valymo įrenginius, surinkimo talpyklas.
Kasa vandens šulinius, jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
UAB 2VYMONTA gamina stogų,
sienų dangas iš spalvotos ir alucinko skardos, gamina lankstinius.
Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.
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Perka obuolius. Didesnį kiekį
paima iš namų, sodo. Reikalingi
obuolių supirkėjai.
Tel. (8-618) 25497.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305, feisbuke dailusnamas.
Dengia stogus prilydoma bitumine danga.
Tel. (8-682) 44541.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Anykščiuose valo kaminus ir
krosnis, mūrija kaminų galvutes
ir jas skardina. Atlieka kitus statybos darbus.
Tel. (8-685) 10959.

Spektaklyje „Autonomija“ – žymiausi
Lietuvos teatro ir kino vardai
Spalio 13 dieną, Anykščių kultūros centre, žiūrovai turės galimybę išvysti vieną
naujausių Valstybinio jaunimo teatro darbų – spektaklį „Autonomija“. Tarptautinį
pripažinimą pelniusio vengrų teatro režisieriaus Árpádo Schillingo spektaklis, pastatytas pagal scenarijų, gimusį repeticijų metu bendradarbiaujant visiems spektaklio kūrėjams.
Pagrindinį vaidmenį kuriantis aktorius Valentinas
Masalskis sako: „spektaklis apskritai yra apie
mūsų autonomiją. Autonomiją šeimoje, apie šeimos užsidarymą (vienų nuo kitų), apie melagystes,
paslaptis.“ „Autonomijoje“ susitinka ir kiti žinomi
Lietuvos teatro ir kino aktoriai – Vidas Petkevičius,
Janina Matekonytė, Andrius Bialobžeskis, Viktorija
Kuodytė, Dainius Gavenonis, Neringa Varnelytė,
Kristina Andrejauskaitė ir kt. Aktoriai personažams suteikė savo vardus.
Schillingo spektaklio centre – autonomijos tema. Ar būdami laisvi esame autonomiški? Ką
reiškia autonomija kiekvieno iš mūsų asmeniniame gyvenime? Spektaklis – vienos šeimos
pasakojimas, per kurį skleidžiasi visuomenės ir tautos istorija. Valentinui (aktorius Valentinas
Masalskis) politinio režimo pasikeitimas buvo sėkmingas įvykis, dėka savo talento ir lankstaus būdo jis praturtėjo, nes atsirado tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku. Dvidešimtmetis
Valentino anūkas Simas (aktorius Simas Lunevičius), siekdamas sukurti kino filmą apie visą
šeimą, ją ir jos praeitį pamato visiškai kitokią... Daugeliui didinga mūsų šeimos, kaip ir valstybės, praeitis yra esminis pagrindas. Tačiau ką daryti, jei šis pagrindas sukurtas ant melo
pamatų?
Spektaklis „Autonomija“ - spalio 13 dieną 17 valandą Anykščių kultūros centre.
Bilietus galite įsigyti teatro kasoje ir bilietų platformoje Tiketa.lt
Po spektaklio visus kviečiame sudalyvauti diskusijoje su kūrybine grupe.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Anykščių r., Rubikių k. gražią sodybą šalia Rubikių ežero (10 km
iki Anykščių). 25 a, ūkinis pastatas, rūsys, su baldais. 24800
Eur.
Tel. (8-683) 91121.
2 kambarių butą Anykščių miesto centre, Biliūno g. pirmame
aukšte.
Tel. (8-682) 64330.
Automobiliai
AUDI 80 1993 m. (dyzelis. kėbulo defektai, variklis 1,9 l, 66 kW,
TA iki 2019-03). Kaina 500 Eur.
Tel. (8-679) 60053.
Nebrangiai FORD MONDEO
(1999 m., 1,8 D, universalas, TA
iki 2019-05).
Tel. (8-675) 32101.
Automobilius: AUDI A4, VW
PASSAT, SAFARI visureigis. Visi
važiuojantys, tvarkingi, TA iki
2020 m.
Tel. (8-618) 55332.
Kuras

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Medžio pjuvenų briketus, medžio granules, lietuviškus durpių
briketus. Pristato į namus. Veža
krovinius mašina su kranu iki 10
tonų, savivarčiu iki 6 tonų.
Tel. (8-612) 93386.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Skaldytas malkas,
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

pjuvenas.

Kita
Sodybą Elmininkuose (6 pastatai, 1,45 ha namų valda), 2 fazių
suvirinimo aparatą, raudonas plytas.
Tel. (8-646) 46312.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius,
600 - 1000 l plasmasines talpas,
vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres,
skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Rugsėjo 22-30 d. prekiaus krosnelėmis ir įvairiomis padangomis
iš Norvegijos. Kaina derinama.
Tel. (8-614) 01206.

Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Valo apaugusius krūmais ir medžiais žemę, griovius, pakeles. Už
didesnius plotus apmoka. Domina
didesni kiekiai.
Tel. (8-605) 27002.

Nuoširdžiai dėkojame seniūnui Antanui JANKAUSKUI,
Raguvos klebonui kanauninkui Juozui JANULIUI, asociacijos ,,Kartų ratas“ bendruomenei, kaimynams,
bažnyčios giedotojams ir visiems padėjusiems, užjautusiems mus sunkią valandą, mirus vyrui Česlovui.

Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Katilai, dūmtraukiai, įdėklai,
šilumos siurbliai.
Vandentiekio, kanalizacijos
įrengimas.
Garantija, prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai, “Vilpra”
salonas.
Tel.: (8-381) 5-43-74,
(8-610) 39151.
Geriausia pagalba perkant ir parduodant Jūsų nekilnojamąjį turtą be
jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą. Garantuojame kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra ,,21 Amžius“.
Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt

Zinaida ČERKAUSKIENĖ

Pranešame, kad 2018-10-01 10:30 val., bus vykdomi
žemės sklypo, esančio Anykščių r. sav., Debeikių sen.,
Jononių k., Skl. Kad. Nr. 3436/0003:261 ribų ženklinimas.
Teisėtus gretimo žemės sklypo Kad. Skl. Nr. 3436/0003:262
paveldėtojus ar įgaliotus asmenis kviečiame dalyvauti dėl
ribų suderinimo arba prašome susisiekti nurodytu telefonu Nr. (8-655) 49405, UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A,
Kaunas.

VYTAUTO PAMINKLAI

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

SPAUDŽIA SULTIS

AKCIJA
5 L TIK 2 Eur

Geriausia kaina rajone. Siūlo
plačiausią pakuočių ir sulčių
pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių km.,
sename vaismedžių sandėlyje.
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.

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

dovanoja

Tel. 867586867.

Šaldytuvą (su nedideliu defektu).
Tel. (8-381) 5-10-59.
Pusę žemės sklypo ir pusę gyvenamo namo į geras rankas.
Kanalizacija, vandentiekis ir dujotiekis nepajungti. Dovana turi notarinę 250 Eur skolą.
Tel. (8-613) 68354.

Naują granulinį katilą ,,Astra“
su bunkeriu (16 kW, apšildo 100
- 180 kv. m). Kaina 2000 Eur.
Tel. (8-629) 14429.
Automatiniai kieto kuro katilai: nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo
1650 Eur. Montavimas, santechnikos darbai.
Tel. (8-670) 30743.
Suvirinimo
acetileno
dujomis komplektą ir aukšto slėgio
Rusijos gamybos kompresorių
- markė PO – EP/ JR – 6331.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-698) 15394.
Naudotus
lietus
ratlankius
R-15, tinkančius automašinoms
MB 180, MB 190. Kaina sutartinė.
Tel. (8-698) 15394.
Šėmų veislės veršingą telyčią,
dvi melžiamas karves, holšteinų
veislės telyčaitę. Kaina sutartinė.
Tel. (8-601) 90669.
Bulves. 0,23 Eur/kg. Gali atvežti.
tel. (8-684) 14841.
Pigiai bulves - nusikasti patiems.
Tel. (8-686) 59473.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Rugsėjo 27 d. (ketvirtadienį)

prekiaus Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis
ir jau pradedančiomis kiaušinius dėti vištaitėmis bei
spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose
7.05, Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose
7.25, Surdegyje 7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse
10.25, Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje 10.35,
Piktagalyje 10.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“,
senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15,
Elmininkuose 11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose
11.40, Aknystose 11.45, Varkujuose 11.50,
Svėdasuose (prie turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20,
Auleliuose 12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje
14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15,
Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose
15.00, Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30,
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40, Janušavoje
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10

VIŠTOS, VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 23 d. (sekmadienį)

prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti.
Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7.00, Kavarskas 7.10, Janušava
7.15, Dabužiai 7.25, Kuniškiai 7.35,
Troškūnai 7.55, Raguvėlė 8.15, Svėdasai
15.10, Čekonys 15.20, Debeikiai
15.30, Rubikiai 15.40, Burbiškis 15.50,
Anykščiai 16.00 ūk.turgus, Kurkliai
16.15, Staškuniškis 16.25.

Vištos, Vištaitės!
Rugsėjo 25 d. (antradienį)
prekiausime Kaišiadorių raj.
paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai
kiaušinius dedančiomis vištomis ir 2-3-4-5-6 mėnesių
įvairių spalvų vištaitėmis.
Prekiausime lesalais.

Svirnai 8.00, Kavarskas
8.10, Janušava 8.20,
Anykščiai (miesto turgus) 8.40, Skiemonys
9.00, Mačionys 9.15,
Burbiškis 9.30, Rubikiai
9.40, Debeikiai 9.55,
Svėdasai 10.15, Viešintos
15.35, Andrioniškis
15.50, Troškūnai 16.10,
Laukagaliai 16.25, Traupis
16.30, Levaniškiai 16.40.
Tel. (8-699) 12631.

Bulves.
Tel. (8-677) 58026.
D. Lingienės ūkyje Anykščių r.
- įvairių veislių braškių ir žemuogių daigus.
Tel. (8-687) 45219.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355

SKELBIMAI
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perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai - miškus su žeme, išsikirsti visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsiskaito iš
karto, apmoka notaro išlaidas,
įvertina miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Brangiai įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka
pirkimo išlaidas.
Tel.( 8-687) 23618.
Medžiais ir krūmais apžėlusias
žemes.
Tel. (8-673) 19696.
Biokuro katilinei - kirstus,
nekirstus krūmus iš žemės
ūkio paskirties žemės Utenos,
Anykščių, Kupiškio, Ukmergės
rajonų. Nemokamai iškerta ir išsiveža.
Tel. (8-677) 20998.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.

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

Brangiai - įvairius automobilius, gali būti daužti ar nevažiuojantys, pasiima patys, atsiskaito
vietoje.
Tel (8-646) 17715.

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

Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Brangiai superkame

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

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

MIŠKUS

Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

Kita

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.

Tel. (8-672) 05341.

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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

Pašarinius miežius ir kviečius.
Tel. (8-680) 85841.

pro memoria

Brangiai - žolių sėklas: dobilus,
motiejukus, liucerną, svidrę, miglę, šunažolę ir k.t. Gali būti nevalytos. Pasiima. Moka iš karto.
Tel. (8-600) 85875.

Brangiai įvairius miškus: jaunuolynus, pusamžius, brandžius.
Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.

Mokame 6% ir 21% PVM.

PERKAME

Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, mikroautobusus, visureigius. Atsiskaito iš
karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.

ŠIAUDUS

Galime pirkti iš pradalgių ar
presuotus. Galimi įvairūs mainų variantai. Sudarome išankstines pirkimo sutartis.
Tel. 8 6 8 7 7 6 1 9 1

Anykščių mieste

Aldona Veronika ŽILINSKIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 09 20

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

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Perku pienines
veršingas telyčias

(sėklintas, veršingumas
virš 6 mėn.).
Tel. (8-655) 44667.

Brangiai mišką. Moka avansu,
konsultuoja. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

UAB „Dekroja“ superka

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

VERŠELIUS AUGINTI,

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

Automobiliai
Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Įvairias transporto priemones:
daužtas, angliškas, nevažiuojančias, be TA.
Tel. (8-654) 79335.

siūlo darbą
Ieškote patikimo darbo užsienyje?
Įsidarbinkite namų tvarkytoja (-u)
Anglijoje. 100 proc. garantija, jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com

Reikalingas transporto
vadybininkas (-ė)
Darbo pobūdis

-sunkvežimių judėjimo planavimas ir
kontrolė;
-informacijos pateikimas klientams,
vairuotojams.

Reikalavimai

-anglų arba vokiečių kalbos mokėjimas;
-kompiuterinis raštingumas;
-komunikabilumas.
CV siųsti: cv@agrenta.lt
Tel. pasiteirauti (8-686) 23411.

Ieško veterinarijos farmacininko (-ės) darbui veterinarijos
vaistinėje. Būtinas veterinarinis
išsilavinimas.
Tel. (8-609) 97785.
Reikalingi kelio darbininkai,
vamzdynų montuotojai.
Tel. (8-610) 14904.

UAB „Užmojai su garantijomis“, priklausanti
„Baltic American Concord“ įmonių grupei, gaminanti medienos
ruošinius, ieško:

LENTPJŪVĖS DARBININKO (-ės)
KROVĖJO (-os) – RŪŠIUOTOJO (-os)

DARBO POBŪDIS: - darbai gamyboje.

REIKALAVIMAI: - sąžiningumas, atsakingumas, fizinė ištvermė.
SIŪLOME : - konkurencingą atlyginimą, visas socialines garantijas, kompensuojame
kelionės išlaidas.

Kreiptis: Bernotiškių km.,Ukmergės raj.
Tel: 8 614 08806; 8 340 63626

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
,,Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8 - 686) 33036
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Projektų vadovas
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3200 egz.					
Užs. Nr. 782
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

NIEKO RIMTO

vardadieniai
šiandien
Mauricijus, Tomas, Tarvinas,
Virmantė.
rugsėjo 23 d.
Linas, Teklė, Galintas,
Galintė, Lina, Linė.

2018 m. rugsėjo 22 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė renkasi už ką balsuoti prezidento rinkimuose

rugsėjo 24 d.
Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Klausimas iškilo rimtas
Protas kardu padalintas.
Spęsti būtina rimtai,
Apgalvotai, bet skubiai.
Saulėtos ir šiltos dienos,
Kai jau išgrėbtos bulvienos,
Skirtos būtų agitacijai
Moterų konsolidacijai.

mėnulis

rugsėjo 22 - 23 d. priešpilnis,
rugsėjo 24 d. - pilnatis

Televizorius parodo
Kaip Nausėdienė atrodo.
Kaip Melanija Trumpienė
Būtų ši prezidentienė.

oras
+16

Tačiau josios karalaičio
Vien dėl euro neprileisiu.
Pienas tris kartus pabrango,
Sūrio kainos neįkandu.
Nekenčiu ir Šimonytės.
Pensijas karpyt panytė
Sugalvojus matai buvo,
Kol „valstiečiai“ neprisiuvo.
O Juozaitis filosofas Man neišneša tiek protas.
Naglio gal, sakau, platforma
Būtų mūsų kaimui norma?

+12

anekdotas
Naujasis rusas pareina namo.
Žmona klausia:
- Vakarieniausi?
- Norėčiau. O ko turime?
- Omarai, lašiša, raudonieji
ikrai, šampanas...
- Gal gali man iškepti bulvių?
- Neturime bulvių.
- Kaip neturime bulvių?
- Uždirbtum kaip visi normalūs žmonės, būtų ne tik bulvių,
bet ir lašinių.
***
Vyras skambina pagal skelbimą:
- Alio, čia Jūs dėjote skelbimą, kad padėsite atsikratyti bet
kokių problemų?
- Taip, mes. O kas jus kelia
nerimą?
- Matote, aš knarkiu ir žmona
dėl to labai piktinasi.
- Suprantama. Ir ko norėsite
atsikratyti: knarkimo ar žmonos?
***
Mokykla. Pamoka. Mokytoja
sako:
- Taigi, vaikai, prašom sugalvoti sakinį, kuriame būtų žodis
“puiku!”
Marytė kelia ranką:
- Saulė šviečia, kaip puiku!
Onutė neatsilieka:
- Šiandien gausiu 10, kaip puiku!
Mokytoja patenkinta:
- O gal kas galite sugalvoti sakinį, kur žodis “puiku” būtų dar
labiau pabrėžtas?
Iš galo Petriukas:
- Vakar per vakarienę mano
nepilnametė sesuo pasakė, kad
laukiasi, ir tėtė tarė: ,,Nu, puiku,
tiesiog puiku...”
***
- Alio, ar tai Saugumo departamento anoniminis telefonas?
- Taip, pilieti Petrai Petrauskai, mes jūsų klausome.

NNN

redaktorei nežinant

Varžysis, kurio balsas geresnis

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ketina viešintiškiams
pateikti siurprizą - per atlaidus uždainuoti kartu su kaimo
kapela „Vingerinė“. Dainavimas - graži, sveikintina rajono
vadovo idėja. Kas gali būti geriau nei menas, juk menas priklauso liaudžiai, t.y. rinkėjams.
Jeigu meras dainuos, vadinasi,
jis yra balsingas ir turintis klausą. Kitaip juk apdairus politikas
ant scenos neliptų. Tačiau keista, kad anksčiau šio talento K.
Tubis nedemonstravo, o koncertuoti pradėti nusprendė tik tada,
kai į mero rinkimus išsiruošė ir
balsingasis buvęs ligoninės direktorius Dalis Vaiginas.
Taigi panašu, kad artėjančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose Anykščių politikai varžysis

ne tik kalbomis, bet ir dainomis.
Kas gražiau dainuos, tas ir taps
nugalėtoju!
Žinoma, kad konservatorių
kandidatas, dabartinis rajono vicemeras Sigutis Obelevičius neturi nei balso, nei klausos, tačiau
ir jis nesirengia lengvai pasiduoti. Vicemeras žada repuoti. „Čia
ma-no dar-žas. Ma-no kie-mas.
Su-kit ie-nas. Antram tu-re busiu vie-nas”, - kažkaip panašiai
skambės vicemero repas.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis stengsis net ir balso
skambumu pranokti būsimą savo oponentą mero rinkimuose
Dalį Vaiginą.

Kitoks klientų aptarnavimo centras: „Tele2“ pavyzdys
Dėl geidžiamo darbo nebūtina vykti į Vilnių – didžiosios šalies įmonės pagrindinius savo padalinius
steigia ne tik sostinėje. Vienas tokių pavyzdžių – prieš pusantrų metų Kaune įkurtas „Tele2“ Verslo
klientų aptarnavimo centras.
„Anksčiau paslaugos buvo teikiamos per tarpininką, tačiau „Tele2“
nusprendė pasielgti nestandartiškai
ir pradėjo verslo klientus aptarnauti
tiesiogiai. Mūsų darbuotojai nuolat
bendrauja su savo kolegomis iš kitų
„Tele2” skyrių, todėl yra geriau įsigilinę į procesus ir gali suteikti išskirtinės kokybės paslaugas klientams“,
– sakė „Tele2“ Verslo klientų aptarnavimo centro vadovas Daumantas
Mikalčius.
Darbas skambučių centre – daugiau nei pokalbiai telefonu
Pasak D. Mikalčiaus, centre dirbantys konsultantai susiduria su įvairiomis užduotimis, jų aptarnaujamų
paslaugų vis daugėja,o jas perprasti
padeda visų įmonės padalinių darbuotojai.
„Esame kitoks skambučių centras.
Konsultantai ne tik atsiliepia į skambučius, bet ir patys skambina klientams, bendrauja su jais raštu, teikia
informaciją savitarnos svetainėje.
Monotonijos čia tikrai nėra, centro
darbuotojams tenka spręsti sudėtingas klientų situacijas. Mums labai
svarbu kokybė. Visada džiaugiamės,
kai pavyksta rasti sprendimą kliento
naudai“, – pasakojo „Tele2“ Verslo
klientų aptarnavimo centro vadovas

D. Mikalčius.
Centro gimtadienį švenčia kas
pusmetį
Asta Dirvonskienė, „Tele2“ verslo
klientų aptarnavimo vadovė sako,
kad lyginant su kitais – šis centras yra
neįprastas ir dėl komandos dydžio. Ją
sudaro tik vos daugiau nei 20 specialistų.
„Žinoma, verslo klientų skaičius
nuolat auga, tad atsiranda naujų darbuotojų poreikis. Tačiau nesieksime
šio biuro paversti standartiniu, dideliu
skambučių centru. Ketiname jį išlaikyti butiko tipo – ne tik dėl aptarnavimo
kokybės, bet ir jaukios bei draugiškos
atmosferos“, – sakė A. Dirvonskienė.
Vadovė pasakoja, kad centro komandos nariai yra itin vieningi – kolegų
palaikymas ir gera komandos atmosfera yra labai svarbu dinamiškame
konsultantų darbe. „Tele2” verslo klientų aptarnavimo centro darbuotojai
kartu dalyvauja įvairiose iniciatyvose,
bendrose „Tele2” šventėse, o biuro
gimtadienį mini kas pusmetį.
„Įkvepia tai, kad komanda ne tik nori
kartu leisti laiką, bet ir pasirūpina, kad
šventėse dalyvautų visi jos nariai.
Per gimtadienius dirbančiųjų nebūna,
skambučiai nukreipiami kitam biurui.
Tokia praktika tarp visą parą paslau-

gas teikiančių centrų taikoma retai“,
– teigė „Tele2“ Verslo klientų aptarnavimo vadovė.
Darbuotojai skatinami priimti
sprendimus patys
Pasak A. Dirvonskienės, be produktų ir paslaugų išmanymo, šiame
darbe ne mažiau svarbios yra konsultanto asmeninės savybės: draugiškumas, noras padėti bei gebėjimas
įsiklausyti.
„Didžiausia šiame darbe įgyjama
vertė – retorikos įgūdžiai, praverčiantys visą gyvenimą. Bendraudami su
klientais darbuotojai išmoksta empatijos, valdyti pokalbį, savo balsą, o
svarbiausia, tikrai išgirsti pašnekovą
ir suprasti jo poreikius“, – vardijo A.
Dirvonskienė.
Dirbdami „Tele2“ įmonės viduje,
konsultantai, anot vadovės, išmoksta
ir savarankiškumo.
„Būdami mūsų komandos nariais,
konsultantai gali ne tik gauti naujausią informaciją apie paslaugas, bet ir
perprasti įmonės kultūrą bei vertybes.
Viena svarbausių, kuria vadovaujamės – drąsa prisiimti atsakomybę.
Savo darbuotojams leidžiame suklysti, iš to pasimokyti ir tokiu būdu tobulėti“, – pasakojo A. Dirvonskienė.
A. Dirvonskienė priduria, kad kie-

kvienam „Tele2“ darbuotojui yra suteikiama ne tik sprendimo, bet ir tobulėjimo galimybė.
„Mūsų įmonė – tarsi šeima. Norime
padėti jauniems darbuotojams atrasti
tikruosius savo talentus ir įgyti naujų
kompetencijų. Todėl jie gali išbandyti
savo jėgas ir kituose „Tele2“ skyriuose“, – sakė A. Dirvonskienė.
Pagal „Aon Hewitt“ metodiką atliktame tyrime operatorius buvo pripažintas geriausiu metų darbdaviu Baltijos
šalyse. Tokį apdovanojimą „Tele2“
pelnė jau antrą kartą.
Kaip prisijungti prie „Tele2“ komandos?
Jei domitės technologijomis, drąsiai
priimate naujus iššūkius ir norite prisijungti prie „Tele2“ Verslo klientų aptarnavimo centro komandos – išbandykite savo jėgas atrankoje. Daugiau
apie karjeros galimybes sužinoti galite internetiniame tinklapyje https://
karjera.tele2.lt/.
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