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Pasikratymai po
Lenkiją...

Jubiliejų
švenčiantis
rašytojas spėliojo:
„Negi aš dar
kažko nesu
parašęs...?“ 6 psl.
šiupinys
Mokymai. Penktadienį Anykščių rajono savivaldybės vadovai,
specialistai, seniūnijų darbuotojai
nuo pat ryto „Nykščio namuose“
dalyvavo mobilizacijos mokymuose. Paskaitas šiomis temomis skaitė Krašto apsaugos ministerijos
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento specialistai.
Mokymuose iš viso dalyvavo maždaug 60 Anykščių rajono savivaldybės specialistų.

12 psl.

Braškės, pomidorai ir agurkai
tiesiai iš Audriaus Juškos ūkio
Darbo dienomis dirbame nuo 9
val. iki 17 val. 30 min. (pietų pertrauka nuo 13 val. 30 min. iki
14 val.).
Šeštadienį - nuo 10 val. iki 13 val.
Parduotuvė - šalia Troškūnų kelio,
neprivažiavus šiltnamių

Savivaldybė darbo dieną
išvažiavo švęsti

Pirkinys. Anykščių kultūros
centras už 26 500 Eur įsigijo naują 8 sėdimų vietų mikroautobusą
„Peugeot Traveller“. Mikroautobusą įstaiga pirko iš sostinėje registruotos UAB „Autovici“.

Pertvarka. Vyriausybė trečiadienį pritarė profesinių mokyklų
pertvarkai iš biudžetinių įstaigų
į viešąsias įstaigas. Pertvarkius
biudžetines profesinio mokymo
įstaigas į viešąsias, į jų veiklą dalininko teisėmis kartu su Švietimo ir
mokslo ministerija galės būti įtraukiami darbdaviai.
Kaimynai. 39 proc. Utenos apskrities daugiabučių gyventojų nenorėtų, kad jų kaimynystėje būtų
įrengti socialiniai būstai. Tai paaiškėjo 60-yje šalies miestų ir miestelių surengus eksperimentą, kurio
metu daugiau nei 8 tūkst. daugiabučių gyventojų gavo pranešimus,
kad šalia jų gali būti įrengti butai
socialiai remtiniems asmenims.
Anykščiuose socialinio būsto kaimynystės nepanoro 24 proc. gyventojų.

robertas.a@anyksta.lt
Šį penktadienį didžioji dalis
Anykščių rajono savivaldybės
kabinetų dar net nepasibaigus
oficialioms darbo valandoms
buvo tušti. „Anykštai“ po pietų paskambinus į savivaldybę
bendruoju numeriu atsiliepusi
moteris paaiškino, kad beveik
visi savivaldybės darbuotojai
yra išvykę į renginį. Pasirodo,
Anykščių rajono savivaldybė
penktadienį nedirbo, o šventė
Vietos savivaldos dieną.

Taromatas. Anykščiuose, prekybos centro „Iki“ kieme, pastatyta
taromato būdelė. Iki šiol taromato
įrenginys buvo prekybos centro viduje. Anykščiuose veikia bent keletas taromatų, tačiau kalbama, kad
būtent šis veikia sklandžiausiai.

Sveikata. Higienos instituto
duomenimis, išvengiamų hospitalizacijų arba bereikalingo patekimo į ligonines rodikliai šalyje labai
skirtingi. Anykščiai pernai pateko
tarp tų rajonų, kuriuose išvengiamų hospiltalizacijų, tenkančių 1
000 gyventojų, užregistruota daugiausiai.

Robertas Aleksiejūnas

Penktadienį savivaldybės administracijos pastatas buvo pustuštis - ryte valdininkai mokėsi mobilizuotis o po pietų žinias, matyt, taikė praktikoje švęsdami Vasaknų dvare.

3 psl.

Vežėjai nebetyli: A. Pajuodžio nekompetencija – grėsmė
Jūratė ŽEKONYTĖ
transporto sektoriui

Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Arvidas
Pajuodis prieš pusmetį buvo
išrinktas į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumą.
Deja, šaltinių teigimu, A. Pajuodžio nekompetencija ne tik
meta šešėlį Anykščių kraštui,
bet ir kelia grėsmę visai vežėjų
bendruomenei.
Vasario viduryje Anykščiuose
įvykusiame Panevėžio regiono
pakartotiname rinkiminiame į „Linavos“ prezidiumą susirinkime A.
Pajuodis, turėdamas įgaliojimą, užsiregistravo kaip AB „Utenos melioracija“ atstovas, nors į Lietuvos
nacionalinės vežėjų automobiliais
asociacijos „Linava“ prezidiumą
jis kandidatavo kaip bendrovės
„Greitinga“ akcininkas.

Stebėtis tuo gal ir nereikėtų,
jei ne keletas „iškalbingų“ faktų.
Įdomu tai, kad į vienos didžiausių
šalies asociacijų prezidiumą išrenkamas vos 10 proc. mažos įmonės
akcijų valdantis asmuo, kuris savo
interesų deklaracijoje yra „pamiršęs“ nurodyti faktą apie turimas
akcijas. Tačiau dar įdomiau tai,
kad bendrovėje nedirba joks darbuotojas ir ji nevykdo jokios realios veiklos.
Rinkimų į „Linavos“ prezidiumą
kovoje A. Pajuodis nugalėjo kelias
dešimtis darbuotojų turinčios bendrovės „Ignolita“ vadovą Julių Misiūną, kuris „Linavos“ prezidiumo
nariu buvo daugiau nei dešimtmetį,
rinktas ir asociacijos viceprezidentu. Keista, kad kovoje dėl vietos
„Linavos“ prezidiume A. Pajuodis
įveikė kur kas daugiau patirties
turintį kandidatą. Asociacijos „Linava“ narių tarpe netyla kalbos,
kad vietą prezidiume A. Pajuodis
užsitikrino ne savo jėgomis, o tik

dėl lojalumo jį palaikiusiems asmenims.
Tai, kad A. Pajuodžio kandidatūra pasirinkta vien dėl suinteresuotų asmenų protekcijų, o ne dėl
minimo asmens kompetencijų,
parodo per pusmetį anykštėno „nuveikti“ darbai. Šaltinių teigimu,
A. Pajuodžio darbų rezultatai nuliniai. Aplinkosaugos komiteto pirmininkas taip ir nesugebėjo
suorganizuoti nė vieno posėdžio,
nepateikė jokių siūlymų ar iniciatyvų. Kalbintų vežėjų teigimu, akivaizdu, kad vienintelis A. Pajuodžio uždavinys – padėti išsilaikyti
asociacijos valdžioje jį rinkusiems
draugeliams. „Jei tai būtų privatus
UAB‘as, tokia situacija nereikalautų viešumo. Bet mes kalbame apie
asociaciją, kuri vienija tūkstančius
Lietuvos vežėjų, o juk transportas
- tai viena kertinių Lietuvos ekonomikos sričių. Štai kodėl, toks protekcionizmas yra keliantis nerimą.
Negalime toleruoti tokios nekom-

petencijos, abejingumo ir leisti asmeninėms ambicijoms užgožti visos bendruomenės interesų. Mūsų
sektorius labai dinamiškas, gyvenimas diktuoja daugybę iššūkių,
kuriuos įveikti gali tik savo srities
profesionalai“, - kalbėjo „Linavos“
procesus iš vidaus gerai žinantys
vežėjai.
Pasak pašnekovų, toks Aukštaitijos atstovas „Linavoje“ ne tik
kelia grėsmes transporto sektoriui,
bet ir diskredituoja A. Pajuodį delegavusį Anykščių kraštą: „Puikiai
žinome, kad anykštėnai galėjo išsirinkti savęs vertą kandidatą, gebantį garbingai atstovauti vežėjų
bendruomenę. Deja, šiuo atveju
nugalėjo užkulisiniai žaidimai, o ne
nuoširdus noras išsirinkti geriausią
kandidatą. Vien dėl kažkieno šilto
posto aukojami vežėjų interesai, o
tai kelia labai didelį susirūpinimą
dėl transporto sektoriaus ateities“.
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KONKREČIAI

Posėdžių balsavimo įrangos išbandyti neleido

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį, spalio 10 d., minint Vietos savivaldos dieną, Anykščių rajono savivaldybėje surengtas simuliacinis Anykščių rajono
Tarybos posėdis. Kaip ir įprastai, jam pirmininkavo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, tačiau politikus posėdžių salėje pakeitė moksleiviai ir Anykščių Trečiojo amžiaus universiteto nariai.
Tiesa, skirtingai nei tikruose
Anykščių rajono Tarybos posėdžiuose, moksleiviams ir Anykščių Trečiojo amžiaus universiteto
nariams nesuteikta galimybė išbandyti tūkstančius kainavusios
posėdžių balsavimo įrangos, jiems
teko balsuoti į viršų keliant rankas.
Prieš simuliacinį Anykščių rajono Tarybos posėdį gerą pusdienį
vyko komitetų posėdžiai, kuriuose
gvildentos Anykščių rajonui aktu-

alios problemos. Pavyzdžiui, kaip
Anykščius paversti lėtu miestu
ar įsteigti atvirą jaunimo centrą.
Simuliaciniame Anykščių rajono
Tarybos posėdyje pasveikinti trys
„Šimtmečio anykštėnai“ – buvęs
Anykščių valdytojas Algimantas
Dačiulis, Anykščių rajono tarybos
narys, gydytojas Giedrutis Klimkevičius ir buvusi Kavarsko seniūnijos seniūno pavaduotoja Elena
Kalibatienė.

„Šimtmečio anykštėno“ ženklais apdovanoti trys Anykščių rajono savivaldai nusipelnę anykštėnai. Iš kairės: Algimantas Dačiulis, Elena Kalibatienė ir Giedrutis Klimkevičius.

Į pakelės griovį vertėsi grikius
vežęs traktorius
Ketvirtadienį prieš vidurdienį, kelyje Radiškis – Anykščiai –
Rokiškis, ties Anykščių miesto riba nuo Svėdasų pusės, į pakelės
griovį vertėsi traktorius „New Holland“.
Avarijos liudininkų teigimu,
avarija įvyko dėl techninių priežasčių. Greičiausiai lūžo traktoriaus kardanas ir užblokavo jo
priekinį tiltą. Traktorius rėžėsi
į apsauginius kelio atitvarus ir
juos apgadinęs apvirto.
Po avarijos kuriam laikui šiame kelyje buvo ribojamas eis-

mas, automobiliai įvykio vietą
apvažiavo aplinkiniu keliuku, o
ugniagesiai gelbėtojai rinko ant
kelio išsiliejusius tepalus.
Traktoriaus vairuotojas iš Svėdasų važiavo į Troškūnus ir priekaboje vežė 14 tonų grikių, jie
po avarijos pabiro ant kelio.

-ANYKŠTA

Po traktoriaus avarijos ant važiuojamosios kelio dalies iš jo priekabos pabiro 14 tonų grikių.

„Lietuvos ateitis“ baigia supūti

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Vienas didžiausių Anykščių rajono Kavarsko seniūnijoje stūksantis Svirnų (Žiogų) piliakalnis lankytojus pasitinka nesvetingai.
Piliakalnis buvo pritaikytas lankyti, tačiau dabar kopti ant jo gali
būti net pavojinga.
Susigundžiusiems pasukti piliakalnio link iš karto tenka tapti budresniais, nes šio istorinio objekto
link vedantis keliukas išvažinėtas
vis dar giliomis provėžomis, kurios,
regis, gali būti susiformavusios dar
praėjusiais metais, kai vasarą ir rudenį itin daug lijo. Į provėžas įvažiavęs
žemesnės prošvaistos automobilis,
panašu, galėtų jose ir įstrigti.
Tačiau keliukas gali pasirodyti tik
smulkmena, kai piliakalnio lankytojai ateina iki laiptų, vedančių ant piliakalnio. Dalis laiptų išlūžinėję, kiti
vos laikosi, kleba, lipantieji laipte-

liais rizikuoja, kad medis gali tiesiog
lūžti, o jie gali susižeisti. Maža to,
šalia laiptų įtaisytas turėklas ne tik
nesuteikia saugumo, tačiau gali tapti
ir traumų priežastimi – kai kurios jo
sekcijos itin silpnai pritvirtintos, o
kai kur styro medvarščiai. Bent jau
viena turėklų dalis vienoje pusėje visai išlūžusi, už jos įsitvėręs žmogus
rizikuoja nusiristi su visu turėklu.
Svirnų (Žiogų) piliakalnis pritaikytas lankytis parėmus europiniams
fondams. Pernai, surengę išvažiuojamąjį posėdį, ant jo lankėsi Seimo
Kultūros komiteto nariai.

Uždaroma seniausia miesto
Robertas Aleksiejūnas
picerija
robertas.a@anyksta.lt
UAB „Jara Jums“ Anykščiuose, Ladigos gatvėje, uždaro prieš
20 metų atidarytą ir ilgą laiką buvusia vienintele mieste piceriją.
„Nesugebėjome sukonkuruoti su aplinka. Bandėme, tačiau
mums nepavyko“, - apie picerijos uždarymo priežastis „Anykštai“ sakė UAB „Jara Jums“ direktorė Lina Luščiauskienė.
Jau skelbiama, kad picerijos

patalpos išnuomojamos.
„Išnuomojame patalpas su visa
virtuvės įranga, baldais, todėl
manau, kad čia gali įsikurti nauja viešojo maitinimo įstaiga“, svarstė L.Luščiauskienė.
Viešojo maitinimo įstaiga dar

Temidės svarstyklės

(nustatytas 0,89 prom. girtumas)
ir sukėlė jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas. Spalio 11 dieną apie 17.36 val. Viešintų seniūnijos Paežerių kaime, Subačiaus g., kilusio konflikto metu,
vyras (g. 1991 m.) (nustatytas
2,04 prom. girtumas) smurtavo
prieš savo motiną (g. 1961 m.)

Grasinimas. Spalio 11 dieną
gautas moters (g. 1968 m.), gyvenančios Anykščių seniūnijos
Naujųjų Elmininkų kaime, Dvaro

Tokiais laiptais lipti gali būti pavojinga.

Ant išblukusio stendo dar galima įžvelgti užrašą „Kuriame Lietuvos ateitį“...
veiks iki lapkričio 1 dienos.
Šiemet UAB „Jara Jums“ K.
Ladigos gatvėje taip pat uždarė
maisto prekių parduotuvę.
Anykščių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas, rajono Tarybos narys Dainius Žiogelis ne kartą yra viešai
pasisakęs, kad Anykščiuose viešojo maitinimo įstaigų yra per
daug bei prognozavo, kad jų gali
užsidaryti ir daugiau.
Picerija įsikūrusi Anykščių
centre, netoli rajono savivaldybės administracijos pastato.
g. pareiškimas, kad į namus grįžęs neblaivus sugyventinis (nustatytas 2,07 prom. girtumas) (g.
1977 m.) išvadino ją necenzūriniais žodžiais, grasino. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vairuotojas. Spalio 8 dieną

Šiame pastate UAB „Jara
Jums“ verslą plėtojo 20 metų.
apie 18.30 Anykščiuose, Troškūnų g., ties namu nr. 1 sustabdytas
automobilis AUDI 80, vairuojamas vyro (g. 1983 m.), gyvenančio Anykščiuose, A. Vienuolio
g. vairuotojui nustatytas 2,47
prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

spektras
Byla. Vilniaus apygardos teismas penktadienį baigė nagrinėti
bylą dėl sovietų agresijos 1991
metų sausio 13-ąją, nuosprendis
bus skelbiamas kitų metų vasarį.
„Kolegija išeina rašyti nuosprendžio, jis bus skelbiamas 2019
metų vasario 18 dieną“, – pranešė teisėja Ainora Kornelija Macevičienė. Teismo procese dalyvavo du Rusijos karininkai, o 64
kaltinamieji dėl karo nusikaltimų
ir nusikaltimų žmoniškumui teisiami už akių. Jiems atstovavo
valstybės paskirti advokatai. Generalinė prokuratūra griežčiausią
laisvės atėmimo iki gyvos galvos
bausmę siūlo skirti Sovietų Sąjungos gynybos ministrui Dmitrijui Jazovui, KGB karininkui
Michailui Golovatovui ir dar keliems karininkams.
Vetavo. Prezidentė Dalia Grybauskaitė vetavo ir grąžino Seimui tobulinti Atliekų tvarkymo
įstatymo pataisas, kuriomis, anot
jos, be jokių pagrįstų aplinkosauginių kriterijų apribojamos galimybės Lietuvoje statyti naujas
atliekų deginimo jėgaines, taip
pat pažeidžiant Konstitucijoje
įtvirtintus ūkinės veiklos laisvės bei teisėtų lūkesčių apsaugos principus kvestionuojama
jau statomų atliekų deginimo
jėgainių ateitis. Seimo priimtos
pataisos taip pat prieštarauja ekonomiškai efektyviai, moderniai ir
saugiai Europos Sąjungos (ES)
šalių atliekų tvarkymo praktikai,
pranešė prezidentės spaudos tarnyba.
Pavojus. Mėginimai riboti žiniasklaidos laisvę kelia pavojų
nacionaliniam saugumui, sako
prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Penktadienį susitikusi su Vilniuje susirinkusiais organizacijos
„ENEX“, vienijančios pasaulio
komercines televizijas, nariais,
prezidentė pabrėžė žiniasklaidos
vaidmenį kovojant su priešiška
propaganda. Pasak Prezidentūros
spaudos pranešimo, D. Grybauskaitė teigia, jog „hibridinio karo
sąlygomis profesionali ir objektyvi žiniasklaida yra viena svarbiausių gynybos linijų prieš melą,
propagandą, neapykantos kurstymą“. „Todėl bet kokie mėginimai
riboti žiniasklaidos laisvę kelia
pavojų ne tik demokratijai, bet ir
šalių nacionaliniam saugumui“, –
sako šalies vadovė.
Baigė. Lietuva oficialiai baigė
naudoti 2007-2013 metų Europos
Sąjungos (ES) finansinio laikotarpio investicijas, taip įgyvendinti prieš 11 metų išsikelti tikslai,
skelbia Finansų ministerija. Lietuvai iš viso tuo laikotarpiu buvo
skirta 6,7 mlrd. eurų. Kiekvienas
investuotas euras atnešė 1,38
euro nominalaus bendrojo vidaus
produkto (BVP) grąžos, o 2007–
2015 metais ES investicijos papildomai sukūrė apie 10,3 mlrd.
eurų nominalaus BVP. „Praėjusiu
laikotarpiu didžiausias dėmesys
skirtas sąlygų investuoti, dirbti
ir gyventi Lietuvoje gerinimui,
kad ūkio augimo teikiama nauda
pasiektų visus šalies gyventojus.
Vertinimų duomenimis, ES investicijų naudą asmeniškai pajuto
8 iš 10 šalies gyventojų“, – teigė
Finansų ministerijos Investicijų
departamento direktorius Ramūnas Dilba.

situacija

???

Ar sutiktumėte
tapti organų
donoru?

Savivaldybė puotavo darbo
metu
(Atkelta iš 1 psl.)

Kalbino
Robertas ALEKSIEJŪNAS

Rimas JUODELIS:
- Sutikčiau, be abejonės. Manau, kad šiuo metu yra toks
pereinamasis laikotarpis, jeigu
pažvelgtume į ateitį. Ateityje
neišvengiamai bus dirbtiniai organai, nesvarbu, patinka jums
tai ar ne. Iš pradžių vienas, po
to jų bus daugiau. Kol to nemokame arba netaikome praktikoje, organų donorystė yra išeitis.
Kam iš transplantacijos laukiančių žmonių skirti ją pirmiausia?
Manau, mokslo ir technologijų
žmonėms. Tiems, kurie dirba
šiose srityse. Mes galime suteikti jiems daugiau laiko daryti gerus ir naudingus darbus. Tai būtų
kaip paskatinimas ir investicija
į ateitį, nes jie yra tie žmonės,
nuo kurių priklausys ateinančių
kartų - mūsų vaikų, anūkų ir t.t.
gyvenimo trukmė bei kokybė.

2018 m. spalio 13 d.

Į Anykščių rajono savivaldybę
paskambinome penktadienį 13 val.
- Laba diena, ar šią popietę
būtų galima pabendrauti su kažkuriuo iš savivaldybės vadovų?
- Ne. Išvykę visi.
- O kur išvykę?
- Į renginį.
- Į kokį?
- Negaliu dabar pasakyti. Žinokite, aš irgi čia dabar pakaitinė sekretore palikta. Nepasakysiu tiksliai.
Pirmadienį bus.
- Ar yra savivaldybėje bent jau
skyrių vedėjai, pas kuriuos būtų
galima užsukti?
- Ne, šiandien nėra. Kažkiek yra,
bet nedaug.

Anykščių rajono savivaldybės
vadovai ir 75 savivaldybės specialistai penktadienį išvyko į Zarasų rajone esantį Vasaknų dvarą.
„Anykštai“ paskambinus į Vasaknų
dvarą, atsiliepusi moteris patvirtino,
kad šį penktadienį dvare vyksta užsakomasis Anykščių rajono savivaldybės renginys.
„Anykšta“ penktadienį po pietų
bandė susisiekti su Anykščių rajono
meru Kęstučiu Tubiu, savivaldybės
administracijos direktoriumi Audroniumi Gališanka, savivaldybės
specialiste ryšiams su visuomene
Silvija Sakevičiūte, tačiau visi jie
mobiliaisiais telefonais buvo nepasiekiami.
„Anykšta“ jau nuo penktadienio ryto turėjo informacijos, kad
Anykščių rajono savivaldybė ruošiasi švęsti darbo metu. Tačiau 10

Teismo neįtikino, kad labradorui vištos nerūpi
Anykščių rajono policijos komisariato nubaustas už tai, kad
palaidas po Skiemonių seniūnijos Sarickų kaimą lakstęs labradorų veislės šuo papjovė 14 kaimyno vištų ir gaidį, vienas Anykščių
rajono gyventojas tokį policijos sprendimą apskundė Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmams, tačiau vis vien privalės sumokėti
baudą ir atlyginti kaimynui padarytą žalą.

Labradoro šeimininkas teigė, kad per valandą papjauti 14 vištų,

Antanas KOČERAUSKAS:
- Turiu pasiūlymą tiems, kam
reikalingi donorų organai. Tegul
pasiima po mirties kūną, tačiau
po to tegul palaidoja jau už savus pinigus.

val. Anykščių rajono savivaldybės
vadovai, savivaldybės specialistai,
seniūnijų darbuotojai lyg niekur
nieko rinkosi į „Nykščio namus“,
kur buvo surengti mobilizacijos mokymai. Paskaitas šiomis temomis
skaitė Krašto apsaugos ministerijos
Mobiliazacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento specialistai.
Anykščių rajono savivaldybės vyriausiasis specialistas mobilizacijai
ir civilinei saugai Gintaras Vaičiūnas „Anykštai“ sakė, kad mobilizacijos mokymuose iš viso dalyvaus
maždaug 60 Anykščių rajono savivaldybės specialistų. Tačiau mokymai užtruko vos kelias valandas, o
po pietų tų mokymų dalyviai į savo
darbo vietas, panašu, nebesugrįžo.
Penktadieniais Anykščių rajono
savivaldybėje oficialiai darbas baigiamas 15.45 val.

Anykščių rajono policijos komisariatas gavo gyventojo pareiškimą,
kad balandžio 27 d. 11 val. O. T. priklausantis šuo papjovė 14 vištų, tuo
padarydamas 90 Eur turtinę žalą. Po
atlikto tyrimo policijos pareigūnai
pripažino O. T. padariusį administracinį nusižengimą ir paskyrė jam 150
Eur baudą bei įpareigojo nukentėjusiajai atlyginti padarytą 90 Eur materialinę žalą.
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai gavo O. T. skundą, kuriuo
jis prašė panaikinti Anykščių rajono
policijos komisariato sprendimą jam

skirti baudą bei atlyginti padarytą
žalą.
O.T. teisme aiškino, kad jo šuo yra
penkerių metų, labai geranoriškos
prigimties, niekada nėra buvęs agresyvus žmonių ar gyvūnų atžvilgiu.
Šuo laikomas namuose arba kiemo
teritorijoje, neleidžiama jam bėgioti
laisvai po visą kaimo teritoriją. Balandžio 27 dieną, 11 valandą, jis taip
pat esą buvo namuose, prižiūrimas
šeimos narių, todėl atsidurti už pusės
kilometro prie fermų, kur buvo laisvai vaikštančių vištų, jis tikrai negalėjo ir ten nebuvo nubėgęs. O.T. aiškino

vėliau sužinojęs, kad dalis papjautų
vištų buvo pakastos po žeme, ir aiškino, kad toks elgesys būdingesnis laukiniams gyvūnams: kiaunei, šeškui ar
kitam panašiam laukiniam padarui.
Teismo posėdyje O. T. paaiškino, kad
jo šuo yra veislinis ir nelinkęs pjauti
vištų.
„Jam vištos nėra įdomios, jis labradoras. Šuo per valandą laiko negali
išpjauti tiek vištų, tai fiziškai neįmanoma“, - teisme aiškino O.T.
„Žmonės sakė, kad tą dieną šuo
kaime lakstė, nes kėlė sumaištį. Žmonės atpažino tą šunį, jis ne pirmą kartą
po kaimą laksto, bet jis nieko nedaro
ir žmonės nieko nesako. Visi žinojo,
kad ryte tas šuo palaksto po kaimą“, teisme skundėsi kieme vaikštinėjusių
vištų ir gaidžio netekusi R.S.
Įvykio liudininkas R.D. teisme
aiškino matęs po kaimą bėgiojantį
labradorą ir teigė neabejojantis, kad
tai O.T. šuo.
„Tas šuo prižiūrėtas, blizgantis.
Kaime toks šuo vienintelis“, - teigė
liudininkas.
Utenos apylinkės teismo Anykščių
rūmai nusprendė, kad O. T. neužtikrino, kad jo šuo nelakstytų palaidas po
kaimą ir nekeltų grėsmės žmonių bei
kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar turtui, ir paliko galioti Anykščių rajono
policijos komisariato pareigūnų priimtą sprendimą.
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Išleistas naujas žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“
numeris
Dilema:kam rūpi alkoholikai,
nerūpintys net patys sau?

Jūratė:
-Tapdami organų donorais
mes galime padėti žmonėms. O
pagalba žmonėms – tai yra prasminga.

Utena - galima alternatyva
Londonui
Poetė emigrantė visą laiką
tėviškę nešiojasi širdyje

savaitės citatos
Įsivertino...
Ramūnas ZLATKUS, Anykščių technologijos mokyklos direktorius, apie Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno
Blazarėno pasitraukimą iš mokytojo pareigų:
„Ai, sako, gal aš čia ir nebetrukdysiu“.
Bet labiau užkrečia
optimizavimo pavyzdžiai

Antanas BAURA, Seimo narys, apie Panevėžio rajone kompensuojamas kelionės į darbą
išlaidas mokytojams:
„Gražus pavyzdys. Labai norėtųsi, kad jis būtų užkrečiantis“.
Vaikai darželyje laikini, o pilis
– amžiams!

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono tarybos narys, apie paramos Anykščių vaikų lopšelio
– darželio „Eglutė“ sutvarkymui
atsisakymą:
„Nežiūrint į priežastis, nepateisinama, kad Anykščiuose prioritetu
tapo medinės pilys, bet ne vaikai,
lankantys jau daugelį metų neremontuotą darželį“.
Natūralu – dar prisimena
„gensekus“...
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono tarybos narys, apie paramos Anykščių vaikų lopšelio
– darželio „Eglutė“ sutvarkymui
atsisakymą:
„Tarybos dauguma vis dar vadovaujasi vienasmenine nuomone“...
Įsipareigoja garsiai, o atsisako
tyliai
Mindaugas
SARGŪNAS,
Anykščių rajono tarybos narys,
apie paramos Anykščių vaikų
lopšelio – darželio „Eglutė“ sutvarkymui atsisakymą:
„Anykščių rajono administracija
garsiai įsipareigojo ateinančiame
biudžete numatyti lėšų darželio sutvarkymui“.
Vieni – ligas, kiti – titulus
Audronius GUSTAS, Anykščių
psichikos sveikatos centro direktorius, psichiatras:
„Antra vertus, internete visko
daug prirašyta ir žmonės ne visada
teisingai sau pagal tai diagnozuoja
ligas“..

„ANYKŠTA“ TV
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Psichikos ligos gali užklupti ir dėl nuolat
patiriamo streso
Spalio 10-ąją minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena.
„ANYKŠTA“ TV studijoje ta proga lankėsi Anykščių psichikos
sveikatos centro direktorius Audronius GUSTAS.
Pašnekovą kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
ALEKSIEJŪNAS.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Futbolo aikštėje būna keturių
pozicijų žaidėjai - puolėjai,
saugai, gynėjai ir vartininkas.
Pagal užduotis aikštėje žaidėjai
skirstomi dar paprasčiau, į dvi
grupes - kūrėjus ir griovėjus.
Visi vienuolika ekipos narių yra
svarbūs, visi reikalingi, tačiau
net ir nesidomintys futbolu geriau žino kūrėjus nei griovėjus.
Ir visuomenėje, valstybės
valdymo sanklodoje, yra kūrėjų
ir griovėjų. Žiauriausi griovėjai
- policija, teismai, žiniasklaida. Dar ugniagesius ir visas
valstybines kontroliuojančias
institucijas laikyčiau griovėjais. Valdžia, ypač įstatymų
leidžiamoji, pagal savo pirminę
misiją tikrai turėtų būti priskirta kūrėjams. Tiesa, neišmąstau,
kuriai grupei priskirti medikus:
žvelgiant iš pankreatito ar vėžio
pozicijos - medikai yra griovėjai, bet pacientui turėtų kitaip

- Kokio amžiaus žmones dažniausiai užklumpa psichikos
sutrikimai?
- Kaip mes, gydytojai, sakome – ligos amžiaus nesirenka.
Tokia tendencija pastaraisiais
metais, kad psichikos ligomis
serga jaunesnio amžiaus žmonės, bet dauguma tai – vidutinio
amžiaus žmonės. Tai sąlygoja
įtempta situacija darbo rinkoje
rajonuose. Atrodo, kad darbo yra
daug, bet dažnai žmonės dirba ne
aštuonias, o daugiau valandų, nei
reikalauja įstatymai. Aišku, tam
įtakos turi ir taip vadinamas „perdegimo sindromas“. Pastovus
stresas organizme sukelia tam tikrus biologinius pakitimus ir pamažu kartojantis toms stresinėms
situacijoms, kad ir susijusioms su
darbu, vystosi tam tikri psichikos
pakitimai.

- Dauguma tai jau pripažįsta,
nes per televiziją, daugiausiai
internete tokia informacija dalijamasi. Jeigu vienas žmogus iš
darbovietės kreipėsi į psichiatrus,
tai paprastai mums pritraukia ir
kitus pacientus. Mes nebūtinai
teikiame medikamentinę pagalbą. Centre taip pat dirba psichologai, kurie taip pat gali suteikti
pagalbą.
Antra vertus, internete visko
daug prirašyta ir žmonės ne visada teisingai sau pagal tai diagnozuoja ligas. Lietuviai mėgsta
patys sau būti ir treneriais, ir gydytojais, ir žinovais visų sričių.
Geriausia, žinoma, kreiptis į specialistus.

- Žmonėms, ko gero, lengviau
yra pripažinti slogą ar kokį
kitą nedidelį negalavimą, nei
tai, kad jų sutrikusi psichika?

- Kasmet Anykščių psichikos sveikatos centro veiklos
ataskaitose akcentuojate, kad
sergamumą psichikos ligomis
įtakoja ir besaikis alkoholio
vartojimas.
- Su alkoholiu kovojama, bet,
mano manymu, švietėjiška veikla ta linkme nėra pakankama.
Tarp jaunimo ateina naujos kartos svaiginimasis – narkotikai.
Į Anykščių psichikos sveikatos
centrą dėl narkotikų policija atveda po vieną – du jaunuolius.
Tiesa, tai dažniau būna žmonės
iš aplinkinių rajonų, nes policija
daugiau gaudo narkotikų platintojus. O kad dėl tokių problemų
kreiptųsi patys žmonės... Šiemet
tokių nebuvo nei vieno. Ne paslaptis, kad jaunimas rūko marihuaną ir galvoja, kad čia nieko
ypatingo, bet mano, kaip specialisto, supratimu, tai pirmas žings-

atrodyti. Esu bailus, todėl apie
savivaldybės įmonių „atsirogydytojus šiame tekste daugiau
tavo“ tik viena kita reikšminnekalbėsiu, mat kur gydytojai
gesnė persona, o „išsirotavo“
- ten Dalis Vaiginas. O kai teksdešimtys. Esminės savivaldybės
tuose miniu buvusio ligoninės
administracijos kūrėjų pozicidirektoriaus pavardę, portalo
jos - vyriausiojo statybininko
anyksta.lt komentatoriai mane
ir vyriausiojo architekto – yra
vadina Rusijos šnipu, teigia,
laisvos, o Investicijų ir projektų
kad „10 000 kilometrų per
valdymo skyrius - kaip Niujorko
Rusiją“ yra ne knygos pavadigatvės... Pastaruoju teiginiu
nimas, o suma, kuri man buvo
nebandau valdžios įžeisti, nesumokėta. Žmonai aiškinu, kad
reikia manęs už tai skųsti etikos
pinigus gavau rubliais, bet ji
komisijoms. Geros tos Niujorreikalauja eurų... Manot, man
ko gatvės - jose daug gražių,
lengva?
kostiumuotų žmonių, bet jie
Todėl futbolas man yra sautomis gatvėmis tik praeina, o
gesnė tema. Lietuvos futbolo
statytis palapinių ant šaligatvių
rinktinės
ir ilgiau
rungtynių
...„Kvailiausiai atrodo Viešin- ten įsikurti
stengiuosi
tų seniūno pozicija – jau, regis, nepageinežiūdauja.
dveji metai, kaip į pensiją išlydėrėti, bet
Kam gepraeina
ta seniūnė Janė Každailienė, o riau, kad
pusmetis
nuolatinės pamainos jai vis dar iš komunair „atkrenlinio ūkio
nėra“....
tu“. Save
„išrotuoguodžiu,
tas“ Kazys
kad gal
Šapoka,
dabar jau viskas bus kitaip, ir
iš Švietimo skyriaus - Vida
įsijungiu televizorių. Deja, po
Dičiūnaitė? Kvailiausiai atrodo
keliolikos minučių transliaViešintų seniūno pozicija – jau,
cijos vėl paaiškėja, kad mūsų
regis, dveji metai, kaip į pensiją
futbolas stabilus kaip Anykščių
išlydėta seniūnė Janė Každairajono mero Kęstučio Tubio
lienė, o nuolatinės pamainos jai
valdžios komanda. Abiejų mivis dar nėra. Na, dėl buvusios
nimų komandų žaidimo stiliaus
Andrioniškio seniūnės Laimos
esmė - mušk kamuolį kuo toliau
Repečkienės viskas aišku:
nuo savų vartų.
žmogus padarė karjerą. Negi
Stebėdamas K.Tubio veiklą
trukdysi valdininkui ieškotis
tikėjausi, kad jo kadrų politika
geresnio darbo... Galvojant
virs kadrų rotacija. Tačiau liko
apie ateitį, jau dabar kas antrą
tokia, kokia buvo - iki savivaldieną reikėtų rankas bučiuoti
dybės administracijos ir iki
Svėdasų seniūnui Valentinui

Neniškiui, Troškūnų seniūnui
Antanui Jankauskui, Skiemonių
seniūnui Stasiui Steponėnui,
Kurklių seniūnui Algimantui
Jurkui... Tegul dirba žmonės,
kol pasirašyti sugeba, nes išeis
kuris pensijon - liks juoda skylė
kaip Viešintose.
Kai kuriais atvejais, laimė,
kad K.Tubis yra ekspolicininkas
ir jį su kolegomis sieja bendrystės jausmas. Neironizuoju - esu
įsitikinęs, kad Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėja Sigita Mačytė
Šulskienė yra lyg kokia VRM
dangaus dievo dovana Anykščiams. Ką tu geriau rasi? Praktikuojantis advokatas ar bent
prokuroras eis į šias pareigas?
Žmonės yra prekės. Šlykštu,
bet... Harvardo absolventai prie
Viešintų seniūnijos nesirikiuoja.
Įtariu, kad į daugumą valdiškų
konkursų registruojasi tik tie,
kurių harvardai - kažkur tarp
Šepetos ir Šlavėnų.
Nėr ko zyzti, kad supykdėme
rajono vadovus parašę, jog
savivaldybė atsisakė 2 milijonų
investicijų į vaikų darželį, kai
iš tiesų atsisakyta tik niekingų
200 tūkst... Mes kalti, mūsų
klaida: „Mea culpa. Mea
maxima culpa“. Bet kokio
dydžio ta mūsų „culpa“ bebūtų
– vis tiek juokinga ir graudu.
Etikos komisijai esame apskųsti
todėl, kad savivaldybė prarado
gerokai mažiau pinigų nei mes
parašėme. Čia kaip 0,7 įpūtęs
girtuoklis reikalautų jį skelbti
šventuoju, nes žurnalistai para-

Anykščių psichikos sveikatos centro direktorius Audronius Gustas teigia per ilgą savo darbo praktiką įsitikinęs, kad nedirbančius ir alkoholį vartojančius žmones pakeisti yra beviltiška.
- Kuomet jus kviečiausi interviu, minėjote, kad turite labai
daug darbo. Kas daugiausiai
jėgų atima jūsų darbe?
- Kaip žinome, darbas darbui
nelygus. Psichiatrų respublikoje
trūksta, mūsų rajone praktiškai
kaip suaugusiųjų psichiatras dir-

ligoniai, tačiau, manau, kad apsilankymų skaičius yra įspūdingas.
Galiu pasakyti, kad pagrindinės ligos – depresiniai sutrikimai,
šizofrenijos, protinė negalia. Aišku, daug darbo ir laiko atima socialinės globos įstaigos, kadangi
mes jų gyventojus kuruojame ir
gydome. Tokių gyventojų rajone
yra virš 300. Taip pat yra nemažai
tokių, kurie teismo nutartimi yra
padarę nusikaltimus, buvo gydomi psichiatriniuose stacionaruose
ir jiems taikomas priverstinis ambulatorinis gydymas.

bu vienas. Anykščių psichikos
sveikatos centre dar dirba vaikų
– paauglių psichiatrė, bet, aišku,
visas krūvis tenka man. Kad būtų
lengviau įsivaizduoti, pasakysiu,
kad per devynis šių metų mėnesius centre jau apsilankė apie 5
000 žmonių. Tai nebūtinai visi

nis į narkomaniją. Po to norisi
stipresnių narkotikų, anfetamino
– ne problema gauti.
- Ar kasdieną naudojami mobilieji telefonai, kompiuteriai
įtakoja žmonių psichiką?
- Mokslininkai apie tai rašo
įvairiai. Vieni sako, kad mobilieji telefonai kenkia tam tikroms
smegenų struktūroms, kiti sako,
kad ne, bet mano pastebėjimu,
daugiau kenkia ne kalbėjimas
telefonu, o žiūrėjimas į jo ekraną. Mes jau pasiekėme Vakarų
lygį šioje srityje ir žmonės tarpusavyje nebebendrauja. Tiesiog,
nuo ryto iki vakaro akis įbedę į
telefonų ekranus. Tai irgi sukelia
atitinkamą stresą mūsų sveikatai,
nes mūsų smegenų struktūra yra
tokia, kad žmogus turi pailsėti
bent vieną – dvi valandas. Kaip
sako psichologai, „pabūti vienumoj“. Ir nesvarbu, ar tai vyksta
gamtoje, ar gerame koncerte.
- Kaip patartumėte žmonėms
užtikrinti gerą psichinę sveikatą?
- Reikalingas darbas, poilsis,
atsipalaidavimas. Aišku, ne alkoholio pagalba. Ir dar akcentuoju – svarbus darbo režimas.
Nedirbančių ir vartojančių alkoholį mes jau nebepakeisime. Tai
yra beviltiškas darbas. Tiek metų
dirbdamas tuo įsitikinau. Galima
dirbti tik su tuo žmogumi, kuris
mąsto, galvoja apie savo sveikatą
– tai yra pagrindas.
Visą pokalbį su A.Gustu žiūrėkite portale anyksta.lt, rubrišė, kad buvę visos 7 promilės...
Mes klystame. Deja, ir Jūs,
rajono vadovai, klystate. Mes
esame pasirengę pripažinti
ir pripažįstame savo klaidas.
Bet iš Jūsų nesame girdėję,
kad investicijos pro rajoną
praeina dėl to, kad prie savo
vartų pastatėte autobusą, kad
nevengiate kontaktų tiesiomis
kojomis ir niekad nesuabejojote, kad raudonomis kortelėmis
apdalinti ne tie, kuriems iš tiesų
jas reikėjo skirti.
Beje, apie vartininką. Man
regis, kad Anykščių rajono
futbolo komandos vartininkas
yra Donaldas Vaičiūnas. Įvarčiai mušami dėl gynėjų klaidų,
o filmavimo kamera fiksuoja
kamuolį iš vartų tinklo krapštantį mero patarėją. Žiūrovams
atmintyje išlieka paskutinis
vaizdinys, kuriame nevykėlio
pozicijoje (pasąmonėje įsikalusi mintis) - visai niekuo dėtas
vartininkas.
P.S. „Autobusas vartuose“,
„kontaktas tiesiomis kojomis“,
„raudona kortelė“ yra futbolo
terminai. Jų nereikėtų sieti nei
su „Autovelda“, nei su Daliu
Vaiginu. Kaip jie gali sietis
su D.Vaiginu, - neturiu žalio
supratimo. Bet taip pat žalio
supratimo neturiu ir kuo „10
000 kilometrų per Rusiją“ siejasi su pinigais ir KGB. Tačiau
patyrę stebėtojai gali suprasti,
kad kartis vidury marių (Jurgio
Gimberio mintis - aut.past.)
įbesta ne šiaip sau...
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Bažnytinio paveldo muziejuje – paroda, skirta
Austėja ŠMIGELSKAITĖ
Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui
Šventasis Kazimieras – Lenkijos karaliaus Kazimiero IV Jogailaičio sūnus, miręs vos 25 – erių,
vėliau paskelbtas šventuoju. Šv. Kazimieras laikomas Lietuvos globėju. Lietuvos bažnytinio paveldo
muziejuje, apie kurį „Anykšta“ jau rašė šią vasarą, iki spalio 15 dienos galima pamatyti iš Italijos
(Sicilijos) atvežtą parodą „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“. Apie šią įspūdingą ir labai vertingą ekspoziciją „Anykštai“ pasakojo Bažnytinio paveldo muziejaus, esančio Šv.
Mikalojaus bažnyčioje, darbuotoja Birutė Valečkaitė.
kaip minėta dokumente jau buvo
mirusi, galbūt buvo komoje, sunku
pasakyti, ir atnešti ją prie Kazimiero kapo buvo paskutinė tėvų viltis.
Ten paguldyta mergaitė tiesiog stebuklingai pasveiko, pradėjo vaikščioti. Tai buvo didžiulis įvykis
visame Vilniuje. Praėjus kuriam
laikui buvo nuspręsta atidaryti Kazimiero kapą: karste jo kūnas rastas nesuiręs, net skleidžiantis malonų kvapą. Tai irgi buvo suprasta
kaip šventumo įrodymas“, - kalbėjo ekskursijų vadovė.
Lietuvių šventuoju
susidomėjo Florencijos didikai

Krištolinis Šv. Eustachijaus relikvijorius ir Lietuvos bei Lenkijos globėjų - Šv. Kazimiero ir Šv. Stanislovo - relikvijoriai.
Būsimas šventasis subalansavo
Lenkijos biudžetą

Kazimiero gyvenimą pasakojo B.
Valečkaitė.

Spalio 3-iąją paminėtas 560 –
asis Šv. Kazimiero gimtadienis.
„Džiaugiamės, nes šiemet turime
labai gražią parodą, pasakojančią
apie Šv. Kazimiero gerbimo istoriją Lietuvoje ir Italijoje. Kazimieras
buvo antrasis Lenkijos karaliaus ir
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kunigaikščio bei Elžbietos
Habsburgaitės sūnus. Kazimiero
vyresnysis brolis pagal motinos liniją tapo karaliumi (iš šios šeimos,
turėjusios 10 vaikų, net keturi tapo
karaliais, o vienas – katalikų bažnyčios kardinolu). Kadangi vyresnysis brolis jau turėjo sostą, Kazimiero tėvas labai norėjo, jog jis
valdytų Lenkiją, todėl buvo auklėjamas kaip sosto įpėdinis. Būsimasis šventasis garsėjo kaip labai išmintingas, gabus jaunuolis. Tėvui
buvo svarbu tai, jog jis, kitaip nei
jo broliai, pasižymėjo nuoširdžia
meile žmonėms, rūpinimusi kitais,
išsiskyrė iš daugelio savo bendraamžių. Kazimieras garsėjo ne
tik pamaldumu, bet ir praktiškais
gebėjimais: kai jam buvo 21 – eri,
karalius Kazimieras, Šv. Kazimiero tėvas, turėjo išvykti į Lietuvą
ir paprašė sūnaus likti Lenkijoje
ir rūpintis valstybe. Per maždaug
metus laiko Šv. Kazimieras sugebėjo sutvarkyti Lenkijos biudžetą.
Jis nebuvo labai linkęs į pasaulietinę valdžią, tačiau norėjo padėti tėvui. Pasakojama, kad slapta
lankydavo vargšus, nešdavo jiems
maisto ir drabužių ir, greičiausiai,
taip ir užsikrėtė tuberkulioze. Tuo
metu ši liga buvo nepagydoma
ir 25 – erių Kazimieras mirė,“ –
apie trumpą Lietuvos globėjo Šv.

„Geriau mirsiu, nei
nusidėsiu“
„Kai Kazimieras susirgo, tėvai
jam siūlė gan keistą, mūsų laikais
sunkiai suprantamą gydymo būdą.
Dar nuo viduramžių sklido kalbos,
kad lytiniai santykiai turėtų padėti išgyti nuo tuberkuliozės, tačiau
Kazimieras griežtai atsisakė elgtis
taip amoraliai. Pasakojama, jog jis
pasakė frazę „geriau mirsiu, nei
nusidėsiu“, kuri dažnai interpretuojama ir išrašoma paveiksluose,
meno kūriniuose šalia Šv. Kazimiero,“ – sakė Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja. Ir tikrai
– muziejuje esantys Šv. Kazimiero
paveikslai ir su juo susijusios relikvijos padabintos lotynišku užrašu
„Malo mori quam foedari“, reiškiančiu „geriau mirsiu, nei nusidėsiu“.
Šv. Kazimiero stebuklai
„Iš karto po Kazimiero mirties,
žmonės, įdomu, – paprasti žmonės, netgi vargšai, pradėjo lankyti
jo kapą Vilniaus Arkikatedroje,
vėliau – nešti padėkos ženklelius
– votas, norėdami padėkoti už stebuklus, kurie įvyko su Kazimiero
užtarimu. Kai dokumentuotai buvo
patvirtinti du Kazimiero stebuklai,
jis buvo paskelbtas katalikų bažnyčios šventuoju. Tai įvyko praėjus beveik 120 metų po Kazimiero
mirties,“ – pasakojo B. Valečkaitė.
„Kazimieras paskelbtas šventuoju
1602 metais. - Pirmasis Kazimiero stebuklas buvo mergaitės, vardu Uršulė, pagydymas. Mergaitė,

Paroda, šiuo metu eksponuojama Bažnytinio paveldo muziejuje,
pasakoja lankytojams dar vieną nepaprastą istoriją: išgirdęs apie Šv.
Kazimierą juo labai susidomėjo
Kozimas III Medičis, Florencijos
kunigaikštis. „Jis kaupė relikvijų
kolekciją ir labai norėjo gauti Šv.
Kazimiero relikviją, dėl to parašė
tuometiniam Vilniaus vyskupui,
bet, aišku, niekas taip lengvai relikvijų į kairę ir į dešinę nedalijo.
Maždaug po 10 – ies metų, tarpininkaujant jėzuitams, Kozimo III
prašymas buvo išpildytas,“ – sakė
muziejaus darbuotoja. Ekspozicijoje šiuo metu galima išvysti Šv.
Kazimiero šlaunikaulį, įtaisytą
puošniame relikvijoriume, pagamintame italų menininkų. Į Florenciją gabenamas šlaunikaulis
pirmiausia buvo įdėtas į sidabrinę
dėžutę, o po to – į gintarinę, tačiau
dėl gintaro trapumo jo atsivežti
parodai iš Italijos lietuviai negalėjo. „Šiandien šis Šv. Kazimiero
relikvijorius vertinamas 1 milijono eurų suma, – sakė B. Valečkaitė ir pridūrė, kad Relikvijorius,
kurį pagamino garsiausias Florencijos auksakalys Maksimilijanas Soldanis – Benzi, vaizduoja
lelijas, prilaikomas angelų, kurios
supa Šv. Kazimiero relikviją. Lelijos – skaistumo simbolis. Šalia
jų vaizduojama ir Šv. Kazimiero
garsioji frazė „geriau mirsiu nei
nusidėsiu“.

Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja Birutė Valečkaitė.
katedros lobynui ir dėl to jis čia
yra nuolat pas mus saugomas“,–
papuošalų dėžutę primenančio
relikvijoriaus istoriją pasakojo B.
Valečkaitė.
Kaziuko mugė
Bažnytinio paveldo muziejuje
eksponuojamas ir raštas, kuriame
Kazimiero relikvija autentifikuojama. „Šį dokumentą būtent parodai taip pat atsivežėme iš Italijos.
Šiaip jis saugomas Šv. Lauryno
bazilikoje Florencijoje, – sakė
Bažnytinio paveldo muziejaus
gidė, - svarbiausias dokumentas
yra popiežiaus laiškas, patvirtinantis, kad Šv. Kazimierą galima
gerbti kaip katalikų bažnyčios
šventąjį. Šis laiškas buvo parašy-

tas 1602 – aisiais metais, tačiau
Vilnių pasiekė tik 1604 metais,
kai surengtos didžiulės iškilmės“.
1604 m. gegužės 10-12 d. Vilniuje buvo surengta iškilminga procesija iš Šv. Stepono bažnyčios į
Vilniaus katedrą; joje buvo nešama iš Romos atgabenta vėliava su
Šv. Kazimiero atvaizdu bei popiežiaus brevė. Šv. Kazimiero karstas
ta proga buvo iškeltas iš kriptos
ir Vilniaus katedroje išstatytas
viešam pagerbimui. Paskutinę,
trečiąją, iškilmių dieną vyskupas
Benediktas Vaina pašventino kertinį Rotušės aikštėje pradedamos
statyti Šv. Kazimiero bažnyčios
- pirmosios Lietuvoje - pamatų
akmenį.
(Nukelta į 13 p.)

Vilniaus vyskupas
giminiavosi su italais
„Kozimas Medičis, kuris užsakė pagaminti relikvijorių, neužmiršo ir Vilniaus vyskupo, kuris
jam padėjo relikviją gauti, dėl
to į Vilnių atsiuntė gryno aukso,
deimantais puoštą relikvijorių. Į
krištolinį rutulį įdėta Šv. Marijos
Magdalenos de Paci relikvija. Ji
buvo Karmelitų vienuolė, kilusi iš
labai garsios Florencijoje de Pacių
giminės. Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas buvo kilęs iš
labai garsios LDK Pacų giminės ir
dėl panašaus pavardės skambesio
italai de Paciai su lietuviais Pacais
pradėjo giminiuotis, rašydavo vieni kitiems laiškus, jau kelinta karta
lankydavo vieni kitus, dėl to Florencijos kunigaikštis žinojo, jog ši
dovana tikrai pradžiugins Vilniaus
vyskupą. Po savo mirties vyskupas paliko relikvijorių Vilniaus

142 deimantais puošta Šv. Marijos Magdalenos de Paci relikvija.
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Jubiliejų švenčiantis rašytojas spėliojo:
„Negi aš dar kažko nesu parašęs...?“
Spalio 10 d., trečiadienį, Anykščių kultūros centro mažojoje salėje rašytojas, vertėjas, žurnalistas Rimantas Povilas Vanagas minėjo
gražų jubiliejų – tikram anykštėnui, iš Peslių kaimo (Anykščių rajonas) kilusiam rašytojui sukako 70 metų. Ta proga jį sveikino ne
tik gausus būrys draugų, bičiulių, kolegų, renginio metu jam buvo įteikta ir itin originali dovana – šiam jubiliejui Ukrainoje išleistas
unikalus pašto ženklas.
Po renginio paklaustas, kuo gi jubiliejaus rytmetis skyrėsi nuo kitų, įprastų rytų, rašytojas šmaikštavo: „Pasijaučiau galutinai supratęs, kad jaunystė jau tikrai pasibaigė“.

šiupinys
Remontas. Rugsėjo mėnesį vyko
Mikierių tilto remonto darbai. Pakeista visa medinė ir dalis metalinės
konstrukcijos. Tiltas yra ilgiausias
tokio tipo tiltas Lietuvoje.
Šiukšlės. UAB Anykščių komunalinis ūkis atliekų tvarkymo
organizatorius Alfrydas Savickas socialiniuose tinkluose gėdija anykštėnus, kurie, jo manymu,
netinkamai atsikrato atliekomis.
A.Savickas teigia, kad į Anykščiuose stovinčius konteinerius atliekas
galimai veža žmonės iš kaimų.
Pokyčiai. Įveikusios nemažą
konkurenciją ir pristačiusios ambicingus planus, skaitmeninių pokyčių savo bendruomenėms šiemet
sieks dar 12 mokyklų, atrinktų dalyvauti „Samsung mokykla ateičiai“
programoje. Dalyvauti šioje programoje pakviesta ir Anykščių Jono
Biliūno gimnazija. Beveik pusmetį
mokyklos tobulins skaitmeninio
raštingumo, pokyčių valdymo ir
įtaigaus pristatymo įgūdžius bei
varžysis dėl 10 000 eurų vertės prizo savo mokyklai.
Akcija. Spalio 15 dieną, pirmadienį, Anykščių bibliotekoje nuo 10
iki 17 val. vyks neatlygintina kraujo
donorystės akcija.

70 –ąją jubiliejų minėjęs rašytojas Rimantas Povilas Vanagas yra parašęs per 40 prozos ir poezijos kūrinių.
Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.
Apie savo jubiliejų rašytojas
kalbėjo: „Prieš 40 metų mama
laukė 70-mečio, aš - 30-mečio.
Žadėjom švęsti kartu. Jai pritrūko kelių dienų... Ratas apsisuko.
Galvojau: o ar man lemta
sulaukti 70-mečio? Net keista, kad gausybė mano bičiulių,
bendražygių ir vienminčių, su
kuriais kartu buvom Vilniaus
jaunųjų rašytojų sekcijoj arba
dalyvaudavom kūrybinio jaunimo stovyklose, jau užgesę:
Onė Baliukonytė, Marytė Kontrimaitė, Alma Karosaitė, Jurgis
Kunčinas, Vidmantė Jasukaitytė, Ričardas Gavelis, Vytautas
Skripka, Jonas Strielkūnas, Danutė Paulauskaitė, Algirdas Verba, Stasys Jonauskas, Antanas
Ramonas, Elena Mezginaitė...
Niekada nemaniau, kad aš esu
sveikatingesnis ar laimingesnis
už juos. Keista - už ką man tokia
dovana? Negi aš dar kažko nesu
parašęs...?“
R.P. Vanagas išleido per 40
prozos ir poezijos knygų, iš rusų
kalbos vertė romanus ir apysakas.
Jubiliatas
baigė
Vilniaus
universitetą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dar
studijų metais pradėjo dirbti
žurnale „Jaunimo gretos“, vėliau buvo žurnalo „Moksleivis“
vyriausiuoju redaktoriumi. Palikęs „Moksleivį“ dirbo leidinių
„Laikas ir įvykiai“, „Vilniaus

tribūna“, „Lietuvos Jeruzalė“,
„Anykšta“ bendradarbiu.
Pirmoji R.P. Vanago poezijos
knyga „Autobiografijos pradžia“ buvo įvertinta už geriausią
metų debiutą Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija (1979 m.).
Eilėraščių rinkinys rusų kalba
„Materinskoje pismo“ („Motinos
laiškas“) buvo apdovanotas I sąjungine Maksimo Gorkio premija už geriausią debiutą rusų kalba
(1983 m.).
R. Vanagui suteiktas Anykščių rajono garbės piliečio vardas (2017 m.). Jis apdovanotas
Teresės Mikeliūnaitės Anykščių
kultūros premija už dokumentinės prozos knygą „Iš vieversių
gyvenimo“ (2002 m.). Už tą pačią knygą jis buvo įvertintas ir
Lietuvos rašytojų ir žurnalistų
sąjungų Juozo Tumo-Vaižganto
premija (2003 m.).
R. Vanagas gavo Radviliškio
savivaldybės skiriamą pirmąją
Jono Marcinkevičiaus premiją
už dokumentinės prozos knygą
„Žmonės mylėjo žmones“ (2004
m.), jam skirta Anykščių savivaldybės Antano Baranausko literatūrinė premija už dokumentinės
prozos knygą „Peslių akademija“
(2011 m.). Beje, apie šią premiją
rašytojas yra pasakęs: „Ši premija man, Anykščių krašto vaikui,
yra svarbesnė ir už Nacionalinę
kultūros ir meno premiją“.
Už publicistiką jis apdovanotas

Labdara. Spalio 8 dieną Anykščių rajono savivaldybė gavo labdarą iš prancūzų organizacijos AIMA.
Iš Prancūzijos atkeliavę daiktai –
funkcinės ir paprastos lovos, sofos,
čiužiniai, patalynė, kėdės, maitinimo staliukai ir vaikštynės judėjimo negalią turintiems asmenims,
biuro ir masažo stalai, medicininės
ir naktinės spintelės, mikrobangų
krosnelė, mobili vonia, neįgaliųjų
vežimėliai – skirti Anykščių socialinės globos namams bei Anykščių
rajono ugniagesių tarnybai. Tai pat
gauta ir kilimų, rūbų bei batų kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems,
kurie bus išdalinti Anykščių rajono
seniūnijose sunkiai finansiškai besiverčiančioms šeimoms.   
Remontas. Anykščiuose, Kęstučio gatvėje, šią savaitę pradėti
asfaltavimo 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
žydų senosiomis kapinėmis.

Ukrainoje rašytojo Rimanto Povilo Vanago jubiliejaus proga
buvo išleistas specialus pašto ženklas. Ant pašto ženklo rašoma,
kad Rimantas Povilas Vanagas yra lietuvių literatūros klasikas.
Lietuvos Respublikos Kultūros
ministerijos premija (2013 m.).
Lietuvos Respublikos 100-mečio
proga jis apdovanotas Anykščių
rajono savivaldybės „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklu
(2018 m.).
Beje, pašto ženklas su rašyto-

jo R. P. Vanago portretu išleistas
Ukrainoje Anykščių rajono savivaldybės ir Anykščių krašto garbės ambasadoriaus Virginijaus
Strolios iniciatyva.

-ANYKŠTA

Skaitytojai, norintieji užsisakyti „Anykštą“, turi kviesti mobilųjį laiškanešį
tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste „Anykštą“ platina Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Šildymas. Anykščių rajono savivaldybė primena, kad gyventojai
savo nuožiūra gali įjungti šildymą
su sąlyga, kad iniciatyvai pritars 51
proc. daugiabučio namo gyventojų.
Įstaigų vadovai taip pat gali priimti
sprendimą dėl ankstesnės šildymo
sezono pradžios. Pageidaujantys
įjungti šildymą gali kreiptis į UAB
„Anykščių šiluma“. Nuo prašymo
pateikimo ne vėliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas yra įjungiamas šildymas.
Jubiliejus. Pirmadienį Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis
kartu su Žemės ūkio skyriaus vedėju Virmantu Velikoniu lankėsi pas Antaną Puodžiuką. Vizito
metu A.Puodžiukas buvo sveikinimas garbingo 95-ojo jubiliejaus
proga, taip pat jam buvo įteiktas
„Šimtmečio anykštėno“ ženklas.
A.Puodžiukas – agronomas, mokslininkas, visuomenininkas muziejininkas.
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata
Nicholson. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Stebuklingi metų laikai.
Okavangas
12:55 Gamtos genijai. Pojūčiai
13:55 Puaro N-7
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama
21:07 Sportas. Orai.
21:15 UEFA „Tautų lygos“ futbolo
turnyras. Lietuva – Juodkalnija.
23:45 Nepakenčiamas žiaurumas
N-14
01:25 Stebuklingi metų laikai.
Okavangas, (kart.).
06:25 Dienos programa.
06:30 “Madagaskaro pingvinai”
(k)
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”
09:30 “Ponas Bynas”
10:00 Beprotiškos melodijos.
Triušio nuotykiai
11:35 Spidas Reiseris N-7.
14:15 Gatvės tango N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas.
22:00 Amerikiečių snaiperis N14
00:40 Naktinis sargas N14
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 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Sarila. Prarastoji žemė”
N-7
13:10 “Auklių nuotykiai” N-7
15:10 “Keistuolis ir gražuolė” N-7
17:25 “Simpsonai” N-7
18:00 “Raudonas kilimas”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Profesionalai” N-14
00:25 “Vanduo drambliams” N-7
(kart.)
06:20 Lietuvos galiūnų čempiona-

to atrankinis etapas (k).
07:20 “Rykliai” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Laukinių gyvūnų pasaulis”
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas”
16:30 Raudona linija. N-7.
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris Neptūnas.
19:30 Seniai-plėšikai N-7.
21:25 “Karo vilkai. Likvidatoriai V”
N14
22:25 “Gyvi numirėliai” N14
23:25 Greitojo reagavimo būrys.
Ugnies audra (k) N14
01:10 Apokalipsės pranašai (k)
N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą” (k)
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:10 “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 “Sicilijos mafija” N14
22:45 Artūras, svajonių milijonierius N-7
01:00 “Begėdis” (k) S

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 1 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 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
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.
06:25 Dienos programa.
06:30 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 “Rimti reikalai”
09:55 KK2 penktadienis (k). N-7.
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7

14:25 “Dvi širdys” N-7
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 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Snaiperis. Atgimimas N14.
00:20 “Akloji zona” N-7.
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Inoekspertai”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “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-7
00:00 “Nuodėmių daktaras” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (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 “Žiniuonis” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:50 “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 Super 8 N14.
23:15 Seniai-plėšikai (k) N-7
01:05 “Karo vilkai. Likvidatoriai
V” (k) N14.
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 “Savas žmogus” N-7.
13:35 “F. T. Budrioji akis”
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.
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PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Romo Dambrausko ir
grupės gyvo garso koncertas
„Prisiliesk...“ (kart.).
07:55 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis. (kart.).
09:00 Neribotos žmogaus galimybės
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Pradėk nuo savęs.
13:00 Stop juosta.
13:30 Dainuoju Lietuvą.
15:30 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:00 Kultmisijos.
16:45 Mokslo sriuba. (kart.).
17:10 Nacionalinė paieškų tarnyba.
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 Istorijos perimetrai. 1 d.
Prūsų siena.
19:45 Popiežius. Galingiausias
žmogus istorijoje
20:30 Panorama
21:07 Sportas. Orai
21:15 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22:05
Dirigento
Sauliaus
Sondeckio 90-osioms gimimo
metinėms.
23:35 Pradėk nuo savęs. (kart.).
24:00 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:45 Įtarimo šešėlis N-14 (kart.).
06:45 “Televitrina”.

07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
(kart.) N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Sumaištis”. (kart.)
11:15 “Tai bent tigras”. (kart.)
11:25 “Jonvabalis” (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 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio supermaistas”
17:00 “Tėvas Braunas”
18:00 “Šokiai!”
20:00 “Peliukas pagyrūnas”
20:15 “Drambliukas susirgo”
20:25 “Jonvabalis”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Miško laukymė” N-7
22:45 “Realus įkaltis. Seno namo
paslaptis” N-14 (kart.)
00:35 “Šokiai!” (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Dramblys. Kalahario karalius” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Planetos talentai”
11:00 “Topmodeliai” N-7

12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Babuinas. Karaliaus pašaukimas” 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 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X failai” N-14
00:30 “Patrulių zona” N-14 (kart.)
(kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „24 valandos Žemėje“.
N-7.
11.10 Ekovizija.
11.20 „Neprijaukinti. Jukonas“.
N-7.
11.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užpuolikai“ N-7.
14.00 „Baltoji vergė“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 Gyvenimo sparnai. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Pasirenkant likimą“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Pasirenkant likimą“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
00.45 „Širdies plakimas“ N-7.
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19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 “Aukštakulnių kerštas”
23:00 Tikras vyras N-7.
00:45 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Kraujas tirštesnis už vandenį N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:00 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.).
07:55 Detektyvė Miretė (kart.).
08:05 Aviukas Šonas 5
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Daiktų istorijos. (kart.).
14:00 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:30 Popiežius. Galingiausias
žmogus istorijoje. Benedikto XVI
pasitraukimas (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 ARTi.
19:15 Iš arti. Saddamas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:20 Sportas. Orai
21:30 Maksimilijonas. Valdžios ir
meilės žaidimas N-7
23:10 Istorijos detektyvai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Peliukas pagyrūnas” (kart.)
06:45 “Drambliukas susirgo”
(kart.)
06:55 “Jonvabalis” (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 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:05 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:10 “Miško laukymė” N-7(kart.)
12:55 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė” (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Galima ir negalima”
20:25 “Jonvabalis”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Argentinietiškas tango”
N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7

10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (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” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Babilonas” N-14
23:00 “Karklų žmogus” S
01:10 “Daktaras Hausas” N-14
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
06.50 Šiandien kimba.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „24/7“.
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ 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.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius. (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 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 Premjera. 12 beždžionių
1 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 “Rimti reikalai” N-7
09:55 KK2 N-7.

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
1 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. N-7.
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 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „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.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
08:55 “Rimti reikalai” N-7
09:25 “Rimti reikalai” N-7
09:55 KK2 (k). N-7.
10:25 Nuo... Iki... (k).

10:25 Nuo... Iki... (k).
10:55 Kaip Liveta pasakys (k).
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys” N-7
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 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Pagirios Tailande N14.
00:40 “Akloji zona” N-7.
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Mokytis niekada nevėlu”.
(kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.)
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “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 “Nusikaltėlis” N-14
00:10 “Apsukrios kambarinės”
N-14

10:55 Kaip Liveta pasakys (k).
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7.
14:25 “Dvi širdys” N-7
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 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Žaidimas be taisyklių N-7.
00:40 “Akloji zona” N-7.
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę” (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “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 “Nepalaužiamasis” N-7
22:25 “Filmo pertraukoje Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Nepalaužiamasis”
N-7

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (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 “Žiniuonis” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:50 “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 Grėsmė po vandeniu N14.
22:55 Super 8 (k) N14.
01:10 “Kortų namelis” N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7.
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7.
12:35 “Savas žmogus” N-7.
13:35 “F. T. Budrioji akis”
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 šeimi-

trečiadienis

00:15 “Apsukrios kambarinės” N-14
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7.
07:30 “Žiniuonis” (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 “Žiniuonis” N-7.
14:50 “Farų karai” N-7.
15:50 “Teisingumo agentai” N-7.
16:50 “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 Techninis nokautas N14.
22:50 Grėsmė po vandeniu (k)
N14.
00:45 “Kortų namelis” N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7.
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7.
12:35 “Savas žmogus” N-7.
13:35 “F. T. Budrioji akis”
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.
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ninkės” N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Aistrų malūnas N-7.
22:55 “Mano lemties diena” N-7.
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Išnaudotos galimybės N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:00 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).
14:00 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
14:30 Iš arti. Saddamas (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 ARTi.
19:15 Šnipas Hitlerio pašonėje
20:10 Kultūros diena.
20:30 Garsiau. (kart.).
20:55 FIBA Čempionų lyga.
Jeruzalės „Hapoelis“ –
Panevėžio „Lietkabelis“.
23:10 Daiktų istorijos. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
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18:00 “Mano meilės šviesa” N-7.
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Blogio sėkla N-7.
22:55 “Mano lemties diena” N-7.
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Kortų namelis N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. „Nik West Band“.
1 d. (kart.).
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs.
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:20 Gyvenimo simfonijos sūkuryje. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
13:55 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:20 Šnipas Hitlerio pašonėje
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:15 Giminės po 20 metų.
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Klaipėdos „Neptūnas“ – Stambulo
„Besiktas Sompo Japan“.
21:00 Kultūros diena.
21:30 Atpildas N-14

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Galima ir negalima” (kart.)
06:55 “Jonvabalis” (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”.
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:00 “Argentinietiškas tango”
N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Žąsys - gulbės”
20:25 “Jonvabalis”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Angelas sargas” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.)
N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7

23:25 „Lietuvos kolumbai“.
00:25 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žąsys - gulbės” (kart.)
06:55 “Jonvabalis” (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 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:00 “Angelas sargas” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Dovana silpniausiam”.
20:15 “Medžioklinis šautuvas”.
20:25 “Jonvabalis”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilės mechanika” N-7
22:40 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:40 “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” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (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” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Kraujo tėvas” N-14
22:45 “Rezidentas” N-14
23:40 “Pėdsakai” N-7
00:35 “Daktaras Hausas” N-14
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Čempionai.
06.50 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 Adomo obuolys. N-7.
10.00 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Patriotai“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai.

14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
19:00 “Europos taurės krepšinio
rungtynės. Vilniaus “Rytas” Frankfurto “Skyliners”.
21:00 “Taksi 3” N-7
22:45 “Eurolygos rungtynės.
Stambulo “Anadolu Efes” - Kauno
“Žalgiris”.
00:45 “Pėdsakai” N-7
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Vantos lapas. N-7.
07.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „Patriotai“. N-7.
10.00 „Neišsižadėk“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 „Renovacija. Tikrai verta“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
23.00 „Patriotai“. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
1 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.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7.
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”

N-7.
08:55 “Rimti reikalai” N-7.
09:25 “Rimti reikalai” N-7.
09:55 KK2 (k). N-7.
10:25 Nuo... Iki... (k).
10:55 Kaip Liveta pasakys (k).
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7.
14:25 “Dvi širdys” N-7.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Kaliniai N14.
01:35 “Akloji zona” N-7.
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “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 “Plėšikai”N-14
00:10 “Apsukrios kambarinės” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7.
07:30 “Žiniuonis” (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 “Žiniuonis” N-7.
14:40 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7.
16:50 “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 Paskutinė misija N14.
23:05 Techninis nokautas (k) N14.
00:55 “Kortų namelis” N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem” N-7.
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7.
12:35 “Savas žmogus” N-7.
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
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 “Alisa Never” N-7.

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
1 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 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 „Ilsėkis ramybėje“ departamentas N-14
00:30 Klausimėlis.lt (kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7.
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7.
08:55 “Rimti reikalai” N-7.
09:25 “Rimti reikalai” N-7.
09:55 KK2 (k). N-7.
10:25 Valanda su Rūta (k).
11:25 “Meilės sparnai”

13:25 “Gyvenimo daina” N-7.
14:25 “Dvi širdys” N-7.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvūnų policija. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Snaiperis N14.
23:30 Maksimali rizika N14.
01:35 Kaliniai (k) N14.
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “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 “Gražuolė ir pabaisa” N-7
21:10 “Mirties įrankiai. Kaulų miestas” N-14
23:50 “Palikti vandenyne 3. Tarp
ryklių” S
01:20 “Nepalaužiamasis” N-7 (kart.)
06:50 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7.
07:20 “Žiniuonis” (k) N-7
08:20 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (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 “Žiniuonis” N-7.
14:45 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7.
16:50 “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 Blyksnis N14.
22:50 Tarptautinis turnyras
“BUSHIDO KOK 2018 Kaunas”.
N-7.
01:45 “Kortų namelis” N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7.
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7.
12:35 “Savas žmogus” N-7.
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
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 “Alisa Never” N-7.
21:00 Midsomerio žmogžudystės
XX. Piešiantis mirtį N-7.
23:05 International N14.
01:20 Kitos 48 valandos N14.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2018. „Nordic Blue“ (kart.).

21:00 Nusikaltimas prie Baltijos jūros.
Kelio atgal nėra N14.
22:55 “Mano lemties diena” N-7.
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Randai N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2018. „Nik West Band“. (kart.).
07:00 Neribotos žmogaus galimybės
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“. (kart.).
13:15 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
(kart.).
14:25 Vytautas Landsbergis – laisvės keliu. Dokumentinis filmas.
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 ARTi.
19:15 Šarlis Patė ir Leonas
Gomonas: pirmieji kino milžinai
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Lietuvių kino klasika. Marius.
N-7.
22:35 Anapus čia ir dabar.
23:25 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).

24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Dovana silpniausiam”. (kart.)
06:45 “Medžioklinis šautuvas”. (kart.)
06:55 “Jonvabalis” (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 “Gardu Gardu”. (kart.) N-7
10:05 “Jaunieji gydytojai”. (kart.) N-7
11:10 “Meilės mechanika” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
20:15 “Solnyškinas išplaukia į jūrą”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Neišvengiama meilė” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.)
N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (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” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
13:30 “6 kadrai” (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” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Nužudyk mane tris kartus”
N-14
22:50 “Rezidentas” N-14
23:50 “Pėdsakai” N-7
00:45 “Daktaras Hausas” N-14
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Kaimo akademija. TV
žurnalas.
07.20 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „Ant bangos“. N-7.
10.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.10 „Širdies plakimas“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 „Verslo genas“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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07:00 Už kadro. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
08:20 Garsiau. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 Stop juosta (kart.).
13:55 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
14:20 Šarlis Patė ir Leonas
Gomonas: pirmieji kino milžinai
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:55 Riteris Rūdžius
16:10 Detektyvė Miretė
16:20 Aviukas Šonas 5
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:20 Kiotas. Romantiška pažintis
su nacionalinėmis vertybėmis.
Sakurų žydėjimas prie Daigodži
šventyklos ir Fušimi Inri Taišia
maldyklos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Tai buvo
sūnus N-7.
23:00 Kristupo vasaros festivalis
2016.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Solnyškinas išplaukia į jūrą”

(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.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.) N-7
11:05 “Neišvengiama meilė” N-7
(kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:25 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Drambliukas turistas”
20:15 “Kaip ančiukas muzikantas
tapo futbolininku”
20:25 “Nuotykiai miške”.
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Netikėta meilė” N-7
23:10 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.)
N-7
01:10 “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” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” 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” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Eurolygos rungtynės. Kauno
“Žalgiris” - Stambulo “Fenerbahce”.
00:00 “Babilonas” N-14 (kart.)
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Gyvenimo sparnai. N-7.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.15 „Ant bangos“. N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Adomo obuolys“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Keliauk su „Reporteriu“.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:25 Pinokis
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Planeta Žemė 2. Miestai
12:55 Misija „Galapagai“. Ateities
kontūrai
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 Šiandien prieš 100 metų.
Dokumentinė apybraiža apie
prielaidas sudaryti pirmąją
Vyriausybę ir priimti laikinąją
Konstituciją.
21:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:40 Antikvariato paslaptys 9.
Atsisveikinimo žinutė N-7
01:05 „Ilsėkis ramybėje“ departamentas N-14 (kart.).
06:15 Dienos programa.
06:20 “Madagaskaro pingvinai”
(k)
06:45 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:10 “”Nickelodeon” valanda.

Kung Fu Panda”
07:40 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:10 Vėžliuko Semio nuotykiai
09:55 Tomas ir Džeris. Šnipų
žaidimai
11:25 Nelydimi nepilnamečiai
13:15 Nepaprasta komanda
15:05 Sachara N-7.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Karatė vaikis N-7.
22:20 Nuostabusis Bertas
Vonderstounas N14.
00:25 Kelyje N14.
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 “Karalius Strazdabarzdis”
N-7
14:00 “Kaštonas. Centrinio parko
didvyris”
15:45 “Havajai 5.0” 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 “Ponas Bynas” N-7
21:15 “Skrydis” N-14
00:05 “Batsiuvys” N-7

06:15 “Didžiojo sprogimo teorija”
(k) N-7
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Laukinių gyvūnų pasaulis”
11:40 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” N-7.
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7.
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7.
16:00 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Lietkabelis.
19:30 Grupės “Rondo” lyderio
Aleksandro Ivanausko-Faros
gimtadienio koncertas.
22:15 Gelbstint eilinį Rajaną
N14.
01:40 Košmaras Guobų gatvėje
N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7.
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:40 “Būrėja” (k)
11:50 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
13:20 “Nekviesta meilė 3”
15:20 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Modus” N14.
23:00 “Begėdis” S
01:10 International (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).
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himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
08:00 Misija: Vilnija.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Už kadro.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Vincenzo Bellini. Opera
„Kapulečiai ir Montekiai“.
14:25 Ginto Abariaus dainos.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro.
17:20 Stilius.
18:15 Daiktų istorijos.
19:00 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Steponas Darius.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Psichopatas N-14
22:45 Klasikos šedevrai.
00:20 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Drambliukas turistas”
(kart.)
11:15 “Kaip ančiukas muzikantas
tapo futbolininku” (kart.)
11:25 “Nuotykiai miške”. (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 Oliverio supermaistas”
17:00 “Tėvas Braunas”
18:00 “Šokiai!”
20:00 “Drambliukas”.
20:15 “Berniukas ir kamuolys”.
20:25 “Įkliuvo tas, kuris kandžiojasi”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Sendaikčių išpardavimų
paslaptis” N-14
22:50 “Netikėta meilė” N-7 (kart.)
01:00 “Šokiai!” (kart.)
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:25 “Babuinas. Karaliaus
pašaukimas” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
11:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
12:00 “Beveik neįmanoma
misija” N-7
13:00 “Medūza žudikė” N-7
14:00 “Pavojingiausi pasaulio
keliai” N-7

15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
20:00 “Dainų dvikova” N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Grotos gyvenimui” N-14
00:50 “Rezidentas” N-14

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 „Ant bangos“. N-7.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
13.15 „Širdies plakimas“ N-7.
15.25 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
15.50 Europos vartotojų centras
pataria.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 4 kampai.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
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.
23.10 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
01.15 „Moterų daktaras“ N-7.
01.15 „Moterų daktaras“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Mažasis Luvras – Svėdasuose

Raimondas GUOBIS

Jau daugiau nei dešimt metų prie Svėdasų bibliotekos veikiančioje meno galerijoje bei pačių knygų namų erdvėje kasmet
surengiama po keliolika, o kartais ir daugiau negu dvi dešimtys
parodų. Šiuo metu galima aplankyti net keturias vienu metu veikiančias parodas - kuo ne mažasis Luvras?

Paveikslėliai iš netikėtos parodos „Malaišių langeliai“.
Galerijos salėje jau visą mėnesį
džiugina dailininko Donato Inio
realistinio meno šedevrai pokario
istorijos tema. Penkiolikoje aliejumi ant drobės nutapytų paveikslų
autorius universalia menine kalba
pasakoja apie pokario istorijos tragizmą ir didybę: čia ir bunkerių pasaulis, ir išniekintų didvyrių kūnai,
ir susimąstymo valanda sidabro
mėnesienoje, ir balotu mišku žengiančios partizanų sielos, siluetai,
nešantys delnuose šviesą, taip reikalingą šių dienų žmogui tautiško
žinojimo ir supratimo tiesą.
Bibliotekoje, nuolatinėje ekspozicijoje,
galima
pasigėrėti
Šimtmečio svėdasiškių galerija

Rezonansas

(Vidmantas Šmigelskas, „Rievės“, „Anykšta“ 2018 09 29)
Visiškai sutinku su „Rievių“
autoriaus išsakyta mintimi, kad
niekas negalėjo patikėti (jeigu
šachmatų strategijoje geba numatyti nors vieną ėjimą į priekį) D.

- aštuoniolika portretų žmonių iš
tarpukario, savo darbais ir žygiais
nusipelniusių Svėdasams, Lietuvai bei pasauliui. Tai ir puikiausia krašto pažinimo pamokų vieta
vietiniams gimnazistams. Palei
erdvius, šviesius langus rikiuojasi
jaunystės draugų - kadaise kartu su
iš Malaišių kilusia ir tėviškėje vasaras leidžiančia Rimanta Grižaite
- Adomaitiene studijavusių Šiaulių
pedagoginiame institute dailininkų Birutės Gruodienės, Laisvutės
Razmienės, Rimos Tuinylaitės ir
Arūno Vilkončiaus ant senų langų rėmų stiklų ištapyti jaukaus
sodžiaus gamtos paveikslėliai –
„Malaišių langeliai“. Pasak vieno

Autoriaus nuotr.
iš šio įdomaus sumanymo kūrėjų,
Anykščių kūrybos ir meno mokyklos direktoriaus A. Vilkončiaus,
susitikę senoje etnografinio kaimo
sodyboje, visai netikėtai sugalvojo
ką nors nupiešti ant jau nebenaudojamų, senų langučių – „dubultų“, tai paskatino meilė gražiam,
palengva nykstančiam, senojo lietuviško kaimo kraštovaizdžiui bei
noras pagyvinti tradicines Vaižgantines. Tad šie darbeliai pirmiausia ir buvo parodyti rašytojui, kan.
Juozui Tumui - Vaižgantui pagerbti
rengiamoje šventėje rugsėjo viduryje. Tikrai originalu, jauku žvelgti
į švelniais, šiltais potėpiais, akrilo
spalvomis nupieštus išeinančio į

nebūtį Lietuviško kaimo vaizdus jurginėlius, mėtas, obelis, burkuojančius balandėlius, plonas, spalvotomis gijomis spinduliuojančias
užuolaidas, saulėtais kryžiukais
suskaidytas klėties duris. Jautru,
paprasta ir išmaninga.
Dar viena paroda, skirta Lietuvos šimtmečio progai, pavadinta
„Jaukios ir svarbios svajonių respublikos smulkmenėlės“. Skaidriosios istorijos stiklo spintoje
rugpjūčio 15 - ąją atverta, didžiulio susidomėjimo sulaukusi ekspozicija dabar jau atnaujinta. Ten ir
lietuviškas pasas, pavasarininkės
kepuraitė, kitos įdomybės, tereikia
ateiti ir jas pamatyti.

Triukšmas dėl nieko
Vaigino „ėjimu“ į politiką. Retrospektyviai pasižiūrėkime: ar būtų
„ėjęs“ į politiką, jei būtų laimėjęs
ligoninės direktoriaus postą? Dabar jis jau politikas, tiesa, dar labai
žalias ir greičiausiai nesuprantantis, kas jo laukia. Eidamas su valstiečiais gerb. daktaras greičiausiai
perskaitė ir „žaliųjų“ rinkiminę
programą, ir Vyriausybės programą. Žodžiu, dėl užgautų ambicijų
ar pinigų nėjo. Galimai ėjo Hipokrato priesaikos vedamas – neleisti
sugriauti Anykščių ligoninės. Beje,
iškyla klausimukas: kokiai partijai
D. Vaiginas simpatizuoja? Per ilgą
ligoninės valdymo laikotarpį rajonui vadovavo įvairios partijos
bei koalicijos. Labai įdomus ir
„valstiečių“(A. Bauros) pasirinki-

mas. Gerb. Seimo nario politikoje
naujoku nepavadinsi. Tai aukščiausio lygo politikas – profesionalas.
Tris kartus anykštėnams įrodęs,
kad jis geriausias. Kas atsitiko A.
Bauros vadovaujamame skyriuje,
kad neliko vietos savosios partijos
žmogui?
Žinoma. Čia jau jų partijos vidaus reikalas. Ar šiuo ėjimu valstiečiai nesusilpnins valdančiosios
rajono koalicijos – laikas parodys.
Nesureikšminčiau ir totalaus komentatorių chamizmo ir iš vienos,
ir kitos pusės. Toks anonimų mentalitetas... Tačiau vienas komentaras
tikrai gali tapti „Anykštos“ topu.
Jame rašoma, kad tu,Vidmantai,
nuo 1975 metų grojai vestuvėse.
Ajajai-ja-jai... Atvažiuosi į Balnin-

kus, savo tėvoniją, turėsi pagroti.
O gal ir dviese mes ką nors sugrosime?
Taupumas – racionalumas įstaigų vadovus puošia. Bet kaip gali
tokią krūvą pinigų sutaupyti V.
Į. „Anykščių ligoninė“? Panašių
atvejų buvo ir Klaipėdoje, „Jūrininkų“ ligoninėje. Ten įsikišo prokuratūra.
Ko tikėtis iš D. Vaigino? Pirmiausia - jis netaps rajono meru.
Taigi, daug triukšmo dėl nieko.
P.S.: Esu socialdemokratas ir
tikrai balsuosiu už D. Žiogelį. Tu,
Vidmantai, liberalas – balsuosi už
L. Pakeltį. Išeina, kad mes abu už
D. Vaiginą nebalsuosime.

Romaldas GIŽINSKAS

Perspėjimo sistemos patikrinimas Anykščiuose
Spalio 17 dieną, trečiadienį, 11 val. 52 min. vyks Perspėjimo sistemos patikrinimas, bus jungiamos centralizuoto valdymo sirenos garsiniu
signalu „Dėmesio visiems”, visam darbo ciklui (3 min.), taip pat gyventojams bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius
telefonus apie sistemos patikrinimą. Šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau gali būti priimami tik tais telefonais, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija.
Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapiuose adresu: www.gpis.vpgt.lt. ir www.lt72.lt. Jeigu
perspėjimo pranešimo savo mobiliajame telefone negavote, nors ir jį aktyvavote, prašome rašyti elektroniniu paštu gpis@vpgt.lt.
Nustojus kaukti sirenoms, 11 val. 55 min., per Lietuvos radijo ir televizijos programas, bei vietinio radijo stotį „Nykščiai“ bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.
Išgirdus sirenas gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją. Paprastai sirenos įjungiamos du
kartus per metus, kai atliekamas Perspėjimo sistemos patikrinimas.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus,
prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.
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spektras
Nekomentuoja. Švietimo ir
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė plačiau nekomentuoja raginimų
atsistatydinti, sakydama, kad dėl jos
tolesnio darbo spręs į Vyriausybę delegavę vadovai.
„Dėl mano darbo ar dėl mano pasitraukimo spręs mane delegavę vadovai“, – penktadienį sakė J. Petrauskienė. Kalbėdama apie dalies pedagogų
nepasitenkinimą dėl etatinio apmokėjimo modelio J. Petrauskienė teigė,
jog „bet kokio pokyčio metu kyla
nerimas“, o ministerija siekia padėti
išspręsti kilusius nesklandumus.
Pinigai. Prokuroras Justas Laucius
teismo prašo negrąžinti politinės korupcijos byloje teisiamam buvusiam
Liberalų sąjūdžio lyderiui Eligijui Masiuliui per kratas jo namuose
rastų pinigų. Penktadienį Vilniaus
apygardos teismo posėdyje valstybės
kaltintojas paprašė dar trims mėnesiams pratęsti laikino nuosavybės
teisės apribojimo į pinigines lėšas
terminą. Teismas sprendimą dėl to
priims pirmadienį. Bylos duomenimis, per kratas pas E. Masiulį rasta
242,4 tūkst. eurų, 130 Jungtinės Karalystės svarų sterlingų ir 1,6 tūkst.
JAV dolerių. E. Masiulis ir jo advokatas ne kartą bandė atgauti pinigus,
tačiau teismai jų prašymus atmetė.
Pelnas. Iš nevalstybinių Lietuvos
mokyklų didžiausią ikimokestinį pelną 2017 metais uždirbo Karalienės
Mortos mokykla, šiemet ji planuoja
pajamas kilsiant 25 proc., o gerus finansinius rodiklius aiškina kasmet didėjančiu vaikų skaičiumi, rašo „Verslo žinios“. Ketvirtoje vietoje pagal
pajamas (2,6 mln. eurų) tarp nevalstybinių mokyklų esanti Karalienės
Mortos mokykla pernai uždirbo 0,78
mln. eurų ikimokestinio pelno – dukart daugiau, nei uždirbo daugiausia
pajamų gaunanti šalies nevalstybinė
mokykla Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje. „Sodros“ duomenimis, vidutinė mėnesio alga šią liepą
šioje mokykloje buvo apie 1 050 eurų
prieš mokesčius.
Premijos. Rašytojui Alvydui Šlepikui ir vertėjui Markui Roduneriui
Berlyne įteikta Georgo Dehio premija už romaną „Mano vardas - Marytė“. Kaip pranešė Lietuvos kultūros
atašė Vokietijoje Rita Valiukonytė,
premijos knygos autoriui ir vertėjui
Berlyno rotušėje įteiktos trečiadienį.
„Alvydo Šlepiko jautrus ir sykiu nesentimentalus pasakojimas Lietuvoje
sukėlė diskusijas apie mažai žinomą,
tačiau vis dar aktualią temą. Skatinamoji premija skiriama ir už šio lietuviško balso sklaidą Vokietijoje, už
kurią esame dėkingi nusipelniusiam
vertėjui Markus Roduner“, - taip
savo sprendimą pagrindė premijos
žiuri.  
Patyčios. Kai JAV prezidento
Donaldo Trumpo žmonos buvo paklausta, kodėl nusprendė savo dėmesį
ir laiką skirti kovai su patyčiomis internete, ji pateikė netikėtą atsakymą.
„Galiu pasakyti, kad esu daugiausiai
patyčių sulaukiantis žmogus pasaulyje“, – sakė Melania Trump interviu televizijai „ABC News“, kurį davė, kai
anksčiau šį mėnesį lankėsi Afrikoje.
Paprašyta pakomentuoti plačiau, JAV
pirmoji ponia sakė, kad tikrai „galiu
būti viena iš tokių žmonių, jei iš tiesų
matote, ką žmonės apie mane kalba“. Anot jos, „būtent todėl mano iniciatyvos „Būk geriausias“ („Be best“)
dėmesio centre yra socialiniai tinklai
ir elgesys internete“.
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Pasikratymai po Lenkiją...

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

ten, iš kur sklinda šviežių bandelių kvapas, ir kaip vietiniam ponui
parsinešti jų į savo būstą.
Pirkome ten, kur nėra lietuvių

Tipiška pagarba Tėvynei ir Dievui...
(Pabaiga.
Pradžia „Anykšta“ Nr. 73)
Olštyne – žmonių „tiek, kiek
reikia“
Paskutinei kelionės po Lenkiją
nakvynei pasinkome Olštyną. Nieko mes iš to miesto nenorėjome ir
nesitikėjome, bet geografiškai Olštynas paskutinei nakvynei yra patogus, iki namų lieka vos puspenkto
šimto kilometrų. Nuo šio Lenkijos
miesto iki Žalgirio mūšio vietos
mažiau nei 50 kilometrų. Tad paskaičiavome, kad jau atsisveikinus
su Olštynu užteks laiko ir Žalgirio
mūšio lauko, ir antros lietuviams
šventos vietos „Biedrionkos“ aplankymui.
Už 43 eurus per „bookingą“
buvome užsisakę butą Olštyno
senamiestyje. Nuvykus į vietą paaiškėjo, kad butas tikrai tikrame
senamiestyje. Na, ne visada esu
apgaunamas, bet reklamomis pasitikiu, sakykim, rezervuotai. „Namas šalia ežero Anykščių rajone“
- gali reikšti, kad toje seniūnijoje,
kur namas, yra ir ežeras. O jeigu
„automobilis į Lietuvą atvežtas
prieš savaitę“, tai aišku, kad savaitė tą kartą truko tiek, kiek dvi
įprastos poliarinės žiemos.
Bet Olštyne viskas buvo gerai
- butas puikioje vietoje, tik ką po
remonto, su kokybiškais baldais.
Ir miestas geras, ir žmonių srautas

penktadienio vakarą – toks, kokio
man reikia. Nesijauti dykumoje,
bet eidamas gatve gali mosuoti
rankomis, nebijodamas, kad užkliudysi iš karto penkis japonus.
Klaipėdos lygio (Olštyne apie
170 tūkst. gyventojų) mieste šiltą
vasaros vakarą grojo gatvės muzikantai, o scenoje prie miesto bibliotekos vyko profesionalų koncertas.
Lauko kavinėse žmonės gurkšnojo
alų, valgė kepsnius ir picas. Tose
kavinėse, kur duoda ir alaus, ir
maisto už anykštėnui neskaudžią
kainą laisvų staliukų praktiškai nebuvo, ieškant, kur galima prisėsti,
teko pasiblaškyti.
Pagal savo dydį ir lokaciją (juk
iki milijoninės Gdansko aglomeracijos vos 150 kilometrų) Olštynas
neįtikėtinai universitetinis miestas.
Internete išskaičiau, kad mieste net
penkios aukštosios mokyklos – ne
universitetų fakultetai, o centrinės
jų bazės. Vien Valstybiniame Olštyno universitete mokosi 35 tūkst.
studentų. Taigi, atėjus rudeniui šis
miestas turėtų būti triukšmingesnis
ar bent „pilnesnis“ nei buvo vasarą.
Olštyne yra kelios lankytinos
bažnyčios ir pilis. Tačiau, didžioji
miesto gražiųjų objektų dalis išvengė mūsų dėmesio - Olštyne tik
vakarieniavome ir pasivaikščiojome naktiniu senamiesčiu. Tiesa,
pasirodo, visai miela ryte įsispyrus
į šlepetes nueiti keliasdešimt metrų

Iš Lietuvos įvažiavus į Lenkiją, keliautojus pasitinka lietuviškos
reklamos, iliustruojančios potencialių pirkėjų iš Lietuvos srautą.

Apsipirkinėti stojome Elke (internetas sako, kad lietuviškai šį
miestą reikėtų vadinti Luku). Mat
nusprendėme, kad aplink Augustavą ir Suvalkus lenkų parduotuvėse
bus daugiau lietuvių nei Lietuvoje.
Tokia baimė ne be pagrindo - važiuojant į priekį, tik įvažiavus į
Lenkiją, pasitinka agresyvios pakelės reklamos: neestetiškos kaip
įprasta Lenkijoje, bet užrašai ant jų
išskirtinai lietuviški. Beje, arčiau
pamario, kai važiavome greta sienos su Kaliningrado srytimi, pakelėse „rėkavo“ užrašai kirilica.
Žmona aplankė dar ir pakeliui
sutiktą „Biedrionką“, bet didžiajam, esminiam apsipirkimui mus
pasirinko „Kauflandas“. Mieste,
kuriame nesi buvęs, ir kai apskritai
nežinai vietinės rinkos subtilybių,
ieškoti konkretaus supermarketo nėra didelės prasmės - didžiulį
„Kauflandą“ išvydome šalia gatvės
ir puolėme mėgautis mažomis kainomis.
Žinau, kad apsipirkimo Lenkijoje profesionalai didelę dalį savo
pirkinių susirenka ne supermaketuose, o tiesiai iš gamintojų (pvz.
kiaules) arba turguose. Matyt, pigiai nusipirkę porą lenkiškų bekonų lietuviai tikrai sutaupo.
Mes bekono nepirkome, bet kasos čekis išėjo labai ilgas, ant jo
galėčiau išsamų interviu susikonspektuoti. Čekį pasidėjau redakcijoje į stalčių, maniau preciziškai
tiksliai pateiksiu lenkiškas kainas,
bet dabar jį beskaitydamas išsiaiškinau, kad lenkiškai neidialiai
moku...
„Googlindamas“ išsiaiškinau,
kad „skarpety“ ir „stopki“ yra kojinės. O tada supratau, kad turiu labai daug „Kauflando“ kojinių - už
tris poras „stopkių“ mokėta po 1,62
euro, už keturias poras „škarpetkų“ - po 3,48 eurų. Čekyje po kelis
kartus ir vienos, ir kitos žymimos.
Nemažai pirkome vaistų, kurie
markete parduodami, iš aiškesnių
palyginimui - 10 tablečių „Ibumpromo“ kainavo 1,34 euro, 12 tablečių „Gripekso“ - 1,78 euro.
Daug prisipirkome visokių paštetų (nuo 20 centų), tepamų sūrelių
(nuo 30-40 centų), įvairių saldainių, šokoladukų, prieskonių, pomidorų padažo. Bet šitų dalykų kainas kebloka vertinti. Šaldytuve dar
turiu sprindį šprotų dėžučių - Lenkijoje jie beveik nemokami, bet ir
šprotų tose dežutėse beveik nėra.
Bet objektyviai galime lyginti
pzv. sūrio kainas – „President Brie“
(125 gr.) – „Kauflande“ kainavo
69 centus, tiek pat ir „President
Camembert“, tik šis sūris supakuotas po 120 gramų. Už 400 gramų
„Ementalio“ šmotą mokėjome 2
eurus 30 centų. Keturi „Danio“ jogurtai (po 140 gramų) kainavo 96
centus, mineralinio vandens butelis - 23 centus, ne pats pigiausias
vynas - 4-5 eurus, puslitris „Vodka Wyborova“ - 5 eurus 10 centų,
„Colgate“ dantų pasta - 1 eurą 16
centų ir 1 eurą 39 centus (analizuojant čekį paaiškėjo, kad mažesnės
tūtos buvę brangesnės nei didesnės).
Alus „Zubr“ ir „Warka“ puslitrinėse skardinėse kainavo po 56 centus, o kažkodėl už „Žyvec“ alaus,

Kompozicija Olštyne skirta Lenkijos šimtmečiui. Priekyje - Juzefas Pilsudskis. Antrame plane - Gražina ir Vidmantas Šmigelskai ir kiti...
mano supratimu, vienodus įpakavimus mokėjau skirtingai - po 61
ir po 66 centus.
Skaitydamas kasos čekį vis dėlto savo lenkų kalbos žiniomis pasidžiaugiau. Užrašyta „TorbaKaufland“. Iš karto supratau, kad tai bus
„Kauflando“ maišelis!
Beje, važiuoti apsipirkti į Lenkiją negalima sekmadieniais. Šiemet
dar kai kuriais sekmadieniais supermarketai dirba, o 2019-iaisias
bus leidžiama dirbti tik toms parduotuvėms, kuriose už prekystalių
stovi patys jų savininkai.
„Welcome to Lithuania“
Kirtę Lietuvos sieną, sustojome
degalinėje. Įsipiliau dujų. Kasininkės paprašiau kažkokio maisto,
nebepamenu. Gal kokių pašildytų
dešrelių. Paiškino, kad dėl trijų
dešrelių grilio nejungs... Nejungs,
tai nejungs... Jei jau rankos lais-

vos, einu į tualetą. Ten darbuojasi
atsakinga darbuotoja. „Na, klausykite, tai vyrai šiais laikais! Tik
išploviau! Jums krūmų maža?“ piktinosi moteriškė. Ką aš žinau...
Gal ir Lenkijoje mane gynė iš WC
į lauką, tik nesupratau, ką ten burblena ir atkakliai ėjau tikslo link.
Pravažiavus Marijampolę, rekonstruojamame kelio ruože, sutemose pasiklydau tarp nuorodų.
Žiūriu, jau važiuoju į Puskelnius
(nesu garantuotas ar tikrai į Puskelnius, bet labai gražus kaimo
pavadinimas). Sustojau, paprašiau,
kad dukra vėl įsijungtų navigaciją.
Kol „mažoji“ kažką deklamuodama apie senatvę ir alzhaimerį
maigė telefoną, žiūriu, už manęs
išsirykiavusi visa automobilių kolona. Navigacija nurodė apsigęžti.
Aš sukuosi ir iš paskos važiavę
automobiliai daro tą patį. Pasirodo,
bandos jausmas tarp vairuotojų ypač stiprus.

Olštynas - Klaipėdos dydžio miestas, turintis aiškiai išreikštą senamiestį.
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Bažnytinio paveldo muziejuje – paroda, skirta Lietuvos globėjui
Šv. Kazimierui
(Atkelta iš 5 p.)
1636 m. Šv. Kazimiero relikvijos (palaikai) pernešti į specialiai
Šventajam skirtą Karališkąją koplyčią Vilniaus katedroje, pastatytą
šv. Kazimiero giminaičių, Lenkijos ir Lietuvos valdovų Zigmanto
ir Vladislovo Vazų iniciatyva ir
lėšomis. Šv. Kazimiero koplyčioje esančios freskos vaizduoja jo
apreikštuosius stebuklus – mergai-

tės pagydymą ir karsto atidarymą.
Na, o šių iškilmių aidas – Kaziuko
mugė – girdimas ir mūsų laikais.
Kazimierais berniukai
krikštyti net Palerme
„Kodėl italams buvo toks įdomus Šv. Kazimieras? Sicilijoje Palermo miesto globėju 1636 metais
buvo paskirtas būtent šis šventasis.
Tuo metu Pietų Italijoje didelę įta-

ką turėjo Habsburgų giminė, o Kazimiero motina buvo kilusi iš šios
giminės, dėl to italai džiaugėsi,
kad jų tolimas giminaitis paskelbtas šventuoju,“ – sakė B. Valečkaitė. Bažnytinio paveldo muziejus
parodai „Šv. Kazimiero gerbimo
istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“
atsivežė ir kelis paveikslus. Vienas
iš jų itin patraukia dėmesį: tamsaus gymio rudaakis vyras, tikrai
greičiau panašus į italą, nei į lenkų
ir lietuvių kraujo turintį žmogų.
Šalia – prierašas: „Šv. Kazimieras“. Muziejaus gidė juokėsi, kad
vienas iš italų didikų buvo užsakęs
dailininkui nutapyti Šv. Kazimiero
paveikslą, tačiau dailininkas, nenutuokdamas, kaip minėtas šventasis atrodė, jį pavaizdavo, matyt,
panašų į savo poną.

vos Bažnyčios istoriją bei sakralinio meno slėpinius.
Muziejus svarbus ne tik unikalia
Lietuvoje ekspozicija, bet ir architektūriniu požiūriu. Šv. arkangelo

Mykolo bažnyčia ir buvęs Seserų
Bernardinių vienuolynas – įspūdingas Renesanso laikų ansamblis,
dažnai vadinamas vienu gražiausių
Lietuvoje.

Muziejaus istorija

Muziejus įsikūręs Vilniaus centre – Šv. Mykolo bažnyčioje.

Bažnytinio paveldo muziejus
įsikūrė 2009 m. Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčioje. Ekspozicijoje
pristatomi vertingiausi muziejaus
eksponatai iš Vilniaus arkivyskupijos šventovių. Ekspozicijos šerdis
– Vilniaus katedros lobyno monstrancijos bei relikvijoriai, draudimo
kompanijų vertinami didžiulėmis
sumomis. Stiklo vitrinose išdėlioti
puošnūs bažnytinės tekstilės pavyzdžiai, kiti meniški liturginiai
reikmenys, dailiųjų amatų dirbiniai
lankytojams atveria turtingą Lietu-

Vargonai, kuriais muziejuje galima pagroti ar pasiklausyti čia
rengiamų vargonų muzikos koncertų.
Autorės nuotr.
Darbo valandos ir bilietų kainos
Muziejus dirba antradieniais–šeštadieniais 11–18 val.
Valstybinių švenčių išvakarėse – viena valanda trumpiau.
Bilieto kaina – 4,50 Eur, bilietas su nuolaida – 2,50 Eur.

Naujas projektas „Prisijungusi Lietuva“: interneto galimybes atraskite kartu su bendruomene
Interneto suteikiama nauda šiandien – akivaizdi. Laiką
taupančios elektroninės paslaugos, galimybės čia ir dabar
bendrauti su užsienyje gyvenančiais artimaisiais, naujausios
Lietuvos ir viso pasaulio žinios, pasiekiančios vos per keletą
sekundžių – visa tai daugeliui lietuvių jau tapo kasdienybe.
Tačiau net penktadalis šalies gyventojų nesinaudoja internetu
ir neskuba mokytis naujovių. Siekiant paskatinti bendruomenes atrasti internetą, elektronines paslaugas ir taip palengvinti savo kasdienybę, Lietuvos bibliotekose prasideda naujas
projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“.
Biblioteka padeda atrasti
interneto galimybes
Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos Vartotojų
aptarnavimo ir informacijos skyriaus vedėja Vyta Budavičienė pasakoja, jog per 2017 metus rajone
savo skaitmenines žinias pagilino
891 gyventojas.
Anykščių rajono gyventojai aktyviai naudojasi bibliotekoje teikiamomis interneto paslaugomis.
Pašnekovė teigia, jog dažniausiai
lankytojai, prisijungę prie interneto, bendrauja socialiniuose
tinkluose, tikrinasi elektroninį
paštą, skaito naujienas, skelbimų
portaluose ieško darbo, perka ar
parduoda, naudojasi elektronine
bankininkyste, tvarko kitus kasdieninius reikalus bei pramogauja, žiūri filmus, klausosi muzikos.
Anot pašnekovės, tarp vyresnio
amžiaus rajono gyventojų pastebimas didelis poreikis kelti skaitmeninio raštingumo lygį. Išaugęs
kasdienių reikalų tvarkymas elektroninėmis priemonėmis, paskatino vyresnio amžiaus žmones mokytis kompiuterinio raštingumo.
Daugelis jų neturi kompiuterio
namuose, todėl, atėję į biblioteką,

gauna reikalingos informacijos ir
sulaukia praktinės pagalbos.
Tačiau pašnekovė pastebi, jog
vis dar yra nemažai lankytojų,
kurie nori, bet nedrįsta pradėti
mokytis naudotis internetu.
„Skaitmeninį tobulėjimą stabdo
žinių stoka, arba turimos žinios
kaip naudotis kompiuteriu labai
paviršutiniškos, tad žmogus geriau linkęs prašyti pagalbos nei
pats išmokti tai padaryti. Nesinaudojantiems internetu sunku
žengti pirmąjį žingsnį. Gyventojai nepasitiki savo jėgomis, mano,
kad nesugebės nieko išmokti, kad
labai sunku įsiminti pagrindines
funkcijas“, – teigia V. Budavičienė.
Noras stiprinti bendruomenes,
suteikti pagalbą tiems, kurie nori
išmokti naudotis internetu, tačiau
nedrįsta žengti pirmojo žingsnio,
ir tapo pagrindine priežastimi,
kodėl šiuo metu visos šalies bendruomenės kviečiamos registruotis projekte www.prisijungusi.lt.
Norinčios išvien su besikeičiančiu pasauliu judėti Anykščių rajono bendruomenės, kviečiamos
atrasti naujas interneto galimybes
jų veiklai. Bendruomenės raginamos nieko nelaukti ir registruotis
dalyvauti projekte. Pažinimo pro-

cesas bus kur kas smagesnis, nes
vyks drauge su pažįstamais ir artimais žmonėmis!

Skaitmeninės galimybės –
aktyvesnis bendruomenių
gyvenimas

Be elektroninių paslaugų
neišsiversime

Šių metų balandį prasidėjęs Europos regioninės plėtros fondo ir
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamas
projektas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ kviečia vietos bendruomenes
registruotis į projektą ir kartu
atrasti skaitmeninių technologijų
naudą. Įvairūs renginiai ir mokymai bendruomenėms vyks vietos
bibliotekose.
Nuo 2002 metų Lietuvos informacinės visuomenės ugdymu užsiimančios asociacijos „Langas
į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė pasakoja, jog projektas padės bendruomenėms atrasti
teigiamas skaitmeninių technologijų puses. Greita komunikacija,
bendravimas su užsienyje gyvenančiais asmenimis, elektroninės
paslaugos, elektroninė bankininkystė, skaitmeniniai įrankiai –
tai ir daugelis kitų galimybių bus
aptarta projekto metu.
„Palyginus su tuo, kokia buvo
mūsų visuomenė prieš 10 ar 15
metų, šiandien ji yra labai pasikeitusi. Todėl natūralu, kad ir
naujai pristatomą projektą pritaikėme prie šiandieninės visuomenės poreikių ir pasikeitusios
aplinkos. Mes norime ateiti į
bendruomenę, su ja pabendrauti
ir jai padėti susipažinti su skaitmeninėmis galimybėmis. Atradusios galbūt neišnaudotas in-

Technologijos ir gebėjimai
jomis naudotis, pasak vieno iš
projekto įgyvendintojų Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos direktoriaus, profesoriaus Renaldo Gudausko, išties
suteikia daugiau galimybių ir net
mažina socialinę atskirtį. Elektroninės ir spausdintinės informacijos gausos amžiuje skaitmeninę
atskirtį galima prilyginti socialinei atskirčiai.
Nacionalinės bibliotekos vadovas teigia, kad norint patogiai gyventi pilnavertį gyvenimą, ilgainiui to padaryti nebus įmanoma
be interneto.
„Pastaruoju metu nemažai svarbių įstaigų uždaro savo filialus
rajonuose, pavyzdžiui, bankai. Jų
filialai uždaromi dėl to, kad daugėja klientų, kurie tvarko reikalus
internetu. Vis daugiau su sveikata
susijusių paslaugų pasiekiamos
internetu – registracija pas gydytoją, internetinė paciento kortelė.
Tie, kas nemoka naudotis – lieka
atskirtyje. Bibliotekos, bendradarbiaudamos su atitinkamomis įstaigomis, konsultuoja, organizuoja
mokymus. Tokiu būdu prisideda
prie bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimo“, – naudą interneto vartotojams įvertina pašnekovas.
Lietuvos viešosios bibliotekos
sudaro unikalų tinklą, teikiantį
informacines ir kultūros paslaugas
lengvai prieinamas atokių kaimų
gyventojams bei socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

terneto galimybes, e. paslaugas,
bendruomenės sustiprins savo
veiklą, taps konkurencingomis“,
– bendruomenes dalyvavimui
projekte motyvuoja asociacijos
„Langas į ateitį“ direktorė L.
Križinauskienė.
Su kiekviena bendruomene
projekto metu bus bendraujama
tiesiogiai, stengiamasi atrasti būtent jai svarbius aspektus,
skaitmeninio raštingumo kėlimo
tempus ir galimybes.
Tikimasi, jog projektas padės
peržengti psichologinius barjerus, kartu dalyvaudami projekte vietos bendruomenės nariai
teiks tarpusavio pagalbą, sparčiau mokysis naudotis elektroninėmis paslaugomis bei dalysis
bendruomenei aktualiomis žiniomis ir patirtimi apie interneto
naudojimą.
Projektą „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio
ministerijos kartu su partneriais:
asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis.
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Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
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.
SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI
Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA
vaismedžius, vaiskrūmius,
dekoratyvinius augalus.
Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio
Anykščiai - Troškūnai).
Prieš atvykdami paskambinkite.

įvairūs
Išnuomojamos 30 kv. m komercinės paskirties patalpos.
Tel. (8-678) 09764.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Baldų gamyba. Virtuvės, spintos, prieškambario pagal individualius išmatavimus.
Tel. (8-600) 54842.
Geni sodus, karpo, formuoja
gyvatvores. Pjauna pavojingai
augančius medžius.
Tel. (8-644) 41260.
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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Žemės sklypą su gyvenamuoju
namu ir ūkiniais pastatais Leliūnų
km.
Tel. (8-659) 51404.
Nebrangiai žemės ūkio paskirties žemės sklypą su mišku 8,80
ha dydžio Kavarsko seniūnijoje
Šovenių kaime.
Tel. (8-683) 31490.
Kupiškio r., Noriūnų k., prie tvenkinio - tvarkingą sodybą. Šalia 2
ha žemės.
Tel. (8-612) 73703.
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-602) 30754.
Namą Anykščių mieste.
Tel. (8-608) 21650.

Dengia stogus prilydoma bitumine danga.
Tel. (8-682) 44541.
Gamina šarvuotąsias duris namams, butams, laiptinėms, sandėliukams, rūsiams, garažams ir
kalviškus kiemo vartus, tvoras.
Tel. (8-647) 87625.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
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.

dovanoja
Ąžuolo sodinukus.
Tel. (8-619) 58903.

Automobiliai
Žiemines “Winter” 215/70 R16
padangas.
Tel. (8-615) 51923.
OPEL ASTRA, 2005 m. Variklis
1,9, dyzelinas, 6 pavaros, 88
kw, universalas, visi privalumai,
Lietuvoje neeksploatuota. Kaina
1800 Eur.
Tel. (8-659) 51404.

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.

Tel. 867586867.

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.

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

Bulves. 0,23 Eur/kg. Gali atvežti.
tel. (8-684) 14841.

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.
534, 32.1.1.2 papunkčiu, informuojame, kad 2018 m. spalio mėn. 26 d., 10 val. bus
atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 3424/0006:282), 12 val. (Nr. 3424/0006:306),
14 val. (kadastro Nr. 3424/0006:200), 16 val. (Nr. 3424/0006:380), esančių Anykščių r.
sav., Debeikių sen., Čekonių k. ir Kalvelių k. ribų ženklinimas.
Kviečiame gretimų žemės sklypų, kadastro Nr. 3424/0006:292, kadastro
Nr. 3424/0006:323 paveldėtojus ar kitus suinteresuotus asmenis atvykti 10 val., kadastro Nr. 3424/0006:364 atvykti 16 val. ir žemės sklypo (kadastro Nr. 3424/0006:74)
savininką (išvykusį į užsienį) ar jo įgaliotą asmenį atvykti 12 val. į žemės sklypų ribų
ženklinimus. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius bei atstovavimą įrodančius (paveldėjimo teisės liudijimas, įgaliojimas) dokumentus bei žemės sklypo planą.
Žemės sklypo kadastrinius matavimus atlieka UAB ,,Miškotvarkos
sprendimai“ matininkas Aurelijus Živatkauskas, tel. Nr. (8-608) 08088, el. paštas
aurelijuszivatkauskas@gmail.com, buveinės adresas: Veiverių g. 150 – 309, LT –
46391, Kaunas.

gos g.1, Anykščiai.
Informacija apie kvietimą teikti
vietos projektus ir vietos projektų
įgyvendinimą teikiama Anykščių
rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Ladigos g.1, 204-205
kab., Anykščiai, taip pat telefonais
8 614 88577 - VPS administravimo
vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 (381)
58051 - VPS administratorė Ilona
Jurevičienė.

Kuras

Alksnio, beržo ir klevo malkas
kaladėlėmis. Turi ir spygliuočių
sausuolių. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ DERINIMO IR KADASTRINIŲ MATAVIMŲ

vykdytojos būstinėje adresu: 204205 kab., Ladigos g.1, Anykščiai.
Kvietimas teikti vietos projektus
galioja nuo 2018 m. spalio 15 d.
8.00 val. iki 2018 m lapkričio 30
d. 16.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo
Anykščių rajono vietos veiklos
grupei adresu: 204-205 kab., Ladi-

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

3 kambarių butą Ramybės mikrorajone (70 kv. m, II aukštas).
Įrengtas autonominis šildymas.
Tel. (8-618) 84810.

Tyrimas mokamas.

Anykščių rajono vietos veiklos
grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros
„Anykščių rajono kaimo vietovių
2014–2020 m. plėtros strategija“
VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos
sritis: ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ - kodas
(LEADER-19.2-6.2) ir ,,Parama ne
žemės ūkio verslui kaimo vietovėse
plėtoti“ - kodas (LEADER-19.26.4). Vietos projektų finansavimo
sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS

Arklį.
Tel. (8-381) 4-87-25.

Uosines malkas kaladėmis.
Atveža į vietą (Anykščių mieste ar
šalia).
Tel. (8-624) 39558.

pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu,
● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis,
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Skambinti tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.3

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Garažą.
Tel. (8-678) 09764.

AKCIJA
5 L TIK 2 Eur

Gyvuliai

2 kambarių butą Statybininkų g.
III aukštas. Reikalingas remontas.
Tel. (8-623) 17772.

3 kambarių butą Anykščių m.
Tel. (8-679) 80037.

SPAUDŽIA SULTIS

Spalio 16 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus

Kita
Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius,
600 - 1000 l plasmasines talpas,
vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.
Automatiniai kieto kuro katilai:
nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650
Eur. Montavimas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-670) 30743.

UAB “Troškūnų vaistinė”

PARDUODA
PATALPAS,

tinkančias komercinei
veiklai
ir naują seifą (300 kg).
Tel. (8-687) 73981.
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VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 14 d. (sekmadienį) prekiausime
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-45-8 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!
Spalio 16 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.

SKELBIMAI

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

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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

MIŠKUS

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

PERKAME

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

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

Perkame
melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.

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

Tel. (8-673) 19696.

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

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

Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai įvairius miškus: jaunuolynus, pusamžius, brandžius.
Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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.

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

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

Perka 2018 m. grikius,
kviečius.
Atsiskaito per 3 darbo
dienas.
Tel.: (8-682) 47857,
(8-683) 85009.

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

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

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.

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

Gyvuliai
“Kaišiadorių agrofirma” karves,
jaučius, telyčias. Sveria, greitai
paima, atsiskaito vietoje, moka
PVM.
Tel. (8-650) 13594.

siūlo darbą
Autovežių vairuotojams
Europoje. Be patirties - apmoko.
Reikalavimai: CE kat., 95 kodas.
Tel. (8-698) 46810.

Ieško moterų valymo darbams
Vokietijoje.
Vokiška
sutartis.
Atlyginimas į rankas nuo 1000 1500, atskaičiavus mokesčius ir
buto nuoma.
Tel. (8-603) 09851.

UAB “Gensera” siūlo darbą

statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko vamzdynų montuotojams ir pagalbiniams darbininkams vandentiekio, buitinių
ir lietaus nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje
(yra galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas
darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais:
mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46) 416188, ausra@gensera.lt.

Reikalingi kelio darbininkai,
vamzdynų montuotojai.
Tel. (8-610) 14904.
Auklei - 2-iems vaikams (abu
berniukai).
Tel. (8-699) 65526.

Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.
Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

Reikalingi
E-kategorijos
vairuotojai.
Tel. (8-686) 23411.

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.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas 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,
Sigita Pivorienė.
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.
Vyr.
redaktorės
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00,
pavaduotojas
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. 875
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

nieko rimto

vardadieniai
šiandien

2018 m. spalio 13 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė politikams aukoja moliūgą

Eduardas, Mintaras,
Nortautas, Venancijus,
Edvardas, Nortautė, Edgaras.

Koks moliūgas užderėjo!
Net karutis nukentėjo.
Nei panešt, anei pavežt, Teks politikams pranešt.

spalio 14 d.
Kalikstas, Vincentas,
Mindaugas, Rimvydė,
Fortunata.

Te susitelkia į būrį
Ir pasvarstę tepažiūri,
Kaip į aikštę nugabenti,
Sutarkuoti ir parengti.

spalio 15 d.
Teresė, Galimintas, Domantė,
Leonardas.

Vaišių puotas prisiminę,
Blynų skonį ir degtinę,
Alų, sidrą, miltelius
Ir kitokius niekelius.

mėnulis
spalio 13-15 d. jaunatis.

Tegu progą pasidaro
Miestelėnus kviest prie stalo.
Pasitikt, paagituoti,
Po bliūdelį košės duoti.

anekdotas
Vilkas nusipirko karvę, o kiškis
laikrodį. Bet vilkas nemokėjo karvės melžti, o kiškis nepažino valandų. Vilkas pasityčiodamasis paklausė kiškio:
-Kiek dabar valandų?
-Laikas melžti karvę, - atšovė
kiškis.
***
Buratinas su Pinokiu veža dinamitą. Buratinas už vairo, o Pinokis
priekaboje prilaiko dinamitą, kad
neišsimėtytų. Buratinas lekia, greitis didelis, mašina kratosi, trankosi,
o gale Pinokis:
-Alio, Buratinas, nuimk gazus, ne
malkas veži.
***

Ne juokai – diena rinkimų
Daug svarbiau už patepimą.
O už šitokį moliūgą
Akurat, ji gautų slūžbą.

NNN

***

oras
+19

***
Ateina Petriukas į mokyklą. Mokytoja jo klausia, koks skaičius eina
po 8.
- Devyni.
- Šaunuolis. Kas tave išmokė pažinti skaičius? - vėl klausia mokytoja.
- Tėtis.
- Puiku. Na, o koks skaičius eina
po 10?
- Valetas, - atsako Petriukas.

redaktorei nežinant

Anykštėnė Marijona Fergizienė
priėjo išvadą, kad premjero Sauliaus
Skvernelio patarimai Anykščiuose
neįgyvendinami.
„Išklausiau premjero Sauliaus
Skvernelio pranešimą, kad reikia daugiau pirkti mažose parduotuvėse ir
turguose. Rinkti pirkimo čekius, dalį
sumokėtų pinigų gali net grąžinti. Be
to čekiai už paslaugas gali dalyvauti

Du Karo akademijos studentai
sugalvojo pasijuokti iš leitenanto:
- Pone, leitenante, kieno svoris
didesnis: kilogramo pūkų ar kilogramo metalo?
- Kilogramo metalo.
- Na, ir ne. Svoris vienodas.
-Va, tuoj duosiu per galvą pradžioje kilogramu pūkų, o paskui
kilogramu metalo. Tada pažiūrėsim…

Žmonės vedžioja šunis parke.
Staiga ištaigingu automobiliu atvažiuoja skustagalvis su auksine grandine ant kaklo. Jis šūkteli neišlipdamas iš mašinos:
- Ei, pasiimkit savo šunpalaikius!
Bosą išleidžiu.
Visi skuba pasitraukti su savo numylėtiniais, nes žino - Bosas labai
piktas šuo. Tačiau vieno takso savininkas palieka savo šunį parke...
Po dviejų minučių Bosas negyvas...
Jo šeimininkas prišoka prie takso
savininko:
- Klausyk, parduok man savo taksą. 10 gabalų žaliais moku.
- Baik tu, vien už tris plastines
operacijas mokėjau 30 gabalų, o dar
kiek pats krokodilas kainavo...

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

+7

O kur tas turgus?

loterijoje. Nusprendžiau - daugiau
pirksiu Anykščių turguje.
Sekmadienis. Išsiruošiau į turgų.
Prieš pirkdama paklausiu, ar gausiu
pirkimo čekį. Anykščių turguje niekas čekių neduoda. Einu pas pardavėją, kuris prekiauja batais. Vėl klausiu,
ar gausiu čekį. Pardavėjas pyktelėjo:
„Mergaite, apsidairyk, kur tu matai
turgų. Didelis tuščios žemės gabalas

aptvertas tvora ir viskas. Aš atvažiavau, ant žvyro pasistačiau stoginę nuo
lietaus ir dirbu“. Kiti pardavėjai verčiasi taip pat.
Viena sau mąstau. Kaip čia išeina..? Turgus Anykščiuose dirba
6 dienas savaitėje. Renkamas mokestis, bet turgus toks, kokį paliko
išeidami rusai. Kadangi iš surinktų
pinigų jokios naudos, (nebent ko-

munalininkų kokia ponia nusiperka
kailinius), reikia turgų Anykščiuose
padaryti nemokamą arba palikti simbolinį 10 ct mokestį.
Galima Anykščiuose pastatyti
Lajų taką, galima sutvarkyti namus
Tilto gatvėje, bet sutvarkyti turgų negalima niekaip.
Gerb., premjere S. Skverneli,
patinka mums jūsų patarimai, bet
Anykščiuose jie neįgyvendinami.

