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paroda. Liepos 21 d. (šeštadienį) 17 val. Angelų muziejuje–
Sakralinio meno centre atidaroma Romualdo Inčirausko paroda
„Skulptūra tarytum juvelyrika“,
skirta autoriaus kūrybos 40-mečiui.
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Kinus domina kažkokia Anykščių
robertas.a@anyksta.lt
žemės ūkio produkcija
Robertas Aleksiejūnas

koncertas. Liepos 21 d.
(šeštadienį) 18 val. Anykščių Šv.
Mato bažnyčioje festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
koncertas „Tikėjimo garsai“. Atlikėjai – Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Renginys
nemokamas.
Šv. Mišios. Sekmadienį, liepos
22 dieną, Skiemonių Švč.Mergelės
Marijos bažnyčioje, šv. Mišios bus
aukojamos 10 valandą. Tą pačią
dieną Alantos šv. apaštalo Jokūbo
bažnyčioje bus švenčiami apaštalo
Jokūbo atlaidai. Šv. Mišios aukojamos 12 valandą.
Problema. Anykščių Ramybės
mikrorajono gyventojai jau seniai
pastebėjo Statybininkų gatvėje,
netoli prekybos centro „Žiburys“
pastatytus metalinius stulpus, ant
kurių turėtų atsirasti kelio ženklai.
Vietiniai gyventojai ne kartą matė,
kaip šioje vietoje paliktų automobilių savininkai buvo baudžiami
už tai, kad pastatė automobilius
per arti ištisinės kelio linijos. Gyventojai sako, kad ženklai padėtų
išvengti baudų ir garantuotų eismo
saugumą ir ragina tuo skubiau pasirūpinti savivaldybės Saugaus eismo komisiją.
Konkursas. Trečiadienį buvo
renkamas Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas. Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka informavo, kad
konkursas įvyko. Konkurse dalyvavo vos vienas pretendentas. Tai
nebuvo šiuo metu laikinai Švietimo
skyriaus vedėjos pareigas einanti
Nijolė Pranckevičienė. Konkurso
laimėtojo pavardė bus paviešinta
po visų būtinų procedūrų.

„Liepos 11 d. Anykščiams tapo svarbia data. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis abipusiu sutarimu su Kinijos Liaudies Respublikos Sičuano provincijos Pengžou miestu pasirašė Ketinimų Bendradarbiauti Protokolą“, - merui K.Tubiui sugrįžus iš kelionės, pranešė savivaldybė.

Būstas Anykščių rajone jaunoms šeimoms
kainuos pigiau

Anykščių savivaldybėje surengta spaudos konferencija,
kurios metu Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis ir Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinoji direktorė Kristina Beinorytė dalijosi
mintimis apie vizitą Kinijoje.
K.Tubis kalbėjo, kad susitikimuose su kinais buvo kalbėtasi
ir apie konkrečios žemės ūkio
produkcijos eksportą iš Anykščių rajono į Kiniją, tačiau paprašytas įvardinti, kas tai per
produkcija, tą padaryti atsisakė.
Priminsime, kad liepos 10 –
15 dienomis K. Tubis kartu su
K.Beinoryte keliavo į Kiniją su
Sičuano provincijos Pengžou
miesto meru pasirašyti bendradarbiavimo memorandumą.

6 psl.

asmenukė

Kaukės

Anykščiams pasisekė, kad miestas dar neturi kurorto statuso. Dėl to nuo rugsėjo 1 dienos jaunos
šeimos Anykščių rajone galės pretenduoti į valstybės subsidiją pirmam būstui.
Su valstybės parama jaunos šeimos galės kurtis praktiškai visur, iškyrus didžiuosius ir augančius
Lietuvos miestus bei kurortus - Druskininkus, Birštoną, Neringą, Trakus, taip pat dalį Palangos
miesto.

Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Seimo narys Antanas Baura
sakė žinantis ne vieną jauną
šeimą, kuri norėtų įsikurti
Anykščių rajone.

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija pirmajam būstui įsigyti,
negalėtų visiškai laisvai disponuoti įsigytu turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų nuosavybės teisės būtų perleistos kitam žmogui, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės
biudžetą.

14 psl.

Susipriešinę, pilni įtarimų,
užgniaužtą pyktį pakeitę švelnia ironija šypsosimės vieni
kitiems ir sveikinsimės – „Su
miesto švente“.
Sakoma, kad geriems aktoriams kaukės kartais priauga,
tampa antruoju veidu.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Centristai Kęstučio Tubio nerems
Vienas iš Lietuvos centro partijos lyderių, tik antrajame Seimo rinkimų ture Anykščių-Panevėžio apygardoje Antanui Baurai
pralaimėjęs Kristupas Krivickas sako, kad pragmatiškai jo dalyvavimas tiesioginiuose Anykščių mero rinkimuose būtų logiškas.
Tačiau, pasak K. Krivicko, tai būtų nesąžininga.
„Meras turi gyventi tame mieste,
kuriame dirba. Turi gyventi Anykščiais, kvėpuoti Anykščiais. O mano
šeima Vilniuje“, - aiškino K. Krivickas. Jis tvirtino, jog Lietuvos centro
partija Anykščiuose turi subūrusi iniciatyvinę grupę ir iki savivaldos rinkimų garantuotai bus įkurtas partijos
skyrius. Ar Centro partija kels savo

„Anykšta“ TV

kandidatą į merus, ar rems kitą partinį
arba nepriklausomą kandidatą - kol
kas nėra žinoma.
K. Krivickas „Anykštai“ sakė žinąs tiek, jog dabartinis rajono vadovas Kęstutis Tubis centristų paramos
tikrai nesulauks. „Kiek turiu informacijos apie Anykščiuose vykstančius
dalykus - man situacija neatrodo sim-

vidmantas.s@anyksta.lt

patiška“, - dėstė televizijos žvaigždė
ir politikas.
Ankstesniuose savivaldos rinkimuose dabartinis Lietuvos centro
partijos pirmininkas rėmė nepartinio
Arūno Liogės visuomeninį komitetą.
„Anykščiuose turite savo žmogų - A.
Liogę?“ - paklausėme. „Per drąsiai
pasakėte... A. Liogė dabar, matyt, ne
mūsų, o kažkieno kito žmogus“, šyptelėjo K. Krivickas.
Per 2019-ųjų savivaldos rinkimus
K. Krivickas ketina kandidatuoti į
Vilniaus miesto tarybą. Kandidatu į
sostinės merus Lietuvos centro partija
kels ne K. Krivicką, o kitą kandidatą.

Kristupas Krivickas mano,
kad jo kandidatavimas į
Anykščių merus būtų logiškas, bet neteisingas.

Aktyviausios bendruomenės būna po susikūrimo

„ANYKŠTA“ TV apie rajono bendruomenių gyvenimą kalbėjosi su Anykščių rajono savivaldybės Bendrojo ir ūkio skyriaus
vyresniąja specialiste Loreta Pesliakiene, kuri yra priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ koordinatorė.
L.Pesliakienė pasakojo, kad
Anykščių rajone yra užregistruota
50 bendruomeninių organizacijų,
tačiau kartu su asociacijomis, sporto klubais ir kitomis organizacijomis, kurias taip pat galima vadinti
bendruomeninėmis, jų skaičius
siekia maždaug 100-tą.
Nemažai metų bendraujanti su
Anykščių rajono kaimų bendruomenių atstovais L.Pesliakienė
sakė pastebėjusi, kad skirtingai
nei miesto bendruomenės, jos yra
aktyvesnės.
„Gyvenant kaime tikriausiai yra
daug paprasčiau vieniems su kitais
susieiti, nes mažiau žmonių. Yra
tokia patirtis, kad nuo seno kaime
vieni kitiems daugiau padėdavo,
kaimynas su kaimynu dažniau bendraudavo. Sutelktumas kaimo bendruomenių bendriems tikslams yra
didesnis, nuoširdesnis, nei miesto
bendruomenių. Anykščių mieste veikia šešios bendruomenės,
kurios tą pagreitį dar tik įgauna,
pavyzdžiui, Anykščių naujų vėjų
bendruomenė, Jurzdiko bendruomenė“, - pastebėjo L.Pesliakienė,
pabrėždama, kad tam įtakos turi
tai, kad daugelis Anykščių miesto
bendruomenių savo veiklą vykdo
dar pakankamai trumpą laiką.
L.Pesliakienė pastebėjo, kad
aktyviausios bendruomenės būna
tuoj pat po susikūrimo.
„Mūsų Anykščių miesto bendruomenės įvairius „Blusturgius“
organizuoja, Blukių deginimus,
forumus. Jų veikla gan aktyvi ir

pavyzdį parodė kaimo bendruomenėms“, - kalbėjo L.Pesliakienė.
Įprasta girdėti, kad į bendruomenes susibūrę žmonės dažniausiai
užsiima kultūrinių renginių organizavimu, tačiau Anykščių rajone yra
ir tokių bendruomenių, kurios savo
teritorijai siekia sukurti pridėtinę
vertę, skatina gyventojų verslumą.
„Vienas iš gerųjų pavyzdžių,
kuris minimas ne tik rajone, bet ir
respublikoje yra Debeikių moterų
veiklos centras. Jie vienija ne tik
centro moteris, bet ir viso miestelio
bendruomenės narius. Pas juos įkurtas amatų centras, vyksta edukacinės programos, jie iš vilnos velia
įvairius gaminius, juos pardavinėja
parodose, įvairių bendruomenių
renginių metu“, - debeikiečių bendruomenę išskyrė L.Pesliakienė.
Daugelį metų su bendruomenėmis dirbančios L.Pesliakienės
klausėme, ar ekonomine veikla užsiimančios bendruomenės galėtų
iš to išgyventi, susikurti sau darbo
vietas.
„Kiek man žinoma, atlyginimų
jie sau tikrai neišsimoka, bet tuos
pinigus, kuriuos gauna už savo
parduotą produkciją, jie investuoja
į savo paslaugos plėtrą, perka prekes arba kofinansuoja kitus savo
įgyvendinamus projektus“, - sakė
L.Pesliakienė.
Kaip ir kasmet paskirstytos
valstybės lėšos bendruomeninei
veiklai savivaldybėse remti. Šiemet Anykščių rajonui skirti 17 497
Eur. Savivaldybės administracijos

Temidės svarstyklės

to patikrinimui traktoriaus „T40“
vairuotojui (gim.1982 m.) nustatytas 2,61 promilių girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Parduotuvė. Liepos 20 dieną
apie 3.00 val. Anykščių seniūnijos Rubikių kaime išdaužus parduotuvės UAB „Žiburys“ lango
stiklą ir sugadinus lango grotas
buvo patekta į parduotuvės vidų.
Kas pavogta bei kokia padaryta žala, yra tikslinama. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Policija
sulaikė du įtariamuosius – 1978
metais gimusį Debeikių seniūnijos Bebarzdžių kaimo gyventoją
bei 1960 metais gimusį Rubikių
kaimo gyventoją.
Vairuotojas. Liepos 19 dieną
apie 19.23 val. Troškūnų seniūnijos Kirmėlių kaime sustabdy-

Šuo. Liepos 19 dieną apie 7.30
val. Traupio seniūnijos Klaibūnų
kaime, Klaibūnų g., kieme esančiame ūkiniame pastate vyras
plaktuku kelis kartus trenkė šuniui, gyvūnas nugaišo. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Smurtas I. Liepos 18 dieną apie
19.39 val. gautas vyro (gim.1963
m.), gyvenančio Kavarsko seniūnijos Zaviesiškio kaime, Upės g.,
(2,72 prom. girtumo) pranešimas,
kad namuose, kilusio konflikto metu posūnis (gim. 1997 m.)

Anykščių rajono savivaldybės specialistė Loreta Pesliakienė
pastebėjo, kad kaimo žmonėms į bendruomeninę veiklą pavyksta susitelkti lengviau.

direktoriaus Audroniaus Gališankos įsakymu, šios lėšos paskirstytos vienuolikos teritorijų gyventojų
bendruomeninei veiklai stiprinti.
Andrioniškio seniūnijai skirti 722
Eur, Anykščių miesto teritorijai – 4
722 Eur, Anykščių seniūnijai – 2
210 Eur, Debeikių seniūnijai – 1
255 Eur, Kavarsko seniūnijai – 1
808 Eur, Kurklių seniūnijai – 1 056
Eur, Skiemonių seniūnijai - 986
Eur, Svėdasų seniūnijai – 1 430
Eur, Traupio seniūnijai - 807 Eur,
Troškūnų seniūnijai – 1 654 Eur ir
Viešintų seniūnijai - 847 Eur.
Anykščių rajono savivaldybės
Bendrojo ir ūkio skyriaus vyresnioji specialistė L. Pesliakienė, kuri
yra šios bendruomenių priemonės
koordinatorė, „Anykštai“ sakė,
kad visoms 11- ai teritorijų skirta

po 500 Eur, o likusios lėšos joms
padalintos pagal tose teritorijose
gyvenamąją vietą deklaravusių
gyventojų skaičių.
Kokioms bendruomeninėms
reikmėms bus panaudotos paskirstytos lėšos, bus sprendžiama
išplėstinėse seniūnaičių sueigose.
Pasak L. Pesliakienės, lėšos
bendruomenes turėtų pasiekti iki
šių metų rudens vidurio.
Kokiems tikslams bendruomenės pernai dažniausiai naudojo
valstybės skiriamą paramą, kaip
ta parama galėtų būti panaudota
efektyviau, išgirsite interviu su
L.Pesliakiene metu, kurį kviečiame žiūrėti portale anyksta.lt
L.Pesliakienę kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.

Visus interviu galite pamatyti portale
www.anyksta.lt
(3,68 prom. girtumo), trenkė į
veidą, taip sukėlė fizinį skausmą.
Namuose buvo motina (gim. 1977
m.) (1,14 prom. girtumo) ir jos
mažametis vaikas (gim. 2017 m.)
Dėl šio įvykio buvo informuota
vaikų teisių tarnyba, vaikas perduotas specialistams, nugabentas į
Aulelių vaikų globos namus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Posūnis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Policija taip pat gavo vyro (gim.,
2000 m.), gyvenančio Zaviesiškio kaime, Upės g. (2,36 prom.
girtumo), pranešimą, kad būnant
kieme, buitinio konflikto metu,
brolis (gim. 1997 m.) (3.68 prom.
girtumo), pradėjo grasinti peiliu ir
mušė į įvairias kūno vietas, taip
sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-

kytas ir uždarytas į areštinę.
Smurtas II. Liepos 17 dieną
apie 21.35 val. Anykščiuose, Kęstučio g., neblaivus (2.00 prom.
girtumo) vyras (gim. 1972 m.)
smurtavo prieš savo tėvą (gim.
1947 m.).Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Broliai. Liepos 16 dieną apie
16.30 val. Andrioniškyje, Anykščių g., kieme, neblaivus (1.48
prom. girtumo) vyras (gim. 1991
m.), smurtavo prieš savo brolį
(gim. 1997 m.). Vyras sulaikytas
ir patalpintas į Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Informacija. Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis
prašo žiniasklaidos priemonių paneigti melagingą informaciją apie
neva jam priklausantį automobilį,
policijos pareigūnų sustabdytą Palangoje, ir jį neva vairavusį kitą
asmenį, kuris pažeidė kelių eismo
taisykles. R. Karbauskis pareiškė,
kad nei jam, nei su juo siejamam
verslui „lrytas.lt“ portale minimas
automobilis nepriklauso, o automobilį vairavusio asmens R. Karbauskis nepažįsta ir prašo paneigti
paskelbtą informaciją, atsiprašant
visuomenės, kad ji buvo suklaidinta neteisingą informaciją paskelbusių žurnalistų.
Tyrimas. Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija (VTEK) nusprendė
išplėsti atliekamą tyrimą dėl premjero Sauliaus Skvernelio privačių
interesų deklaravimo. Tyrimas išplėstas žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu. Papildomai bus
aiškinamasi, ar politikas savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai nurodė juridinius asmenis, kurių veikloje per pastaruosius trejus
metus dalyvavo jo sutuoktinė. Galimybę tirti trejų metų laikotarpį
nustato Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymas (VPIDVTĮ). Tyrimą dėl
premjero elgesio VTEK pradėjo
birželį. Aiškinamasi, ar politikas
nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų
nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas
buvo pradėtas žurnalistės atsiųsto
pranešimo pagrindu. Esą premjeras nedeklaravo duomenų, kad jo
sutuoktinė yra AB „Swedbank“
akcininkė. Pranešime taip pat keltas klausimas, ar S.Skvernelio už
2016 metus teiktoje turto deklaracijoje visos nurodytos sutuoktinės
valdomos akcijos priklauso tik AB
„Swedbank“.
Nuomonė. Partijos Tvarka ir teisingumas (TT) pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad R. Paksas dar greitai negalės kandidatuoti
į prezidentus. Pasak TT lyderio,
neatsiras tokio Seimo, kuris išdrįstų pakeisti Konstituciją. ,,Kad R.
Paksas galėtų kandidatuoti į prezidentus, nežinau, kiek turėtų praeiti
laiko, kad Seimas išdrįstų pakeisti
Konstitucijos nuostatas. Antras dalykas, kad būtų galima kandidatuoti - įstatymai jau turi būti priimti.
Šiandien mes tokių įstatymų neturime. O kad būtų pakeista Konstitucija reikia 94 balsų. Žiūrint į
šiandienos Seimo sudėtį, aš tokių
balsų nematau. Geriausiu atveju
matau 85 ar 83 balsus“, - sakė TT
pirmininkas.
Baigia. Aplinkos ministerijoje
nuo kitos savaitės nelieka už atliekų tvarkymo, vandenų ir taršos
prevencijos sektorius atsakingo
viceministro - penktadienis yra paskutinė viceministro Daliaus Krinicko darbo diena. Aplinkos ministro Kęstučio Navicko patarėjas
Mindaugas Bajarūnas sakė, kad kol
kas neturi informacijos dėl naujų
galimų kandidatūrų į aplinkos viceministro D. Krinicko vietą, jų galbūt bus kitą savaitę. K. Navickas
šią savaitę lankosi Niujorke, kur
dalyvauja Jungtinių Tautų Aukšto
lygio politiniame forume. Iš JAV
ministras grįžta penktadienį. Praėjusį trečiadienį D. Krinickas patvirtino, jog traukiasi iš aplinkos
viceministro pareigų.

situacija
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Vilkai suaktyvino
medžioklę

savaitės citatos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

O su kaimynais kalbėsime
per kitus kaimynus

vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai jau tris
kartus važiavo į Svėdasų seniūniją skaičiuoti vilkų išpjautų avių. Pasak Žemės ūkio skyriaus vedėjo
Virmanto Velikonio, Svėdasų seniūnijoje kaskart kenčia vis kitas ūkininkas, o vilkai vis labiau artėja
prie gyvenamų teritorijų.

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Vaiva DAUGELAVIČIENĖ,
Anykščių rajono savivaldybės
gydytoja, apie skambinimą į
greitosios medicinos pagalbos
dispečerinę:
„Į greitąją ir ateityje skambinsime kaip ir anksčiau – per Panevėžį“.
„Selfiais“ prie Kinų sienos

Miglė JERENKEVIČ, anykštėnė:
- Šventės programą nagrinėjau.
Įdomi. Didelė mugė naujoje erdvėje, floristiniai kilimai, ir, be abejo,
koncertai. Tokių švenčių visada
laukiu, ypač vasarą. Džiugu, kad
Anykščiai kyla gerąja prasme, čia
gera sugrįžti.

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Virmantas
Velikonis sako, jog ūkininkai
avių saugojimu paprastai pasirūpina tik po to, kai vilkai
išpjauna kaimyno avis.
Nuo metų pradžios Anykščių rajone jau fiksuoti 8 vilkų išpuoliai,
papjautos 27 avys. Vilkų medžioklės sezonas prasideda tik spalio
15-ąją. Anykščių medžiotojai jau
kreipėsi į Aplinkos ministeriją,
prašydami leidimų vilkų medžioklei neprasidėjus sezonui.
Pernai iš Anykščių rajono biudžeto nuo vilkų nukentėjusiems
ūkininkams išmokėta beveik 13
tūkst. eurų. Šių metų rajono biudžete kompensacijoms numatyta

Anykščių rajone 27 avis papjovę vilkai prisiprašė problemų bandoma gauti leidimus jų medžioklę pradėti dar vasarą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

16 tūkst. eurų. Pernai vilkai išpjovė beveik šimtą Anykščių rajono
ūkininkų avių, taigi pagal numatytą kompensacijų sumą nesitikima,
kad šie metai bus ramesni.
V.Velikonis „Anykštai“ sakė,
jog pagal vilkų išpuolius dažniau
nukenčia smulkūs ūkininkai, bet
bėdos vilkai daugiau pridaro, jeigu
įsisuka į didelę bandą. „Laikantys
kelias avis turi galimybes jas nakčiai įvesti į tvartą, o stambieji ūkininkai gali tik investuoti į apsau-

gos priemones. Deja, jos ne visada
atbaido vilkus“ - dėstė V.Velikonis.
Tuo tarpu mažieji ūkininkai, pasak
valdininko, rimčiau rūpintis avimis
pradeda tik tada, kai išpjaunamos
kaimyno avys.
Beje, V.Velikonis sakė, jog vilkai paprastai medžioti išeina po
lietaus. „Gal tai tik sutapimas, bet
statistiškai dauguma vilkų išpuolių
buvo po lietaus“ - dėstė Anykščių
savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

Atgimę „darbiečiai“ į merus kelia kūno
Vidmantas ŠMIGELSKAS
kultūros mokytoją
vidmantas.s@anyksta.lt
Bronė BUTKIENĖ, anykštėnė,
folkloro ansamblio „Valaukis“
dainininkė:
- Kol kas Miesto šventės programos nenagrinėjau, tačiau dalyvausiu tai tikrai. Prie vyskupo ir poeto
Antano Baranausko paminklo giedosime jo giesmes. Miesto šventės
man patinka, ypač floristiniai kilimai, kurių kasmet vis daugiau ir
naujose erdvėse.

Edvardas SAZANAUSKAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Miesto šventės programa įdomi. Šventės dienos puiki proga pasižmonėt, susitikt su pažįstamais,
pasikalbėt. Kita vertus, palaidojau
žmonelę, tai linksmybės nerūpi,
dažniau minu takelį į kapus.

Darbo partijos Anykščių skyrius 2019-ųjų metų pavasarį vyksiančiuose tiesioginiuose Anykščių rajono mero rinkimuose kandidatu kels penkiasdešimtmetį kūno kultūros mokytoją Vaidutį
Zlatkų.

Darbo partijos Anykščių
skyriaus pirmininkas Ričardas Sargūnas sako paklūstąs
partijos nuomonei, kad skyriui reikia atsinaujinti.

Darbo partijos kandidatu į
Anykščių rajono merus bus
rajono Tarybos narys, kūno
kultūros mokytojas Vaidutis
Zlatkus.

Anksčiau skelbta, kad „darbiečių“ kandidatu bus skyriaus lyderis, buvęs Seimo narys Ričardas
Sargūnas. Tačiau jis tvirtino, kad
respublikinėje žiniasklaidoje pasirodžiusi žinia apie jo kandidatavimą į merus buvusi „iš lubų“.
„Skyrius nusprendė, kad reikia
atsinaujinti. V.Zlatkus - jaunesnės
kartos politikas, mano pavaduotojas skyriuje. Jo kandidatavimas
į merus yra visiškai natūralus“ –

„Anykštai“ aiškino R.Sargūnas.
Panašu, kad mažiausiai du buvę
Darbo partijos aktyvūs veikėjai
- rajono Tarybos narys Alfrydas
Savickas bei mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas į 2019-ųjų savivaldos rinkimus eis su nepartiniu
dabartinio mero Kęstučio Tubio
sąrašu. R.Sargūnas tvirtino, kad
jis liks ištikimas Darbo partijai,
šios partijos kandidatų sąraše pretenduos į Anykščių rajono tarybą.

2015-ųjų savivaldos rinkimuose
Darbo partija taip pat kėlė „eksperimentinį“ kandidatą - A.Savicką.
Pastarajam rinkimai baigėsi labai
graudžiai - jis surinko vos 631 balsą (5,11 proc.), kai Darbo partija
deklaravo Anykščių rajone turinti
šimtus narių. Partijos kandidatų
sąraše 2015-aisiais pirmuoju buvo
įrašytas A.Savickas, antruoju V.Zlatkus. Po reitingavimo šie politikai apsikeitė vietomis, bet abu
buvo išrinkti į Anykščių rajono
tarybą. Darbo partija 2015-aisiais
Anykščių rajono tarybos rinkimuose surinko 7,72 proc. balsų.
Partiniai organai jau anksčiau
patvirtino socialdemokratų kandidato į Anykščių merus Dainiaus
Žiogelio kandidatūrą. Konservatoriai kandidatu į merus kelia vicemerą Sigutį Obelevičių. Neabejojama, kad tiesioginiuose mero
rinkimuose dalyvaus ir dabartinis
rajono vadovas Kęstutis Tubis.
Greičiausiai tiesioginiuose mero
rinkimuose dalyvaus ir liberalas
Lukas Pakeltis. „Valstiečiai“ kol
kas aiškaus sprendimo neturi - skyrius svarsto ūkininko Raimondo
Balsio, mero patarėjo Dominyko
Tutkaus bei nepartinio, Anykščių
ligoninės vyriausiojo gydytojo
Dalio Vaigino kandidatūras. Neatmestinas variantas, jog D.Vaiginas
į merus kandidatuos nebūtinai kaip
„valstiečių“ atstovas - jį įkalbinėja
ir kitos partijos.

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys:
„Ruošiantis tokioms kelionėms reikia turėti konkrečius
tikslus, strategiją ir siekti juos
įgyvendinti“.
Gal tik iki galo nepasako...
Kęstutis INDRIŪNAS, dizaineris, architektas, apie mero
vizitą į Kiniją:
„Mūsų meras per Tarybos posėdį pasakys, kad kelionė buvo
labai naudinga ir visi juo patikės, nes jis juk nemeluoja“.
Ko nepadarysi dėl turistų...

Kęstutis INDRIŪNAS, dizaineris, architektas, apie mero
vizitą į Kiniją:
„Gražu bus kaip Šanchajuje“.
Šnobelio premijos vertas
atradimas
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie demografinę situaciją Anykščių rajone:
„O mūsų rajono demografinė
situacija nėra labai bloga“.
Faktai dažnai būna gėdingi
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie kinus dominančią produkciją:
„Nenorėčiau konkretinti tų dalykų, nes būtų nesolidu“.
Žmones veikia pilnatis,
vilkus – lietus
Virmantas
VELIKONIS,
Anykščių rajono savivaldybės
Žemės ūkio skyriaus vedėjas,
apie vilkų išpuolius:
„Gal tai tik sutapimas, bet statistiškai dauguma vilkų išpuolių
buvo po lietaus“.
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Profesorius A.A. Avižienis : ,,Svarbu
daiva.g@anyksta.lt
turėti bent kelis autoritetus“
Daiva GOŠTAUTAITĖ

gimtosios kalbos padėjo pakankamai dažnos kelionės į gimtinę, taip
pat ir šeimoje buvo kalbama tik
lietuviškai.
Į Anykščius A.A. Avižienį atlydėjęs sūnus su šypsena prisiminė,
kaip bendraamžiai savaitgalius turėję laisvus, o jiems reikėję lankyti
šeštadieninę lietuvių mokyklą. Tai
buvo būdas nepamiršti tėvų gimtosios kalbos.
Tuo tarpu A.A. Avižienis sakė,
kad anglų kalbą jis išmoko dar
Vokietijoje, mat gyveno amerikiečiams priklausiusioje zonoje,
o kada JAV kariai buvo pradėti
grąžinti namo, jų bazėje liko daug
plonų, nesudėtingai parašytų knygų anglų kalba. Jas skaitydamas
profesorius ir išmokęs anglų kalbą.
Knygą „Avižienio algoritmas ir
kiti neramūs ritmai“ išleido leidykla – spaustuvė „Petro ofsetas“. Ji
išleista 3 000 egzempliorių tiražu.

kus daugelio žmonių širdyse. Kad
priespaudoje gyvenusiam žmogui
sunku suprasti demokratinės visuomenės principus, sunku gerbti tuos,
kurie sąžiningu ir sunkiu darbu sukūrė sau patogesnę buitį ir būtį. „O
šiandien gal mes labiau demokratiški?“- klausė D. Nefienė.
„Progresą tikrai matau. Lietuvos žmonės laisvėja, tampa pasaulio piliečiais, keliauja, įgyja
ir dalijasi įvairia patirtimi. Tačiau
pamenu, kai prieš kelis metus
kartu su a.a. žmona Jūrate (J. Izokaitis - mokslininkė kalbininkė,
prancūzų literatūros tyrinėtoja,
Anapilin iškeliavo 2017 m. – aut.
past.) lankėmės Vilniuje saldainių
parduotuvėje. Mano žmonai kažko paklausus pardavėjos, ši grubiai atkirto: „Man dabar pietų pertrauka...“ O Jūratė buvo jautrios

sielos moteris, dėl tokių žodžių ji
net apsiverkė...“ – kalbėjo prof. A.
A. Avižienis.
Baigiantis II Pasauliniam karui
Avižienių šeima pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV. Ilinojaus universitete A.A. Avižienis
įgijo elektros inžinerijos magistro
išsilavinimą. Tame pačiame universitete jis apsigynė daktaro disertaciją „Greitoji kompiuterių aritmetika“ ir įgijo informatikos mokslų
daktaro laipsnį.
1967 m. A.A. Avižienis paskelbė
„fault tolerance“, tai yra, „atsparumo gedimams“ principą, kurį pirmasis įdiegė STAR kompiuteryje,
paskelbė apie jį per 100 mokslinių
straipsnių. Šis principas, kuris sumažina gedimo pavojų, yra labai
plačiai taikomas įvairiuose kompiuteriuose, kurie naudojami keleivinių
lėktuvų skrydžių valdymui, atominių reaktorių saugumo užtikrinimo
įrenginiuose, eismo valdymui, telekomunikacinių ryšių perdavimui
Žemės palydovų dėka ir kitur.
Įvairūs kosminiai laivai iki šiol
naudoja kompiuterius, pagrįstus
STAR kompiuterio principais. 1977
m. į kosmosą išsiųsti du „Voyager“
tipo kosminiai laivai jau apleido
Saulės sistemą, bet dar vis siunčia
mokslinių tyrimų duomenis.
A. A. Avižienis pasakojo, kad
ypatingus sentimentus jam kelia
Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, prie kurio atkūrimo jis
taip pat prisidėjo, buvo pirmuoju
jo rektoriumi. Paklaustas, kuo, jo
manymu, skiriasi švietimo sistema
Lietuvoje ir JAV, A.A. Avižienis
sakė, kad JAV mokytojai, dėstytojai stengiasi studentams suteikti
kuo platesnį bendrąjį išsilavinimą,
o ne koncentruotis ir gilintis į vieną sritį.
Puikiai lietuviškai kalbantis A.A.
Avižienis sakė, kad nepamiršti

pilti pamazgas ant rajono
Va, ir įgyvendintas vienas iš
vadovo galvos, reikia žvelgrinkiminių pažadų – atvirumo
ti giliau. Vėl grįšiu jau prie
sklaida. Dar labai gražu, kad
buvusios Anykščių pirminės
meras į Kiniją išsivežė ir laikisveikatos priežiūros centro
nąją Anykščių turizmo ir verslo
(PSPC) vadovės Zitos Neinformacijos centro direktorę
niškienės. Nusprendė meras
Kristiną Beinorytę. Moteris –
neskirti jos laikinąja Anykščių
tik laikinoji direktorė, bet jai
PSPC vadove, kol bus išrinktas
meras suteikė galimybę pamanuolatinis įstaigos direktotyti tolimąją šalį. Net būdamas
rius, na, nusprendė... Bet kaip
nuolatiniu direktoriumi negali
gražiai jis atsisveikino su du
būti tikras, kad nuvažiuosi
dešimtmečius Anykščių PSPC
toliau už Klecką, o čia, prašau,
vadovavusia
Kinija...
direktore –
Kai rašai
...Gaidys nusisukęs ir nuo
paskutinę jos
apie grožį,
aikštės, ir nuo bažnyčios, ir
darbo dieną
norisi rašyti
net nuo savivaldybės. Gaidžiui
visa savivalne tik apie
viskas „dzin“, o štai miestas
dybės delegažmonių grožį,
gražus ir spalvingas...
cija su meru
jų gražius
priešakyje
nuveiktus
atvyko įteikti jai gėlių. Galima
darbus. Gyvenant Anykščiuose
spėti, kad už darbą net ir padėneatleistina būtų užsimerkti
kojo... Bet apie tai informaciprieš gamtos grožį. Man labai
jos neturiu, tad negaliu drąsiai
gražus Šventosios kratinėje
to teigti, bet tikrai nuoširdžiai
esantis užrašas „Čia gera gytikiu, kad meras pasakė kelis
venti“ – negatyvioms mintims
gražius sakinius.
kirbant galvoje pažvelgi į šį
Dar vienas gražus mero gesužrašą, pretenduojantį tapti
tas – antrą kartą per kadenciją
nekintančia konstanta, ir ramu,
jis lankėsi Kinijoje, ieškojo
nereikia nė „Xanax‘o. Ir fontagalimybių Anykščiams bendranas, trykštantis upės viduryje,
darbiauti su Sičuano provinlabai gražus. Net užžėlusi upė,
cija. Noriu patikslinti, gražu
nendrės siūruojančios vėjyje,
ne tai, kad meras keliavo į
nuslopina kylantį erzelį.
Kiniją, o tai, kad grįžęs iš jos,
Kad mieste būtų dar gražiau,
surengė spaudos konferenciją
siūlyčiau panašiais užrair papasakojo apie kelionę.
šais, pavyzdžiui, „Čia saugu

gyventi“, „Čia patogu auginti
vaikus“ papuošti ir kitus įvažiavimus į miestą – juk ne visi
pirmuosius žingsnius Anykščių žemėje žengia autobusų
stotyje. Atvažiuoja žmonės ir
nuo Svėdasų, ir nuo Skiemonių
pusės.
Kalbant apie grožį, nevalia
pamiršti gaidžio. Kiek diskusijų visuomenėje sukėlė ant
daugiabučio sienos miesto
centre belgų menininko nutapytas gaidys. Net profesionalai
komentavo, kad ne vieta gaidžiui tupėti miesto centre, kad
gaidys atrodo lyg iš pasakos
apie vištytę ir gaidelį ir tinkamas puošti tik vaikų darželio
sienas, pagaliau buvo net tokia
mintis, kad dabar Anykščiai
bus vadinami gaidžių miestu.
Bet vėl gi – atkreipkim dėmesį
į detales. Jeigu kažkam atrodė,
kad miesto aikštėje valstybinių
švenčių metu keliant trispalvę
gaidys žvelgs į žmonių minią,
tai netiesa. Gaidys nusisukęs
ir nuo aikštės, ir nuo bažnyčios, ir net nuo savivaldybės.
Gaidžiui viskas „dzin“, o štai
miestas gražus ir spalvingas.
Blogai atsiliepti apie gaidį
yra beveik tas pats, kas sakyti,
jog Anykščių kultūros centras
apšviestas lyg koks Šanchajus.
Dėkim pliusą ir tokiam apšvietimui. Vasarą ilgai švie-

su, nereikia sukti galvos, ar
spėsi grįžti namo, kol neužgeso
paskutinis gatvės žibintas.
O žiemą? Nuo 23 valandos
skęstančiame aklinoje tamsoje
mieste bent spindintis kultūros
centras kaip švyturys jūroje
rodo kelią namo.
Beje, pozityviai nusiteikus,
gražiai galima parašyti net
apie gatvių ir kelių remontą.
Ar pastebėjote, kokia graži
ir tvarkinga Šaltupio gatvė?
Eini ir širdis džiaugiasi, kad
yra mieste žmonių, kurie ne tik
gėlynus puoselėja, ne tik prieš
didžiąsias šventes žolę pjauna,
bet ir gatvėmis rūpinasi. Tikiu,
jog džiaugiasi šios gatvės gyventojai – nekliūna už plytelių
batų kulniukai, o kaip patogu
važinėtis geromis mašinomis – užlopytos net menkiausios duobelės. Tą patvirtinti,
manau, galėtų ir šioje gatvėje
gyvenantis Seimo narys Antanas Baura.
Miesto šventės šurmulyje pabandykime įžvelgti dar
daugiau gražių dalykų. Juk
gyvename ne bet kur, gyvename
literatūros sostinėje, gyvename
buvusioje Lietuvos kultūros
sostinėje, gyvename mieste,
kurį plačia krūtine nuo visokių
neramumų ir riaušių saugo už
gražius Anykščius kovojantis
rajono meras.

Antradienį, liepos 17 d., Anykščių Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre buvo pristatyta
rašytojo Rimanto Povilo Vanago parašyta knyga „Avižienio algoritmas ir kiti neramūs ritmai“.
Renginyje dalyvavo ir Kalifornijoje (JAV) gyvenantis 86-erių profesorius Algirdas Antanas Avižienis.

Knygos pristatymo dalyviai (iš kairės): rašytojas Rimantas Povilas Vanagas, profesorius Algirdas
Antanas Avižienis ir Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja Dangira Nefienė.
Kol susirinkusieji į Koplyčią laukė atvykstančio profesoriaus A. A.
Avižienio, buvo parodytas režisieriaus Arvydo Baryso dokumentinis
filmas „Gyvenimo odisėja“, kuriame pasakojama apie iš Anykščių kilusio žymaus pasaulyje mokslininko, prof. A. A. Avižienio vingiuotą
gyvenimo kelią.
Anykščiai – Kaunas – Aikštetas
(Vokietija) – Ilinojus (JAV) – Los
Andželas (JAV)... O paskui ir vėl
Kaunas, vėl Anykščiai... „Man nėra
gražesnės šalies už Lietuvą“ – kalbėjo daug po pasaulį keliaujantis
mokslininkas.
Renginį vedusi Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Dangira Nefienė priminė profesoriui
prieš 20 metų jo užrašytus žodžius,
jog „linksma ir malonu kalbėti apie

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Paskutinėse savo „rievėse“
rašiau apie, mano manymu,
absurdišką rajono valdžios
elgesį su Anykščių sveikatos
priežiūros įstaigų vadovais
Daliu Vaiginu ir Zita Neniškiene. Portalo anyksta.lt komentatorių buvau apkaltinta, kad redaktorei „pažadėjus apgraužtą
kaulą“, negražiai rašau apie
rajono vadovų elgesį.
Šį kartą redaktorė nieko
nežadėjo, tad rašysiu taip, kaip
noriu. O noriu rašyti gražiai,
Dievas mato – tikrai noriu.
Ir savo gražiajame tekste
pirmiausiai gražiai noriu
rašyti apie Anykščių rajono
merą Kęstutį Tubį. Paskutinių
poros savaičių mero elgesys
mane taip maloniai nustebino,
kad tyliai sau mąstau – gana

Lietuvos ateitį“. „Ar ir šiandien lygiai taip pat galėtumėt pasakyti?“ –
klausė renginio vedėja.
„Tikrai galėčiau. Lietuvoje yra
labai daug gražaus ir šviesaus jaunimo. Štai vakar lankiausi Rumšiškėse (Kaišiadorių rajonas) vykstančioje tautinėje skautų stovykloje
„Laužų karta“. Į šią stovyklą susirinko skautai iš visos Lietuvos bei
įvairių užsienio šalių, joje dalyvauja daugiau nei 3 tūkst. dalyvių iš 23
skirtingų šalių. Kokie tai gražūs,
entuziastingi žmonės. Matydamas
tokius, tikiu šviesia Lietuvos ateitimi“ – kalbėjo prof. A. A. Avižienis, kuris ir pats aktyviai dalyvavo
skautų judėjime.
Knygoje „Avižienio algoritmas ir
kiti neramūs ritmai“ išsakomos profesoriaus mintys, kad sovietų okupacija vis dėlto paliko gilius pėdsa-

užjaučia

Nuoširdžiai
užjaučiame
bendradarbį JONĄ TYLĄ,
mirus broliui.
AB “ANYKŠČIŲ MELIORACIJA” KOLEKTYVAS
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Pro nuotraukų langus švyti bėgantis
jonas.j@anyksta.lt
gyvenimas
Jonas JUNEVIČIUS

Savo fotografijų parodą „Tarp žemės ir dangaus“, veikusią Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre anykštėnas fotomenininkas, kinematografininkas, kraštotyrininkas Aloyzas
Janušis apibūdino žodžiais: „Ką matau, tą ir fotografuoju“. Tuos pačius žodžius jis taria ir apie visą
savo kūrybinį kelią, suruoštas parodas, sukurtus kino filmus.
Fotografija ir kinas per gyvenimą jį lydėjo nuo vaikystės, nors beveik niekada nebuvo pajamų ir
pragyvenimo šaltiniu. Garbaus amžiaus sulaukęs, į užtarnautą poilsį išėjęs, Niūronių kaime gyvenantis vyras sako, kad dabar gali daugiau negu bet kada gyvenime laiko skirti kūrybai.

Su tėčiu... Aloyzas ir Jonas Janušiai per 2004-ųjų Kalėdas.
1941 – 1959 m.
Nufotografavo Debeikių
skrebus
„Gimiau vos kelių trobų Velykių
bažnytkaimyje (Panevėžio rajonas)
vargonininko šeimoje. Augau tarp
dviejų seserų ir brolio, į pradžios
mokyklą pėdinau 4 kilometrus, - prisiminė A. Janušis. – Kur gyvenome,
name buvo įsikūrusi pašto tarnyba,
čia nuolat buvo svetimų, kartais ir
labai įdomių žmonių, kurie mus, vaikus, pakalbindavo. Vienam tokiam
dailininkui netgi pozavau, gal iš tų
dienų ir polinkis menui“, - svarstė
dabar jau garbaus amžiaus vyras.
Pasak jo, netoli kaimo buvo rusų
aerodromas, o dalis kareivių gyveno
parapijos salėje, su vienu susidraugavo, tas jam padovanojo plaktuką.
Vaiko galvelėje atsirado kamputis
aviacijai, mintys realizavosi jau suaugus bandymu pasidaryti lėktuvą.
1948 – aisiais Janušių šeima persikėlė į Debeikius, čia vaikinas baigė vidurinę mokyklą. Turėjo daug
draugų, prasimanydavo visokiausių
išdaigų. „Niekada piktybiškas nebuvau, tačiau kai iš metų perspektyvos
pažvelgiu į tas dienas, tai, manau,
kad mus gal Dievas nuo nelaimių
saugojo. Buvome pasidarę tikrą pa-

raku užtaisomą „muškietą“. Iš švino
išsiliedavome kulkų, tai per metalinę
200 litrų statinę kiaurai peršaudavome“, - pasakojo A. Janušis.
Visgi Debeikiai kažkaip vaikinui
savais netapo, nors Debeikiečių bendrija ir kviečia prisijungti, tačiau A.
Janušis tebesijaučia Velykių kaimo
vaiku. Gal tam įtakos turėjo ir ten
gyvenę seneliai, kuriuos dažnai lankydavo.
A. Janušio tėtis Jonas (miręs
Anykščiuose, sulaukęs 99- erių
metų) buvo ne tik vargoninkas, bet
ir fotografas, dar prieš karą turėjęs
net 3 fotoaparatus, kurie ypač rūpėjo mažajam Aliukui. (Beje, taip
Aloyzą vadino šeimoje, šiuo vardu į
jį kreipiasi ir didelė dalis jį pažįstančių anykštėnų.). „Pokaryje fotografų
stigo, o žmonėms reikėjo nuotraukų
dokumentams, tad tėvo pamokytas
dar būdamas mokinuku su štatyvu
sugebėdavau nufotografuoti žmogų
dokumentams, - prisiminė A. Janušis. – Tačiau koks džiaugsmas buvo,
kai tėvo išsiprašęs su fotoaparatu
išėjau į Debeikių gatvelę. Atsitik tu
man taip – susitikau Debeikių stribus, o šie prašo: „Nufotografuok“ .
Keisčiausia, kad nuotrauka pavyko,
o negatyvą išsaugojau iki šių dienų“.
Koks buvo džiaugsmas, kai tėvas nu-

pirko pirmąjį fotoaparatą „Liubitel“,
vėliau – Smeną“, o jau pats už savo
uždirbtus ir sutaupytus pinigėlius
įsigijo „Zorkiji“. Tuomet jau jautėsi
„kietas“ fotografas...
1959 – aisiais A. Janušis baigė
Debeikių vidurinę mokyklą ir į šį
bažnytkaimį jau nebegrįžo.
1960 – 1977 m.
Lemtingi atsitiktinumai
„Buvau tikras kaimo vaikas, tad
per stojamuosius į geidžiamą Vilniaus elektromechanikos technikumą neįstojau, „susibalamūtijau“ per
egzaminą. Galvoju, važiuosiu namo,
tačiau sutikti draugai įkalbėjo pabandyti stoti į Vilniaus žemės ūkio
mechanizavimo technikumą. Pavyko. Mokytis patiko, baigęs darbinę
karjerą pradėjau mechaniku Kėdainių rajono kolūkyje - pasakojo A.
Janušis. – Po trijų mėnesių pašaukė
į tarnybą sovietinėje kariuomenėje.
Tėvai jau gyveno Anykščiuose, tad
„voiskan“ iš Anykščių važiavau į
Kėdainius. Prisistačiau blaivutėlis, o
ten visi girti girtutėliai. Buvo tikras
šokas, tačiau tarnyba Ventspilyje,
tankų dalinyje nebuvo sunki ar nuobodi. Kadangi buvau baigęs mechaniką, tapau dar ir išminuotoju. Buvo

Parodos „Tarp žemės ir dangaus“ autorius Aloyzas Janušis fotografavo Norvegijos peizažus.

Aloyzas jaunystėje didelis džiaugsmas apie 1975 metus įsigijus kamerą „Krasnogorsk“.
linksmų ir liūdnai galėjusių baigtis
nuotykių. Buvau nuvežtas į kaimą
nukenksminti miną, o ten pasirodė
besąs kanalizacijos vamzdis su prijungtu įžeminimo laidu. Visam gyvenimui įstrigo vaizdas, kokiu greičiu bėgo eigulys, pamatęs uždegamą
bikfordo šniūrą aviaciniam sviediniui susprogdinti. Tačiau iš armijos
grįžau gyvas ir sveikas.
Įstojau studijuoti radijo aparatų
konstravimo ir gamybos technolo-

giją Kauno politechnikos instituto
Vilniaus filiale. Baigiau, berods,
tris semestrus, kai atsitiktinai susitikau armijos draugą Juozą Dailydę,
tą patį, vėliau dirbusį Komunistų
partijos Anykščių rajono komiteto
sekretoriumi. Sakė jis man, kad pakaks tau tų mokslų, mums kaip tik
Jakšiškio tarybiniame ūkyje mechaniko reikia.
(Nukelta į 11 p.)

„Kėkštas užkandžiauja“.

„Kikilis“.

SITUACIJA

2018 m. liepos 21 d.

Kinus domina kažkokia Anykščių
žemės ūkio produkcija

Anykščių rajono savivaldybėje surengtą spaudos konferenciją, kurioje buvo pristatomi kelionės į Kiniją metu pasiekti tikslai ir rezultatai, vedė naujoji savivaldybės specialistė ryšiams su visuomene Silvija Sakevičiūtė (pirma iš kairės).
(Atkelta iš 1 p.)
Ryšius plėtos visose
įmanomose srityse
„Yra penkios pozicijos, kuriomis ketiname bendradarbiauti.
Ketiname plėtoti ryšius ir bendradarbiauti žemės ūkio srityje, įskaitant žemės ūkio produktų importą
ir eksportą, kas yra labai svarbu
mūsų ūkininkams, logistiką ir kitus bendradarbiavimo projektus.
Ketiname plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą turizmo, kultūros ir
švietimo srityje, skatinti turizmo
viešinimą, turizmo projektų vystymą, kultūrinę veiklą, mokytojų
ir studentų mainus. Plėtoti ryšius
ir bendradarbiavimą ekonomikos
srityje, skatinti importo ir eksporto plėtrą, siekiant abipusiškai
naudingų rezultatų. Pengžou ir
Anykščiai susitaria, kad partnerystės bendradarbiavimo sutartis
bus pasirašyta, gavus Anykščių
rajono Tarybos sprendimą“, - bendradarbiavimo su kinais memorandume surašytus tikslus ir uždavinius paviešino Anykščių rajono
meras K.Tubis.
Merui atrodė „viskas
išvystyta“
Meras K.Tubis spaudos konferencijoje pasakojo, kad aplankytame Kinijos Pengžou mieste labai
viskas išvystyta.
„Nuo aviacijos pramonės, tiksliosios pramonės, biochemijos, be
abejo, metalo apdirbimo. Miestas
labai išvystytas ir yra 20 miestelių, iš kurių lankėmės viename.
Jame yra 200 000 gyventojų. Jie
vadinami miesteliais ir infrastruktūra, išsivystymo lygis savivaldybės, su kuria ketiname bendradarbiauti, tikrai labai išvystyta
pati infrastruktūra, kelių tinklas.
Lankėmės jų objektuose, jie pristatė save. Ir ketina savivaldybės
vadovas atvykti šių metų gruodžio
mėnesį pasirašyti susitarimą“, tai, kas labiausiai įstrigo kelionės
į Kiniją metu, gan aptakiai pasakojo K.Tubis.
Daugiausia naudos įžvelgė
kinų parduotuvėje
Laikinoji Anykščių turizmo ir
verslo informacijos centro direktorė K.Beinorytė pasakojo, kad jai
įspūdį Kinijoje paliko tarptautinio
bendradarbiavimo ryšių ekspozicija.
„Pengžou miestas giminiuojasi

su 11 skirtingų šalių, 11 miestų
ir turi ekspoziciją. Ta ekspozicija turbūt yra didesniame pastate
nei Anykščių rajono savivaldybė
ir kiekvienam tam miestui yra
skiriamas labai didelis dėmesys.
Kadangi ta ekspozicija yra tokioje
logistinėje vietoje, kurią gali pasiekti apie 15 mln. gyventojų, tai
kiekvienas Sičuano provincijos
gyventojas gali užsukti ir pasižiūrėti su kokiais miestais Pengžou
miestas bendradarbiauja“, - pasakojo K.Beinorytė.
K.Beinorytė sakė, kad tarptautinio bendradarbiavimo ryšių ekspozicijos pastato antrajame aukšte
yra parduotuvė, kurioje kiekvienas miestas realizuoja savo gaminamą produkciją.
„Čia yra pats mažiausias dalykas, kurį iš karto galėtume padaryti. Tai – susisiekti su savo
verslininkais, ūkininkais ir mūsų
vietinė produkcija iš karto galėtų atsidurti toje parduotuvėje“, apie apčiuopiamesnes galimybes
anykštėnams, bendradarbiaujant
su kinais, kalbėjo K.Beinorytė.
Pasirodė, kad kinus labiau
domina ne turizmas
K.Beinorytė sakė, kad Pengžou
mieste vyksta daugybė kultūrinių
renginių, be to ten yra labai išvystytas turizmas.
„Mes esame panašus tuo, kad
turime mineralinio vandens. Jie
taip pat turi karštas sroves, mineralinio vandens, labai išplėtotus
SPA centrus. Manau, šitoje srityje
turime ko pasimokyti ir net pritraukti investicijų į savo kraštą“,
- sakė K.Beinorytė, susidariusi
įspūdį, kad visgi kinus labiausiai
dominanti sritis yra žemės ūkis.
Kvietė ir vėl sugrįžti į Kiniją
Meras K.Tubis sakė, kad kinai
vėl pakvietė apsilankyti pas juos
lapkritį, kai vyks žemės ūkio paroda.
„Susisieksime su ūkininkų sąjunga, ūkininkais, verslininkais,
kurie norėtų dalyvauti toje parodoje ir pristatyti savo produkciją“,
- žadėjo K.Tubis.
K.Tubis sakė, kad Pengžou
miestas taip trokšta bendradarbiauti su Anykščiais, kad pirmąjį
rajono meno mėgėjų kolektyvą
pas save norėjo pamatyti jau liepos 27 dieną. Meras sakė, kad kinų
teko atsiprašyti dėl to, kad jau šį
savaitgalį vyks Anykščių miesto

šventė ir visi kolektyvai užimti –
jie dalyvaus pasirodymuose.
Kalbėtis apie vizitą su
interesuotom pusėm nematė
prasmės
Mero K.Tubio spaudos konferencijos metu „Anykšta“ teiravosi, kodėl prieš išvykdamas į
Kiniją, jis šio vizito tikslų nepristatė Anykščių rajono Tarybai bei
Anykščių vadovų klubui – daugelis jų apie šią kelionę sužinojo tik
iš „Anykštos“.
„Buvo planuojama viešai, buvo
žinoma. Meras į komandiruotę vyksta parašęs potvarkį savo
sprendimu, o Tarybą informuoja
apie padarytą veiklą“, - aiškino
K.Tubis.
„Anykšta“ taip pat pasidomėjo, kiek mero K.Tubio ir laikinosios Anykščių turizmo ir verslo
informacijos centro direktorės
K.Beinorytės kelionė kainavo rajono biudžeto lėšų. K.Tubis sakė,
kad jo kelionė pas kinus kainavo
2 000 Eur. Kartu su meru keliavusios K.Beinorytės kelionės išlaidos, pasak jos pačios, siekė 1
870 Eur.
Atsisakė įvardinti, kokia
produkcija domina kinus
Žurnalistus spaudos konferencijoje domino konkretesnės kinų ir
anykštėnų ekonominio bendradarbiavimo sąlygos bei galimybės.
„Iš jų pusės buvo patikinta, kad
tie verslininkai, kurie su jais pasirašytų bendradarbiavimo sutartis,
savivaldybė pasirūpintų, kad tai
įvyktų dorai, sąžiningai ir būtų
tam tikros garantijos. Savivaldybė
garantuos tų verslininkų patikimumą, atsiskaitymus ir panašiai“,
- sakė K.Tubis.
Paklaustas, apie kokios žemės
ūkio produkcijos pardavimus
kinams turima galvoje, meras
K.Tubis sakė to nenorintis detalizuoti.
„Konkreti produkcija buvo paminėta. Paklausiau, kokie kiekiai
juos domintų. Jie pasakė: „Kiek
galit“. Nenorėčiau konkretinti tų
dalykų, nes būtų nesolidu“, - netikėtai paslaptingu spaudos konferencijoje tapo K.Tubis.
Lauktuvių parvežė paveikslą
Meras K.Tubis taip pat sulaukė
klausimo, ar nebijantis į Anykščių
rajoną kinų invazijos.

„Tikrai ne. Mes gerbiame kiekvieną valstybę, kiekvieną tautą.
O mūsų rajono demografinė situacija nėra labai bloga“, - šypsojosi
K.Tubis.
„Anykštai“ taip pat buvo įdomu, ką meras K.Tubis iš Kinijos
lauktuvių parvežė Anykščių rajono savivaldybės darbuotojams.
„Mums įteikė tokį paveikslą
savivaldybės meras. Pinavija yra
jų simbolis. Pas juos yra didžiuliai pinavijų sodai. Tos pinavijos,
deja, jau buvo pražydėję, todėl
mums įteikė paveikslą kaip ženklą draugystės su jame patalpinta
pinavija“, - sakė K.Tubis.
Produkcijos kiekiai Kinijos
rinkai per maži
Spaudos konferencijoje ypač
akcentuotas Anykščių bendradarbiavimas su kinais žemės ūkio
srityje. Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Žilvinas
Augustinavičius „Anykštai“ sakė,
kad su Anykščių rajono valdžia
neturėję jokių susitikimų ir kalbų apie rajono ūkininkų bendradarbiavimą su Kinija bei abejojo
tokio bendradarbiavimo galimybėmis.
„Tiesiogiai turbūt nei vienas
Anykščių rajono ūkininkas grūdų

Anykščių rajono ūkininkų
sąjungos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius sakė,
kad prieš kelionę į Kiniją
rajono meras Kęstutis Tubis
vietos ūkininkų neatsiklausė,
ar šie norintys ir yra pajėgūs
bendradarbiauti su kinais.
ar gyvulių į Kiniją neišveš. Tam
reikalingi didžiuliai produkcijos
kiekiai“, - sakė Ž.Augustinavičius.
Pasak Ž.Augustinavičiaus, naudos iš bendradarbiavimo su kinais
nebent galėtų tikėtis žemės ūkio
produkcijos pardavimu užsiimančios įmonės. Jei išaugtų perkamos
produkcijos kiekiai, esą galėtų
kilti ir jos kainos.
Kinijoje lankėsi nebe pirmą
kartą
Kinijoje Anykščių rajono meras
K.Tubis viešėjo jau antrą kartą per
savo kadenciją. 2016 metais jis
kartu su grupe Lietuvos savivaldybių asociacijos narių dalyvavo
Tangšane, Hebėjaus provincijoje,
organizuotame Kinijos vietos lyderių susitikime. Kelionės metu
K.Tubis susitiko su LR nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Kinijos Liaudies Respublikoje Ina
Marčiulonyte.
„Pateikėme savo duomenis apie
savivaldybes, kalbėjome apie tai,
kad norėtume su Kinija bendradarbiauti. Praėjo pusantrų metų ir
Pengžou miestas, kuriame gyvena 820 tūkst. gyventojų, pareiškė
norą bendradarbiauti“, - apie užsimezgusius ryšius su kinais sakė
K.Tubis.

balsai internete (anyksta.lt):
R.Gižinskas: „Labai gerai prisimenu to meto Premjero A.Butkevičiaus vizitą Kinijoje.Po vizito jis sakė,kad daugiausiai klausimų gavo iš Kinijos regioninių gubernatorių
-’’kiek to ir to jūs galėtumėte pateikti?’’Kiek žmonių dirba Lietuvos regionuose, jūsų
darbo našumas’’? Mes anykštėnai nesame ant tiek kvaili,kad patikėtume gerb.rajono
Mero ir jo aplinkos žaviu mergaičių pasakaitėmis.Labai gerai prisimenu,kai to meto
[asmeninio] turizmo tikslais.Turkijoje lankėsi S.Obelevičius.Kas nuo to Anykščių turizmui? Kaip teigia neoficiali statistika Lietuvoje kiniečių apie 10.000 tūks,.daugiausiai
Vilniuje.Taigi, dabartinis rajono Meras galimai žiūri į savo antros kadencijos ateitį [su
slavais ukrainiečiais] bus sunku,o kinai-pasaulio ekonominė galybė.“
Klausimas ekskursantams iš Kinijos: „Gal konsultavotės kaip padidinti gimstamumą rajone ? Gal abipusiu susitarimu pavyks išspręsti šį rebusą ? Gal rajone ženkliai apriboti prekybą apsisaugojimo priemonėmis ir prisikviesti turistų iš Kinijos ?
Va bėda tik kad uždarėte gimdymo skyrių. Gražių vaikučių siaurom akytèm pasklis po
rajoną...?”
X – man: „Su kiniečiais reikia bendradarbiauti. Po Antrojo Pasaulinio karo, Vakarų
Europoje buvo tragiška demografinė situacija. Būtent kiniečiai tuo laikotarpiu idealiai
integravosi Senajame žemyne. Šiai dienai, kad Lietuvoje dramatiškai trūksta darbo jėgos, kiniečiai galėtų užpildyti šią nišą.”
Mergaitė dailia krūtine: „Vidaus reikalų ministras Linkevičius privalo įteikti notą
Kinijos Liaudies Respublikai. Įsivaizduojat, tik beveik milijoną gyventojų turintis miesteliūkštis savo oficialiame puslapyje nei žodžiu neužsiminė apie apie Anykščių mero
vizitą. Kažkokie apie 14 milijonų tonų daržovių produkcijos gaminančių, tik 250 gamyklų miestelio klerkai neparašė nieko apie Didžiųjų Anykščių atstovų vizitą.”
Nu jo: „Levonas norėjo įkurt silicio slėnį Anykščiuose,šitas rajono mastu prekiaus
žemės ūkio produkcija,keisis studentais. DA UŽ.”
Savivaldybei: „Galima keistis sekretorėmis ir patarėjais.”
Redakcijos pastaba: komentarų kalba netaisyta)
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Gimę tą pačią dieną.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos
Batuotas katinas
10.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.00 Kačių ABC 3
11.45 Salų gamtos slėpiniai
12.40 Salų gamtos slėpiniai 2
13.35 Puaro N-7.
14.30 Beatos virtuvė. Ved.
Beata Nicholson. .
15.20 Gamtos inspektoriai. .
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą).
16.00 Istorijos detektyvai.
(subtitruota).
16.50 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). .
18.00 Klausimėlis.lt. .
18.30 „Editos šou“.. N-7. .
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama. .
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Laisvės kaina.
Partizanai. N-7
21.50 Labas, čia aš N-7.
23.15 Jau seniai tave N-14.
6.20 Dienos programa.
6.30 „Žvėrelių būrys“
6.55 „Neramūs ir triukšmingi“
7.20 „Žuviukai burbuliukai“

7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“
8.10 „Pabaisiukas Bansenas“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Saugokis meškinų“
9.30 „Drakonų kova.
Super“N-7
9.55 „Ogis ir tarakonai“
10.05 Nerealus šuo
11.55 16 norų
13.45 „Pričiupom!“
14.15 Šokis hip-hopo ritmu. N-7.
16.25 Išgelbėk mane. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Nepaprastas ŽmogusVoras N-7.
23.10 Gelbėk mus nuo pikto S
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Kobra 11“ N-7
9.30 „Šefai vikingai“.
10.00 „Kapitono Morgano
lobis“
11.00 „Kosmoso kariai“ N-7
12.55 „Šuo, kuris išgelbėjo
vasarą N-7
14.35 „Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Ir velnias dėvi Prada“ N-7
21.50 „Peržengta riba“ N-14
23.45 „Universalioji korta“N-14
6.10 Pasaulio komandinis
Galiūnų čempionatas. 2017 m.
8.00 „Auklė“

8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų čempionų lyga10.55 „Vaikai šėlsta“
10.00 „Vaikai šėlsta“
10.30 „Džiunglių princesė
Šina“
11.30 Šiaurinių elnių šeimyna
12.40 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7.
13.40 „Ekstrasensų mūšis“
N-7.
16.10 „Reali mistika“ N-7.
17.15 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ N-7.
18.10 „Kas žudikas?“ N-7
19.30 „Rivjera“ N-7
20.30 „Rivjera“ N-7
21.30 „Juodasis sąrašas“
N-7
22.30 „Okupuoti“ N-14
0.30 „Ekstrasensų mūšis“
N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“
8.40 „Sodininkų pasaulis“
9.15 „Tėvas Motiejus“
10.30 „Būrėja“
11.35 Beatos virtuvė.
12.30 „Mylėk savo sodą“
13.30 Sveikinimai.
Pramoginis sveikinimų koncertas.
15.45 „Širdele mano“ N-7.
17.45 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 Vadas Baltoji Plunksna
23.05 Sunkūs laikai N-14
0.55 Pigus detektyvas N-7
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
7.40 Labas rytas, Lietuva.
8.00 Žinios. Orai.
8.40 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
12.35 „Kas ir kodėl?“
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.15 Auksinis protas.
19.30 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Antanas Smetona.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras
6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė policija 7 (kart.).
0.30 „Kas ir kodėl?“. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.
6.15 “Mano gyvenimo šviesa

N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK. Informacinė
aktualių pokalbių laida.
10.55 „Ponas Bynas“ N-7
11.25 „Meilės sparnai
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Oplia!. N-7.
20.00 „Tautos tarnas“ N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Roninas“ N-7
0.50 „Judantis objektas“ N-7
6.10 “Televitrina”.
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Kapitono Morgano lobis“
(kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Kobra 11“ 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 „Paskutinis iš
Magikianų“ N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7

21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.22 „TV3 sportas“.
22.27 „TV3 orai“.
22.30 „Profas“ N-14
0.15 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“. N-14
1.15 „Kaulai“
6.00 “Auklė”
7.30 „Džuna“ (k)
8.35 „Farų karai“ (k
9.30 „Teisingumo agentai“
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Džuna“
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“ N-7
21.00 „Naujienų medžiotojas“
N14
23.20 „Terminatorius 3. Mašinų
prisikėlimas“ (k) N14
1.20 „Juodasis sąrašas“ (k) N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?“
7.45 „Būrėja“
8.45 „Akloji“
9.15 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
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6.05 LRT OPUS ORE. (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (subtitruota, kart.).
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (subtitruota, kart.).
8.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
(subtitruota, kart.).
8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (subtitruota).
8.30 Krikščionio žodis. (subtitruota).
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Išsamus pranešimas
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos. (kart.).
11.30 Durys atsidaro. Kultūros
žurnalas.
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.30 Stop juosta. (su vertimu
į gestų k.).
14.00 Legendos.
14.45 Disidentės vienuolės
Nijolės Sadūnaitės 80-mečiui.
15.15 Vienuolynų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius
Ramanauskas.
15.45 XVI vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes - Pasaulis“.
Legenda Lietuvai. 1 d.
17.10 Kultūros teismas. (kart.).
18.00 Nes man tai rūpi.
18.45 Mano tėviškė. (kart.).
19.00 Mūsų miesteliai.
Daugėliškis. 2 d.
19.50 Vinetu sūnus
21.15 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
22.05 „Quorum“ jubiliejinė
kelionė po pasaulį.
23.40 Anapus čia ir dabar.
Ved. Algirdas Acus. Rež.

Rimantas Babrauskas. (kart.).
0.25 Lorenco aliejus N-14.
(kart.).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Pagauk dainą.
7.30 Raudona Linija. N-7
8.30 Oplia! N-7. Humoro šou
10.00 Brydės.
10.30 Savaitės kriminalai. N-7.
10.55 Ne vienas kelyje.
11.30 Autopilotas..
12.00 Kitu kampu.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
16.40 Gyvūnų policija. N-7.
17.35 KK2 penktadienis. N-7.
19.00 Kitu kampu.
20.00 Raudona Linija. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7
21.30 Visi už vieną. N-7.
22.00 Žinios.
23.00 Gyvūnų policija. N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Visi už vieną (k). N-7.

21.45 „Sportas“.
21.55 „Orai“.
22.00 „X Faktorius“. N-7
1.05 „Kaimiečiai Beverlyje“ N-7
(kart.)
2.40 „Jokių kliūčių!“ (kart.) N-7

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.20 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7 (kart.)
8.30 „Iš peties“ N-7 (kart.)
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Žvejo nuotykiai“ N-7
11.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje“ N-7
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos dievaitis“ N-7
21.00 „Žinios“.

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
8.30 „Kaimo akademija“.
9.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. Mianmaras“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelionės. Kamerūnas“. N-7.
11.10 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida. 2018 m.
11.40 „Svarbiausia - įstatymas“ N-7.
13.30 „Tarp meilės ir neapykantos“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
16.50 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas. Didžiosios
Britanijos GP apžvalga.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
19.00 „Lemtingas panašumas“ N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Lemtingas panašumas“ N-7
21.30 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Deimantų medžiotojai“
N-7.
0.50 „Tarp meilės ir neapykantos“ N-7.

15.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Legenda apie Zoro“ N-7
23.40 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.30 „Geriausi Švedijos detektyvai. Misterioso“ N-7

19.30 Ten, kur namai 5 N-7
20.25 Prokurorai
21.15 „Islamo valstybės“ propagandos pinklės N-7
22.10 Nepaprastos istorijos N-7
0.10 DW naujienos rusų kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 „Big Band festival
Šiauliai 2015“.

18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“. N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.28 „Orai“.
21.30 „Pašėlęs policininkas“.
N-14
22.30 „Naša Raša“. N-7
23.00 „Paktas 2“ S
1.00 „Kobra 11“ N-7

kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 „JAZZ-FOLK“. (kart.).
7.10 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.).
7.20
Detektyvė
Miretė
(kart.).
7.35 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
7.55 Stop juosta. (su vertimu
į gestų k.) (kart.).
8.20 Atspindžiai. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gamtos sergėtojai
12.45 Po laukinę gamtą
13.15 Durys atsidaro. (kart.).
13.45 Vinetu sūnus (kart.).
15.20 Mažasis atradėjas.
15.30 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą 2
15.40 Lesė
16.05 Kaip atsiranda daiktai
9
16.30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).

6.00 Apie žūklę.
6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK
13.00 Gyvūnų policija. N-7.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena.

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje.
7.10 Šiandien kimba
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Neišsižadėk“ N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas.
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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6.10 “Televitrina”.
6.30 “Žūklė laukinėje gamtoje”
(kart.) N-7
7.00 „Visureigiais per Aliaską“
(kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Nuo amato iki verslo“.
(kart.)
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“ (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“
(kart.) N-7
13.30 „Iš peties“ (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2018 m. liepos 21 d.

antradienis

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
6.37 Labas rytas, Lietuva.
7.00 Žinios. Orai. Sportas.
7.10 Labas rytas, Lietuva.
7.30 Žinios. Orai. Sportas.
7.40 Labas rytas, Lietuva.
8.00 Žinios. Orai.
8.07 Labas rytas, Lietuva.
8.30 Žinios. Orai. Sportas.
8.40 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė policija
7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
12.35 „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18.15 Auksinis protas.
19.30 Emigrantai. Socialinės
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras 6
N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė policija
7 (kart.).
0.30 „Kas ir kodėl?“. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.10 Dienos programa.
6.15 „Mano gyvenimo šviesa“
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 Oplia! N-7
11.25 „Meilės sparna
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Oplia!. N-7
20.00 „Tautos tarnas“ N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Juodasis griaustinis“ N14
0.25 „Judantis objektas N-7
1.15 „Roninas“ (k) N-7
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Kam ta meilė?“. (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
(kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 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 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.22 „TV3 sportas“.
22.27 „TV3 orai“.
22.30 „Mano geriausio draugo
mergina“ N-14
0.35 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“ N-14
1.30 „Kaulai“
6.00 „Auklė“
7.30 „Džuna“ (k)
8.35 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ (k) N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Džuna“
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“ N-7
21.00 „Mirtinas ginklas 4“ N14
23.30 „Naujienų medžiotojas“ (k)
N14
1.45 „Persekiotojas“ N14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.35 „Būrėja“
8.40 „Akloji“
9.15 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7

trečiadienis
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
6.37 Labas rytas, Lietuva.
7.00 Žinios. Orai. Sportas.
7.10 Labas rytas, Lietuva.
7.30 Žinios. Orai. Sportas.
7.40 Labas rytas, Lietuva.
8.00 Žinios. Orai.
8.07 Labas rytas, Lietuva.
8.30 Žinios. Orai. Sportas.
8.40 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
12.35 „Kas ir kodėl?“
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.15 Auksinis protas.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės
daktaras 6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė policija
7 N-7 (kart.).
0.30 „Kas ir kodėl?“. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.10 Dienos programa.
6.15 „Mano gyvenimo šviesa N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 Oplia! (k). N-7
11.25 „Meilės sparnai“
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Oplia!. N-7.
20.00 „Tautos tarnas“ N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Nėra kur bėgti N14
0.20 „Judantis objektas“ N-7
1.10 „Juodasis griaustinis N14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Kam ta meilė?“.
(kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
(kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano
gyvenimas“ N-7
12.00 „Tarp mūsų,
mergaičių“. 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“.
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14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XIX. Kaimas, kuris prisikėlė
iš mirusiųjų“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“
0.50 „Geriausi Švedijos detektyvai. Blogas kraujas“ N-7

16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18.00 Misija. Vilnija. HD.
18.30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 Ten, kur namai 5 N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Aleksandras Stulginskis.
21.15 Lemtinga diena
22.10 Komisarė Lanc N-14
0.10 DW naujienos rusų kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 „Big Band festival Šiauliai
2015“.

kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 „Big Band festival Šiauliai
2015“. (kart.).
7.05 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (kart.).
7.15 Mažasis atradėjas (kart.).
7.25 Lesė (kart.).
7.50 Kelias į namus. Paulius ir
Svajonė Stanikai. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Po laukinę gamtą. Žirgeliai vikrieji oro medžiotojai
12.45 Po laukinę gamtą. Papūgos
kėjos - Naujosios Zelandijos išdaigininkės
13.15 Nacionalinis turtas. (kart.)
13.40 Nes man tai rūpi. (kart.).
14.25 „Islamo valstybės“ propagandos pinklės N-7
15.20 Mažasis atradėjas.
15.30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą.
15.40 Lesė

6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
14.00 Rytas su LNK
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena.

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Vantos lapas.
7.10 „24/7“.
7.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Neišsižadėk“ N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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19.22 „TV3 sportas“.
19.27 „TV3 orai“.
19.30„
Paskutinis
iš
Magikianų“ .N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių“.N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios
22.17 „TV3 sportas“.
22.22 „TV3 orai“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Vagių pasaulis“ N-14
0.35 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“. N-14
1.30 „Kaulai“

13.30 „Mirtis rojuje“ N-7
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės
XIX. Nusikaltimas ir bausmė“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 „Geriausi Švedijos detektyvai. Pakeliui į viršūnę“ N-7

6.00 „Auklė“
7.30 „Džuna“ (k)
8.35 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ (k) N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Džuna“
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“ N-7
21.00 „Specialusis būrys“ N14
22.45 „Mirtinas ginklas 4“ (k) N14
1.10 „Persekiotojas“ N14

kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 „Big Band festival Šiauliai
2015“. (kart.).
7.00 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (kart.).
7.10 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.25 Lesė (kart.).
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Po laukinę gamtą. Termitai darbštūs statybininkai
12.45 Po laukinę gamtą.
Paprastieji meškėnai - lengvai prisitaikantys kosmopolitai
13.10 Linija, spalva, forma. (kart.).
13.35 Stilius. (kart.).
14.30 Lemtinga diena (kart.).
15.20 Mažasis atradėjas.
15.30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2
15.40 Lesė
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus

6.20 Teleparduotuvė
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.45 „Būrėja“
8.45 „Akloji“
9.15 „Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“. (kart.) N-7
7.00 „Bearas Gryllsas. Išlikimas“
(kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Sandėlių karai“ (kart.) N-7
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“ N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ (kart.)
N-7
13.25 „Rezidentai (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7

15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“. N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“. Lietuva,
21.28 „Orai“.
21.30 „Paliktieji“ N-14
23.40 „Pėdsakai“. N-7
0.40 „Kobra 11“ N-7

albumas. (subtitruota).
18.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(subtitruota).
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 Premjera. Ten, kur namai
5 N-7
20.20 „Lietuvos Kolumbai“
21.15 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 4 (subtitruota).
22.00 Mergaičių žaidimai. N-14
23.35 ARTi. Veidai(kart.).
23.50 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Ieva Prudnikovaitė ir „4
Tango“.
6.30 Labas vakaras, Lietuva
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
14.00 Rytas su LNK
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena.
6.10 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“. (kart.) N-7
7.00 „Pėdsakai“. (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Sandėlių karai“ (kart.) N-7
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“. (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“(kart.)N-7
13.25 „Rezidentai“. (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7

15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“. N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“. Lietuva
21.28 „Orai“.
21.30 „Baikeriai“ N-7
23.45 „Pėdsakai“. N-7
0.40 „Daktaras Hausas“ N-14
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Kaimo akademija.
7.10 4 kampai. Laida apie interjerą.
7.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Neišsižadėk“ N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.57 Orai.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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ketvirtadienis 2018 07 26
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
8.07 Labas rytas, Lietuva.
8.30 Žinios. Orai. Sportas.
8.40 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė policija
7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
12.35 „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.15 Auksinis protas.
19.30 „Lietuvos kolumbai“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23.00Aukštuomenės
daktaras 6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė policija
7 N-7 (kart.).
0.30 „Kas ir kodėl?“. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.
6.15 „Mano gyvenimo šviesa N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“

7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK
10.55 Oplia! (k). N-7.
11.25 „Meilės sparnai“
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „PREMJERA Varom!“ N-7
20.00 „Tautos tarnas“ N-7
20.30 „Tautos tarnas“ N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Širšių lizdas“ N14
0.35 „Judantis objektas“ N-7
1.25 „Nėra kur bėgti“ (k) N14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Kam ta meilė?“ (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
(kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 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„Paskutinis iš
Magikianų“. N-7

20.00 „Tarp mūsų,
mergaičių“. N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7

21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.22 „TV3 sportas“.
22.27 „TV3 orai“.
22.30„Greitojo reagavimo būrys“ N-14
0.15 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“. N-14
1.15 „Kaulai“
6.00 „Auklė“
6.00 „Auklė“
7.30 „Džuna“ (k)
8.35 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ (k) N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Džuna“
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 „Samdiniai be vėliavos“ N-7
23.05 „Specialusis būrys“ (k) N14
0.45 „Persekiotojas“ N14
1.30 „Kas žudikas?“ (k) N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.45 „Būrėja“
8.45 „Akloji“
9.15 „Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“
N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė. Geležinis

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
6.37 Labas rytas, Lietuva.
7.00 Žinios. Orai. Sportas.
8.40 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7
10.50 Komisaras
Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
12.35 „Kas ir kodėl?“
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.15 Auksinis protas.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Ir viso pasaulio
negana N-14.
1.05 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7 (kart.).
6.10 Dienos programa.
6.15 „Mano gyvenimo
šviesa“ N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“

7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK
10.55 „Varom!“ (k) N-7
11.25 „Meilės sparnai“
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Nuo... Iki....
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 „Nojaus laivas“ N14
23.40„Šikšnosparniai.
Sunaikinimo operacija“ N14
1.20 „Širšių lizdas“ (k) N14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Kam ta meilė?“.
(kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
(kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Tarp mūsų,
mergaičių“. 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 „Dama ir valkata“
21.05 „Pakvaišę dėl
Merės“. N-7
23.35 „Nekenčiu Valentino dienos“ N-7
1.15 „Greitojo reagavimo

būrys“ N-14 (kart.)
6.00 „Auklė“
7.30 „Džuna“ (k)
8.35 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“
(k) N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Džuna“
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo
agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
21.00 „Universalus karys.
Sugrįžimas“ N14
22.45 „Samdiniai be
vėliavos“ (k) N-7
0.45 „Persekiotojas“
1.35 „Kas žudikas?“ (k) N-7.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“
9.00 Sveikinimai.
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“

žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Komisarė Helena Dorn.
Negailestingas“ N14
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 „Geriausi Švedijos detektyvai. Didieji vandenys“ N-7
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Ieva Prudnikovaitė ir „4
Tango“. (kart.).
7.00 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (kart.).
7.10 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.25 Lesė (kart.).
7.50 Linija, spalva, forma. (kart.).
8.15 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Kova už išlikimą Išgelbėkite
mėlynąją papūgą!
12.40 Kova už išlikimą Vandenynų
sodai - jūros žolių laukai
Mozambike
13.10 Euromaxx. (kart.).
13.40 Klauskite daktaro. (su vertimu į gestų k.) (kart.).
14.35 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 4 (subtitruota, kart.).
15.20 Mažasis atradėjas.
15.30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2
15.40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
(subtitruota).

18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (subtitruota).
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.30 Ten, kur namai 5 N-7
20.25 Anapus čia ir dabar.
21.15 „Mes nugalėjom
21.40 Mano tėviškė.
21.55 Kiotas. Romantiška pažintis
su nacionalinėmis vertybėmis
22.40 Riešutų duona.
23.50 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Projektas ,,APIE...’’
6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena.
6.10 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“. (kart.) N-7
7.00 „Pėdsakai“. (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Vienam gale kablys“. (kart.)
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“ (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ (kart.)
N-7
13.25 „Rezidentai(kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7

18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.28 „Orai“.
21.30 „Mes valdome naktį“ N-14
23.50 „Pėdsakai“. N-7
0.50 „Daktaras Hausas“ N-14
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Grilio skanėstai. Kulinarinė
laida.
7.10 Gyvenimo būdas.
7.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Lemtingas panašumas“
N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
16.57 Orai
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Bekas 7. Velnio advokatas“ N14
22.50 „Blogis po saule“ N-7
1.10 „Geriausi Švedijos detektyvai. Europos bliuzas“ N-7
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05
Projektas
,,APIE...’’(kart.).
7.10 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.).
7.25 Nauji Piterio Peno nuotykiai (kart.).
7.50
Vienuolynų
kelias
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
8.50 Kaip atsiranda daiktai
9 (kart.).
9.15 Labas rytas,
Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kova už išlikimą
Tasmaniniam velniui gresia
pavojus
12.41 Kova už išlikimą Tunų
pėdsakais
13.10 Stop juosta. (su vertimu
į gestų k.) (kart.).
13.35 Stambiu planu. (kart.).
14.20
Mūsų
miesteliai.
Daugėliškis. (kart.).
15.15 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
15.25 Detektyvė Miretė
15.40 Stebuklingoji Boružėlė
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena,
Lietuva. (kart.).
18.00 Mokslo sriuba. (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.

19.30 Ten, kur namai 5 N-7
20.25 Kultūros teismas.
21.15 Pato dingimas N-7
22.55 Šv. Jurgio meno
sezonas 2018.
24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiaze tik merginos.

6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena.
6.10 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“. (kart.)
N-7
7.00 „Pėdsakai“. (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Sandėlių karai“
(kart.) N-7
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“ (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“
(kart.) N-7
13.25 „Rezidentai“. (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11 N-7

18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“. N-7
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“. Lietuva
21.53 „Sportas“.
21.58 „Orai“.
22.00 „Žvaigždžių kelias“ N-7
0.30 „Baikeriai“ N-7 (kart.)
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
7.10 Grilio skanėstai.
7.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Lemtingas panašumas“
N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.27 Orai.
16.30
Gyvenimo
būdas.
Pokalbių laida.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“.
18.57 Orai.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Ragana“ N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su „Reporteriu“.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
6.30 Klausimėlis.lt.
6.45 Mažasis riteris Trenkas
8.05 Beatos virtuvė. (kart.).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Pasaulio dokumentika.
Gyvūnų išgyvenimo strategija
(subtitruota).
12.40 Pasaulio dokumentika.
Maži, bet ypatingi. vorai (subtitruota).
13.35 Džesika Flečer 4 N-7
15.20 Gamtos inspektoriai.
(kart.).
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą).
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.00 Klausimėlis.lt.
18.30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Edmundo Kučinsko
šou“.
23.10 Sukčiai N-7 (subtitruota).
0.40 Ir viso pasaulio negana
N-14. (kart.).
6.25 Dienos programa.
6.30 „Žvėrelių būrys“

6.55 „Neramūs ir
triukšmingi“ (k)
7.20 „„Nickelodeon“ valanda.
Žuviukai burbuliukai“
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“
8.10 „Pabaisiukas Bansenas“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Saugokis meškinų
9.40 „Drakonų kova.
Super“ N-7
10.10 „Vinetunai. Sidabro ežero legenda“
11.50 „Anabelė ir Nantaketo
vaiduokliai“ N-7
13.45 „Drakono sūnus“ N-7
17.30 „Geriau vėliau, negu niekada“ N-7
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Madagaskaras 3“
21.15 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“ N14
23.10 „Meilės guru“ N14
0.45 „Nojaus laivas“ (k) N14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30
„Žvaigždžių
karai.
Sukilėliai“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Asilo Kalėdos su giesmėmis“
8.40 „Kaulų trupintojo legenda“
N-7
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Maisto kelias“.
10.00 „Bibliotekininkai“ N-7
11.00 „Daktaras Dolitlis 3 N-7
12.55 „Tiltas į Terabitiją“ N-7
14.50 „L.O.L.“ N-7

16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.17 „TV3 sportas“.
19.22 „TV3 orai“.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „102 dalmatinai“ N-7
21.30 „Valstybės priešas“
N-14
0.15 „Penkiasdešimt juodų
atspalvių“ N-14
6.15 „Auklė“ (k)
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 „Nutrūkę nuo grandinės“
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Vaikai šėlsta“
10.30 „Džiunglių princesė
Šina“ N-7
11.30 „Mažieji gamtos
stebuklai“
12.40 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7
13.35 „Ekstrasensų
mūšis“ N-7
15.55 „Reali mistika“ N-7
16.50 „Nusikaltimų
miestas“ N-7
17.25 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ N-7
18.25 „Kas žudikas?“ N-7
19.30 Dainuok mano dainą.
21.30
„Terminatorius.
Išsigelbėjimas“ N14
23.45 „Apsėstieji“ S
1.30 Dainuok mano dainą (k).
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“ N-7
8.50 „Sodininkų pasaulis“
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9.30 „Tėvas Motiejus“ N-7
10.45 „Būrėja“
12.30 „Nekviesta meilė 2“
14.45 „Tabatos salonas“
15.45 „Širdele mano“ N-7
17.45 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 „Diktė. Priklausomybės
kaina“ N14
22.50 „Vaiduoklių namas“ N14
0.40 „Blogis po saule“ N-7
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota, kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).
8.30 Mokslo sriuba.
9.00 „Mes - Pasaulis“. (kart.).
10.25 Henrikas V (subtitruota).
13.15 Klauskite daktaro.
14.10 Stilius. (su vertimu į gestų kalbą).
15.05 Giminės ir.
16.00 Euromaxx.
16.30 Svajokliai.
17.30 Atspindžiai. (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai.
18.45 Akistatos. Kalašnikovas
prieš M16. mirtina dvikova
(subtitruota).
19.35 Akistatos Kastras prieš
Gevarą. revoliucija patikrinta
draugystė (subtitruota).
20.30 Stambiu planu.
21.20 „Mes nugalėjom“
21.45 Keturi metų laikai N-14
(subtitruota).
23.30 LRT OPUS ORE.

0.30 Dabar pasaulyje.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena.
14.30 Oplia!. N-7.
16.00 KK2. N-7.
16.30 KK2 penktadienis. N-7.
18.00 Visi už vieną. N-7.
19.30 Savaitės kriminalai.
N-7.
20.00 Pagauk dainą.
21.00 Kitu kampu.
22.00 Žinios.
23.00 Raudona Linija. N-7
0.00
Dabar
pasaulyje.
Išvados.
0.30Gyvenimiškos istorijos.
Santykių dramas pristato
Mindaugas Capas.
6.10 „Televitrina“.
6.30 „Ledo kelias“ (kart.) N-7
7.30 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ (kart.) N-7
8.30 „Sandėlių karai“
(kart.) N-7
9.00 „Vienam gale
kablys“. (kart.)
9.30 „Žūklė laukinėje
gamtoje“ N-7
10.00 „Nuo amato iki verslo“.
10.30 „Planetos talentai“
11.00 „Visureigiais per
Aliaską“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje“ N-7
14.00 „Taikinys“
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 dievaitis“ N-7
21.00 „Žinios“. Lietuva
21.53 „Sportas“.
21.58 „Orai“. 2018. 209 s.
22.00 „Vyras už pinigus“ N-7
23.45 „Žvaigždžių kelias“ N-7
(kart.)
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
7.55
„Pasaulio
turgūs.
Barselona“. N-7
8.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
8.45 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.30 Gyvenimo būdas.
11.00 „Iššūkis“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.13 Orai.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk “ N-7
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Deimantų
medžiotojai“ N-7
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Deimantų
medžiotojai“ N-7
23.10 „Iššūkis“ N-7
1.10 „Pražūtingi
smaragdai“ N-7
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PASKRAIDYK!

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

Liepos 21-22, Anykščių
miesto šventės dienomis,
nuo 9 valandos Panevėžio
aeroklubo lakūnai kviečia
pažvelgti į Anykščius ir
apylinkes iš paukščio skrydžio.

Lėktuvai „Vilga“ ir „Žiogas“
skraidys iš Katlėrių aerodromo.

Tel. (8 - 681) 15836.

ŠIMTAS ISTORIJŲ
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Pro nuotraukų langus švyti
bėgantis gyvenimas

šiupinys
Lankomumas. Pasibaigus Seimo
pavasario sesijai suskaičiuota, kiek
parlamentarai praleido plenarinių posėdžių. Pavyzdingu lankomumu gali
pasigirti vos 27 parlamentarai. Tarp
jų – anykštėnai, „valstietis“ Antanas
Baura ir konservatorius Sergejus Jovaiša.

Dvilapė blandis.

Mano močiutė.
(Atkelta iš 5 p.)
Taip 1967 – aisiais tapau vyriausiuoju inžinierium mechaniku... keliems mėnesiams, nes tais pačiais
metais pasiūlė darbą rekonstruojamoje „Anykščių vyno“ gamykloje inžinieriumi komplektacijai. Nedvejojau,
nes Anykščiai man atrodė patrauklus
miestas“.
„Anykščių vyno“ statybos inžinierius, konstravimo biuro konstruktorius, dailininkas apipavidalintojas
1974 – aisiais sukūrė šeimą su gamykloje dirbusia ekonomiste Rimante. Augino keturis vaikus, statėsi
nuosavą namą. (Deja, žmonos mirtis
porą išskyrė 2002 – aisiais, tad sūnų
inžinieriaus vadybininko Kęstučio,
inžinieriaus Arūno, dukrų Anykščių
Angelų muziejuje dirbančios Danutės ir keliautojos Vaidos pasiekimais
džiaugtis ir didžiuotis liko jam vienam...) Gyvenimas nestovėjo vietoje
ir 1975 – aisiais A. Janušis tapo Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai
ir laivynui remti įsteigtos Anykščių
technikos sporto mokyklos pirmuoju
direktoriumi. Kadangi visur lydėjo
fotoaparatas, jau ir supratimas, kad
jo nuotraukos gali būti įdomios ne tik
jam pačiam, bet ir platesnei visuomenės daliai, „Anykščių vyne“ išlavinti
dailininko apipavidalintojo įgūdžiai,
plikas mokyklos sienas taip išgražino,
kad net čia iš Vilniaus užsukantiems
generolams patiko. Vėlgi atsitiktinumas. Kūrybingą, fotografuojantį ir filmuojantį vyrioką į Anykščių kultūros
rūmus dirbti dailininku apipavidalintoju pasikvietė tuometinis Anykščių
kultūros rūmų direktorius Rimantas

Pas mamą po 30 – ies metų. Ši nuotrauka eksponuota keliose parodose.
Budavičius.
1977 – 2004 m.
Buvo lemta dirbti su kūrybingais
ir įdomiais žmonėmis
Anykščių kultūros rūmuose įsteigus meninio apipavidalinimo dirbtuves, rūmų direktorius A. Budavičius
pakvietė kelis talentingus Anykščių
krašto žmones, tarp jų šviesios atminties medžio drožėją Joną Tvardauską, A.Janušį kurti ir gaminti stendus,
vaizdinę medžiagą ne tik kultūros
centrui, bet ir miestui. Pakviesti kino,
foto entuziastą į kultūros rūmus buvo
ir dar viena priežastis, A. Budavičius
ir pats buvo aistringas kino mėgėjas. Rūmuose buvo įkurta Anykščių
kino studija „Versmė“, kuriai aštuonerius metus vadovavo A. Janušis.
„Versmei“ 1985 – aisiais buvo suteiktas Liaudies kolektyvo vardas, jos nariai skynė prizines vietas mėgėjiškų
filmų konkursuose ir festivaliuose.
Su Lietuvos nepriklausomybės
atėjimu keitėsi ir pamatinės vertybės, technologijos. Mėgėjiškas kino
kameras keitė vaizdo kameros, tad
pereinamuoju laikotarpiu A. Janušį gyvenimas privertė vėl sugrįžti
prie mechanikos. Keletą metų dirbo
Anykščių pieninėje šaldymo įrengimų mašinistu operatoriumi. Gal
ir toliau būtų dirbęs, tačiau pieninės
griūtis keliems metams nubloškė į
Anykščių A. Vienuolio vidurinę mokyklą dirbti staliumi ir technologijos
mokytoju.
1992 – aisiais A. Janušį į krašto
praeities ir istorinių pirmųjų vėl Ne-

Su klasiokais Trakuose 1959-ųjų žiemą.

priklausomos Lietuvos įvykių įamžinimo darbuose ir sumanymuose
skęstantį A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinį muziejų
pasikvietė muziejaus direktorius Antanas Verbickas. Čia su vaizdo kamera ir fotoaparatu A. Janušiui atsivėrė
visos galimybės atskleisti savo kūrybinius ir organizacinius gebėjimus.
„Dirbau Kultūros istorijos ir paminklotvarkos skyriaus metodininku
restauracijai, vėliau - Kultūros istorijos skyriaus vedėju, nuo 1997 – ųjų
iki 2004 – ųjų buvau videostudijos
vedėju. Kaupėme ir tvarkėme muziejaus vaizdo medžiagos archyvą,
- prisiminė darbo metus muziejuje,
paragavęs ir direktoriaus pavaduotojo duonos A. Janušis. – Darbe supo
įdomūs, kūrybingi ir draugiški žmonės, o dažni susitikimai su ypatingomis biografijomis garsiais Anykščių
krašto žmonėmis, kurių didžiuma jau
iškeliavę į amžinybę, ir mane praturtino gyvenimiška patirtimi, išmintimi. Tuos darbo metus prisimenu kaip
vienus prasmingiausių ir gražiausių
savo gyvenime“, - sakė daugybės
apie Anykščių kraštą sukurtų filmų,
vaizdo siužetų ir nuotraukų autorius.
2004 - 2018 m.
Gyvenimo Anykščiuose
penkiasdešimtmetį įprasmino
paroda
Išėjęs į užtarnautą poilsį A. Janušis
daugiau laiko galėjo ir gali skirti foto-

„Pūkuotas „jaunuolis“.

grafijai, fotografuoti gamtą, pasirausti
archyve, anykštėnus nustebinti savo
fotografijų parodomis. Paskutinioji
– ką tik eksponuota Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos
centre, sutapusi su autoriaus gyvenimo Anykščiuose penkiasdešimtmečiu ir atidaryta per jo vardadienį.
Joje keturios dešimtys akimirkų,
kurių dalis yra iš jo gyvenamosios
aplinkos Niūronių kaime.
„Kodėl „Tarp žemės ir dangaus?“, - paklausiau autoriaus.
„Jokios čia paslaptingos prasmės
ieškoti nereikia, - šypsodamasis
atsakė autorius. – Mėgstamiausia mano tema yra gamta, kuri
vyrauja ir šioje parodoje. Tiesiog
tokie mano fotografijų objektai.
Kikiliukas, pilkoji meleta, kėkštas, varlės... Šie nuotraukų herojai
gyvena mano sodybos aplinkoje,
jų ir ieškoti nereikia, tik pagauti
akimirką“. Dalyje didelio formato
nuotraukų įamžinti žiemos, rudens
peizažai, kurie mažesniu formatu
vargu ar taip žavėtų. Parodą papildė Šiaurės Norvegijos peizažai,
kur prieš keletą metų A. Janušis
keliavo su dukra Vaida.
Įdomu tai, kad A. Janušis ypač didelio formato nuotraukas atsispausdino pats, pats ir rėmus joms pagamino.
A. Janušis dalyvavo grupinėse
parodose Anykščiuose, Utenoje,
Panevėžyje, Zarasuose, Mogiliove,
surengė keletą personalinių parodų,
iliustravo Dalios Bernotaitės - Janušienės knygą „Ko skamba staklelės
naujoj seklyčioj“, išleido fotoalbumą
„Švytėjimas“.
„Kur beatsidūręs Aloyzas visuomet
gaudydavo pro šalį bėgusį laiką, daug
keliavo, fotografavo, filmavo, bendravo su įdomiausiais žmonėmis, ruošė
Anykščių televizijos laidas. Užtat pro
Aloyzo nuotraukų langus švyti stabtelėjusi vakarykštė diena. Jos šviesoje
sklinda ir tie patys atspindžiai – jo
mintys, kurios lyg smagus šyptelėjimas tų akimirkų žavesį sustabdo ir
paliudija“, - taip apie albumo autorių
pastebėjo žurnalistas, muziejininkas
Tautvydas Kontrimavičius.

Aloyzo Janušio nuotraukos

Rinkimai. Kitais metais vyksiančiuose Savivaldybių tarybų rinkimuose Liberalų sąjūdis kels savo
kandidatus į merus ir miestų tarybas
sudarydamas partijos kandidatų sąrašus visose savivaldybėse. „Galutinai
apsisprendėme rinkimuose dalyvauti
kaip partija, ne kaip rinkiminiai komitetai“,- komentavo Liberalų sąjūdžio
pirmininkas Eugenijus Gentvilas.
Žiedai. Vieną iš Anykščių regioninio parko piliakalnių vėl papuošė
gausiai pražydę melsvieji gencijonai
(Gentiana cruciata L.). Į Lietuvos
saugomų augalų sąrašus ši rūšis įrašyta nuo 1962 m. ir šiuo metu yra
pažeidžiama.
Pareigos. Kadenciją baigusi ir iš
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės pareigų atleista
Zita Neniškienė toliau dirbs šioje įstaigoje šeimos gydytoja.
Atestatai. Kavarske abiturientams
brandos atestatai praėjusią savaitę
įteikti Kavarsko šv.Jono Krikštytojo
bažnyčioje. Kavarsko mokyklą baigė
66-oji abiturientų laida, iš viso 18 mokinių. Prieš keletą metų Anykščiuose
buvo kilusi didžiulė diskusijų banga
apie tai, ar bažnyčia – tinkama vieta
brandos atestatų įteikimo iškilmėms.
Diskusijose vieningos nuomonės neprieita.
Aikštelė. Anykščių rajono savivaldybė paskelbė žirginio sporto konkūrų aikštelės Niūronyse projektavimo
ir statybos darbų viešąjį pirkimą. Viešojo pirkimo sąlygose nurodoma, kad
pirkimo laimėtojas galės pasinaudoti
Joniškio rajono Ziniūnų kaimo hipodromo statybos projektu. Pirkimo
paslaugų ir darbų vertė turės neviršyti
100 000 Eur.
Kortelės. Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kortelių viešąjį
pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos
sergantiems tuberkulioze. Anykščių
rajono savivaldybė tokiu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.
Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto
kortelių. Kortelių tiekėjas privalo užsiimti mažmenine prekyba Anykščių
rajone ir užtikrinti galimybę įsigyti
būtiniausių prekių krepšelio prekes.
Pirkimas. Anykščių rajono savivaldybė jau ruošiasi Okuličiūtės dvarelio pritaikymui kultūrinei bei meninei veiklai – paskelbė viešąjį pirkimą,
kurio metu įsigis garso bei vaizdo
aparatūros. Viešojo pirkimo metu
numatyta pirkti garso kolonėles, skaitmeninį garso pultą, grotuvą, mikrofonus, projekcinį ekraną, apšvietimo
įrangą. Viešojo pirkimo laimėtojas
įrangą privalės sumontuoti iki metų
pabaigos. Dvarelį planuojama pritaikyti kultūriniam turizmui, galbūt
jame įsikurs literatūrinė kavinė.
Nelaimė. „Anykšta“ rašė, kad birželio 29 d. Rubikių ežere nuskendo
1989 m. gimimo D.Ž. Vyro kūnas
rastas apie 1 km. nuo kranto 7-8 m.
gilyje. Ugniagesiai gelbėtojai pranešė, kad kartu valtyje buvusi 1994 m.
gimimo mergina išsigelbėjo. Panašu,
kad J.S. gyvybę išgelbėjo dėvėta gelbėjimosi liemenė.

iš pirmų lūpų
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Anykščiai švenčia 578 –ąjį gimtadienį
Penktadienį prasidėjo tris dienas truksianti Anykščių miesto šventė „Anykščių glėbyje“. Pirmąją
šventės dieną floristiniais kilimais pražydo miesto centras, šalia Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios
bibliotekos atidengta atminimo lentelė fotometraštininkui Izidoriui Girčiui, šventės atidarymo ceremonijoje pagerbti nusipelnę anykštėnai.

Atminimo lentelę fotomenininkui, spaudos fotografui Izidoriui
Girčiui atidengė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir senosios fotografijos mėgėja, suskaitmeninusi fotografo negatyvus
Irma Randakevičienė.

Anykščių socialinės globos namų kolektyvas nuaudė vertikalų floristinį kilimą „Vasaros portretas“,
kurio lankytojai gali jame įsiamžinti.

Raguvėlietis Antanas Zimnickas į „plieno upę“ atvažiavo su 1976 metais pagamintu
motoroleriu „Muravej“.

Jau tapo tradicija Anykščiams
svarbių švenčių metu pagerbti
šimtmečio anykštėnus. Anykščių
miesto šventės atidarymo metu
už nuopelnus Anykščių kraštui
šimtmečio ženklais apdovanota
Kovo 11-osios Akto signatarė
Irena Andrukaitienė, istorikas
Virginijus Strolia, politikas Jonas
Šimėnas, politinė kalinė Prima
Petrylienė, mokslininkas Algirdas Antanas Avižienis, verslininkas Alvydas Bitinas, kunigas
Stanislovas Krumpliauskas, bei
socialinės veiklos organizatorė
Evgenija Baltronienė.
Anykščių rajono garbės piliečio vardas šventėje oficialiai
suteiktas aktoriui Ferdinandui
Jakšiui.
Floristinius kilimus šiemet
pinti užsiregistravo 19 komandų
iš Anykščių, Ukmergės, Mažeikių rajonų bei svečiai iš Baltarusijos.
Penktadienį sparčiausiai floristinį kilimą „lipdė“ Lietuvos
socialdemokratų partijos Anykščių skyriaus atstovai. Jų kilimas
nupintas iš augalų, surinktų si-

gnataro Stepono Kairio gimtinės
apylinkėse, o jo fone puikuojasi
paties S.Kairio portretas.
Šiemet nupinti keli vertikalūs
floristiniai kilimai. Anykščių socialinės globos namų floristinis
kilimas išsiskiria funkcionalumu
– tai floristinė fotosienelė gamtos ir žmogaus ryšio harmonijai
atskleisti. Lankytojai šiuo kilimu gali ne tik grožėtis, bet ir
pasidaryti fotoportretą.
Floristiniai kilimai bus vertinami A, B ir C kategorijose.
A kategorija apibūdinama kaip
profesionali ir joje varžosi didžioji dalis komandų – 13.
Į senovinių automobilių suvažiavimą „Plieno upė“ Anykščių
miesto parke susirinko būrelis smalsuolių, tačiau renginio
pradžioje senus automobilius
ir motociklus buvo galima ant
pirštų suskaičiuoti. Tarp kelių
iš Panevėžio ir kitų miestų atvažiavusiųjų buvo ir motorolerį
„Muravej“ atvairavęs Raguvėlės
gyventojas Antanas Zimnickas.
„Mano transporto priemonė pagaminta 1976 metais, tačiau pra-

Anykščių socialdemokratai floristinį kilimą pagamino iš Lietuvos nepriklausomybės akto signataro gimtinės žolynų.

ėjusi techninę apžiūrą, apdrausta
ir aš su ja ramiai dalyvauju eisme“, - sakė senovinės transporto
priemonės savininkas.
Penktadienį 15 val. prie
Anykščių viešosios bibliotekos
susirinkus būreliui anykštėnų,
tarp jų bene visiems šiandieniniams Anykščių krašto fotometraštininkams, buvo atidengta
fotomenininko, spaudos fotografo Izidoriaus Girčio (1903
– 1989) atminimo lentelė. Jos
iniciatoriai - Vilniaus anykštėnų
sambūris, kuriam vadovauja Regina Smetonaitė.
Fotomenininką I. Girčį iš užmaršties ištraukė senosios fotografijos mėgėja, teisininkė Irma
Randakevičienė prieš penketą
metų pradėjusi skaitmeninti jo
paliktus negatyvus. Anykščių
bibliotekoje saugoma apie 50
tūkstančių negatyvų. Pasak I.

Randakevičienės, I. Girčys buvo
ne tik puikus fotografas, bet ir
charizmatiška asmenybė, o jo
nuotraukos turi magišką poveikį.
Lentelė pagaminta už Vilniaus
anykštėnų sambūrio surinktas
aukas, lentelės autorius - garsus
metalo skulptorius, medalininkas, Anykščių krašte gyvenantis
Jonas Žukas, lentelę pagamino
bendrovė „Akmens sala“.
Šiemet į Anykščių miesto
šventę atvyko ir svečių iš užsienio šalių – Baltarusijos, Slovakijos, Latvijos, Ukrainos, Čekijos,
Gruzijos, Estijos.
Šeštadienį kvies rekordinio
dydžio šventinė mugė – į ją užsiregistravo 365 prekybininkai.
Anykščių rajono savivaldybės
skaičiavimais, miesto šventės
biudžetas sieks 50 tūkst. eurų.
-ANYKŠTA

„Žvaigždė“. Ažuožerių moterų klubo merginų grupės floristinis
kilimas.

Kilimo „audėjos“ mokytojos iš Baltarusijos Klecko miesto susilaukė anykštėnų dėmesio.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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2018 m. liepos 21 d.

Anykštėnai į S. Dariaus ir S. Girėno
skrydžio metines atsinešė kėdes

Simona STRAŽINSKAITĖ

Pirmadienį, liepos 16 dieną, vyko kasmetinis S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą minėjimas. Renginio metu Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis apdovanojo dvylika Šimtmečio anykštėno vardo nusipelniusių žmonių.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis Šimtmečio anykštėno ženklu apdovanojo ir Anykščių muzikos mokyklos fortepijono mokytoją Ireną Meldaikienę.
Lietuvos Respublikos šimtmečio proga buvo apdovanoti: Tomas
Baravykas – žemdirbys ūkininkas,
visuomenininkas, daržovių augintojų asociacijos narys, Traupio
miestelio krepšinio rinktinės narys; Algimantas Bronius Bekenis –
kraštotyrininkas, visuomenininkas,
išleidęs ir parengęs kraštotyros monografiją „Viešintos“; Gediminas
Grina – fizikas, kariškis, valstybės
tarnautojas, vadovas, kraštotyri-

ninkas, visuomenininkas, apdovanotas Lietuvos ir NATO kariniais
medaliais, Valentinas Gudėnas
– Anykščių rajono Budrių kaimo
bendruomenės vadovas ir bibliotekos įkūrėjas, visuomenininkas,
mokytojas; Arminas Jasikonis –
profesionalus motokroso lenktynininkas, sportininkas; Ledina Kaladienė – gydytoja, PSPC vyriausia
pediatrė, sportininkė tenisininkė,
visuomenininkė; Bronė Lukaitie-

nė – bibliotekininkė, kultūros organizatorė, valstybės tarnautoja,
vadovė, pirmoji šalyje apdovanota Lietuvos Kultūros ministerijos
„Meno saviveiklos žymūno“ garbės ženkleliu; Valentinas Lukoševičius – pedagogas, istorijos ir
kūno kultūros mokytojas, sporto
organizatorius; Irena Meldaikienė
– pedagogė, fortepijono mokytoja,
muzikė, pianistė, koncertmeisterė; Jonas Pajarskas – pedagogas,

Valentinas Gudėnas Budrių bendruomenes patalpose įkūrė biblioteką, kuri jungia ir ugdo
įvairiaus amžiaus ir socialinio sluoksnio gyventojus. 			
Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.

kūno kultūros mokytojas, sporto
organizatorius, imtynių treneris ir
teisėjas; Skaidrė Račkaitytė – dailininkė, dizainerė, tautodailininkė,
keramikė; Arūnas Vilkončius – pedagogas, dailės mokytojas, vadovas, dailininkas tapytojas, Lietuvos
tautodailininkų sąjungos narė.
Vos įsukus į keliuką vedantį
Puntuko akmens ir medžių lajų
tako link, dėmesį atkreipė trys
dalykai – naujai išlietas, glotnus
asfaltas, ypatingai mažas žiedas
ir nusidriekusios automobilių eilės, verčiančios susimąstyti, kur gi
reikės pasistatyti savo transporto
priemonę. Anykštėnų, susirinkusių paminėti 85-ųjų S. Dariaus
ir S. Girėno skrydžio per Atlantą
metinių, buvo tikrai nemažai. Visi
žmonės būrėsi kaip galima arčiau
Puntuko akmens, kai kurie net atsinešė kėdes, kad geriau matytų ir
neatsibostų stovėti, nes akmens papėdėje vyko renginys. Aplink buvo
išsirikiavę šauliai.
Renginį pradėjo Anykščių kultūros centro režisieriai Julius Jakubėnas ir Vilma Paulauskaitė, kartu
su Anykščių rajono meru Kęstučiu
Tubiu jie apdovanojo Šimtmečio
anykštėnus ir padėkojo 2018-ųjų
metų dainų šventės „Vardan tos...“
dalyviams. Visą vakarą dainavo
ir šoko Anykščių kultūros centro
meno kolektyvai. Dideliame, milžiniškus išskleistus baltus sparnus
primenančiame ekrane buvo rodomi trumpametražiai animaciniai
filmukai apie Anykščių krašto istoriją, padavimus ir sakmes.

Renginio metu buvo pristatytas naujas Anykščių ,,ženklas“ - gaidys
Autorės nuotr..

2018 m. liepos 26 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono
savivaldybės tarybos 43-asis posėdis.
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2018 m. liepos 24 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. I a. 108 kab.
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. II a. 206 kab.
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. I a. 108 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. III a. 304 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

spektras
Ribos. Europos Komisijos (EK)
atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius sako, kad Europos
Sąjungos (ES) galimybės sustabdyti
Astravo atominės elektrinės (AE)
projektą yra labai ribotos. Pasak diplomato, teisiškai ES turi labai mažai
galios projektams už ES sienos ribų.
Turime reikalą su Baltarusija, kuri
toli gražu nėra demokratinė valstybė ir kurioje jau daug metų veikia
autokratinis režimas. Daugiausia ką
gali padaryti ES, tai reikalauti, kad
Baltarusija pradėtų laikytis nepriklausomos ES atominės energetikos
reguliuotojų grupės atliktų AE streso
testo rekomendacijų. A. Pranckevičiaus teigimu, ES sustabdyti projektus ne savo teritorijoje yra teisiškai
neįmanoma. Netgi ir ES viduje kiekviena valstybė pati sprendžia dėl
savo energetikos politikos.
Apdovanojimas. Simboliška, kad
šalies skautai šimto metų sukaktį
mini kartu su Lietuvos valstybe. Per
visus šiuos metus skautų judėjimas
šalyje vaidino svarbų vaidmenį ugdant atsakingą jaunimą, skatinant
pilietiškumą, savanorystę ir meilę
tėvynei, sakė prezidentė Dalia Grybauskaitė, ketvirtadienį apsilankiusi
Rumšiškėse vykstančioje Tautinėje
skautų stovykloje. Minint skautų judėjimo šalyje šimtmetį, į didžiausią
šalies istorijoje jaunimo stovyklą susirinko 3300 skautų iš visos Lietuvos
ir 21 užsienio valstybės.
Priminimai. „Sodra“ penktadienį
išsiuntė pranešimus 6321 gyventojui,
kuriam šį mėnesį gali tekti savarankiškai sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką. Pranešimai paskelbti „Sodros“ asmeninėse
gyventojų paskyrose, o 1500 iš jų
gavo pranešimą apie tai elektroniniu paštu. „Šie gyventojai dar nėra
skolininkai, tačiau, jeigu šį mėnesį
jie neįsidarbins, nesiregistruos darbo biržoje ar nepradės vykdyti ekonominės veiklos, pagal teisės aktus
jiems patiems iki mėnesio pabaigos
teks sumokėti 36 eurų įmoką. Apie
atsiradusią prievolę juos informuojame nedelsdami per elektroninę paskyrą ir turimais kontaktais“, - sako
„Sodros“ komunikacijos vadovas
Saulius Jarmalis.
Srautai. Antrą metų ketvirtį į
Lietuvos oro uostus atvyko ir iš jų
išvyko 1,7 mln. keleivių - tai 15,2
proc. daugiau nei pernai tuo pačiu
metu, praneša Statistikos departamentas. Per šį laikotarpį Vilniaus oro
uoste buvo aptarnauta 78,8 proc. visų
keleivių, Kauno - 15,8 proc., Palangos - 5,3 proc., Šiaulių - 0,1 proc.,
nurodoma Statistikos departamento
pranešime. Daugiausia keleivių atvyko ir išvyko į Jungtinę Karalystę. Palyginti su analogišku praėjusių metų
laikotarpiu, keleivių srautas daugiausia augo iš ir į Lenkiją - 73,4 proc.,
Turkiją - 60,4 proc., Ispaniją - 16,1
proc., Norvegiją - 11,3 proc.
Aneksija. Italijos vidaus reikalų ministras ir ministro pirmininko
pavaduotojas Matteo Salvinis teigė,
kad nemato problemos dėl Rusijos
įvykdytos Ukrainos Krymo pusiasalio aneksijos, šiais žodžiais paprieštaraudamas oficialiai ES ir JAV
politikai. 2014 metais Krymas buvo
okupuotas ir aneksuotas surengus
referendumą, kurį Jungtinės Tautos
pasmerkė kaip neteisėtą. Rusija buvo
išstumta iš Didžiojo aštuoneto (G8)
ir sulaukė JAV ir ES sankcijų.
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Būstas Anykščių rajone jaunoms šeimoms kainuos pigiau
(Atkelta iš 1 p.)
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga savo rinkiminėje programoje deklaravo apie prioritetus remti
jaunas šeimas. Šios partijos atstovas
parlamente Antanas Baura „Anykštai“ sakė balsavęs už jaunoms šeimoms paremti skirtą tvarką ir linkęs
manyti, kad jos iš to turės naudos.
„Galbūt kažkas ir sakys, ką tai jaunai šeimai veikti regionuose? Turime
daug pavyzdžių Anykščių rajone,
kai jauni žmonės kuria savo verslus,
dirba. Iš teritorijų, kur bus galima
gauti paramą būstui, iškrenta didieji
Lietuvos miestai ir kurortai. Šalies
finansinis pajėgumas nėra toks, kad
būtų galima šį regionams sukurtą
mechanizmą taikyti visos Lietuvos
mastu“, - sakė A.Baura.
Pirmiausia šeimai reikės susirasti
būstą, kurį norės pirkti, arba sklypą,
kuriame norės statydintis namą.
Pagal Finansinės paskatos pirmąjį
būstą įsigyjančios šeimoms įstatymą, būsto kredito suma, nuo kurios
jaunoms šeimoms suteikiama subsidija, negalės būti didesnė kaip 87
tūkstančiai eurų. Ji bus išmokama ne
vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto
kredito suteikimo dienos.
Neauginančioms vaikų šeimoms
bus skiriama 15 proc. subsidija, auginančioms 1 vaiką - 20 proc., auginančioms 2 vaikus - 25 proc., o auginančioms 3 ir daugiau vaikų - 30
proc.
Padidėjus šeimai bus galima
kreiptis dėl papildomos subsidijos,
tačiau kreipimosi metu sutuoktiniai
arba vienas vaikus auginantis asmuo

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų valymo įrenginius, surinkimo talpyklas.
Kasa vandens šulinius, jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.
Namų dažymas. Statybos, apdailos
darbai.
Tel. (8-692) 37150.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Vieno kambario 30 kv. m butą
pirmame, dviejų aukštų renovuoto
namo, aukšte. Adresas Valaukio
10-3. Kaina 18 800 Eur.
Tel. (8-676) 35010, Anykščiai.
Parduoda/nuomoja 78,41 kv. m.
komercinės paskirties patalpas
tinkamas ir gyventi. Kavarskas,
Petro Cvirkos 1-4.
Tel. (8-686) 09315.
Anykščių r., Viešintų mstl. - rąstinis namas su ūkiniais pastatais ir
11 a sklypu. Pakeistas namo stogas, sudėti plastikiniai langai.
Tel. (8-683) 91121.
Namą Anykščių mieste.
Tel.: (8-602) 94401.
Sodybą Anykščių r.
Tel.: (8-606) 99303.
3 k. butą Anykščių m.
Tel.: (8-608) 18792.

negali būti vyresni nei 35-erių.
Sklypui, kuriame turi būti statomas jaunos šeimos būstas, gali būti
skiriama ne daugiau kaip 15 proc.
būsto kredito sumos. Norintys gauti
subsidiją turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti
į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą. Subsidija
galima ne tik Lietuvos piliečiams ir
jų šeimos nariams, bet ir Europos
Sąjungos ar Europos ekonominės
erdvės šalių piliečiams bei kitiems

užsieniečiams, kurie turi ilgalaikį
leidimą gyventi Europos Sąjungoje
arba jiems Lietuvoje yra suteiktas
prieglobstis.
Į paramą nebus galima pretenduoti, jei jauna šeima nuspręs būstą įsigyti iš savo giminaičių.
Pagrindiniai žingsniai, kaip vyktų
subsidijos suteikimas: – Jauna šeima
regione susiranda būstą pirkimui
arba sklypą statybai. – Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą www.
spis.lt arba tiesiogiai savivaldybėje.

– Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu
tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams
išnaudotos, pažyma neišduodama,
bet formuojamas sąrašas naujam
finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo
datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.
Tai reiškia, kad jeigu nesant pinigų
subsidijoms šeima turi palaukti kitų
metų ir sutuoktiniams per tą laiką su-

eina 36-eri, bet prašymo pateikimo
metu sutuoktiniai buvo ne vyresni
kaip 35-erių metų, jie atitinka kriterijus. – Jauna šeima su gauta pažyma
per 15 kalendorinių dienų kreipiasi
į pasirinktą kredito įstaigą. – Kredito įstaiga per du mėnesius priima
sprendimą suteikti kreditą arba ne.
Nusprendusi suteikti paskolą būstui
kredito įstaiga pasirašo kreditavimo
sutartį su jauna šeima. – Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija ne
vėliau kaip per 4 mėnesius perveda
subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

-ANYKŠTA

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą
Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus
įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės,
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas ﬁnansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai,
tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų ir trijų (trijų kambarių 4.1.2 zonoje, žiūrėti zonų plane) kambarių
butai su visais patogumais Anykščių mieste.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. 12.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta
2018-07-18) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete.

Nesusireikšminę, tvarkingi meistrai renovuoja stogus, stato karkasinius namus, ūkinius pastatus.
Konsultuoja.
Tel. (8-674) 59511.
Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.
Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.
Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pasirūpina pigesnėmis medžiagomis.
Tel. (8-687) 73069.
Mini ekskavatoriaus paslaugos. Žemės kasimo ir lyginimo
darbai.
Tel. (8-686) 35499.
Karpo, formuoja gyvatvores,
dekoratyvinius augalus. Pjauna
pavojingai augančius medžius.
Tel. (8-644) 41260.
Vieno kambario butą 5-ame
aukšte,
renovuotame
name
(Liudiškių g. 23). Kaina 13tūkst.
Tel. (8-698) 01180.
Anykščių r., Rubikių k. - graži
sodyba šalia Rubikių ežero (10
km iki Anykščių). 25 a., ūkinis
pastatas, rūsys, su baldais.
Tel. (8-683) 91121.
Tvarkingą, su visais patogumais sodybą su baldais Anykščių
r., Leliūnų k.
Tel. (8-614) 44910.
Sodyba Anykščių r., Drobčiūnų
k. Medinis namas, 30 a. sklypas.
Tel. (8-640) 32442.
Kuras
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Smulkina pievas.
Tel. (8-684) 14841.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Vidaus bei išorės apdaila, santechnikos, elektros instaliaciniai ir remonto darbai; trinkelių klojimas.
Tel. (8-602) 77022.
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.
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.
Durpių briketus iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Medžio pjuvenų briketus, baltarusiškus durpių briketus ir medžio
granules. Pristato į namus. Veža
krovinius mašina su kranu iki 10
tonų, savivarčiu iki 6 tonų. Išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-612) 93386.
Alksnio ir klevo malkas kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Kita
3 karves.
Tel. (8-684) 14841.
Pjuvenas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

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

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.
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.
JAUNOS VIŠTAITĖS! Liepos 26 d. (ketvirtadienį) prekiaus Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir
lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradedančiomis
kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių
(tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose 7.05,
Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose 7.25, Surdegyje
7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 10.25, Padvarninkuose
10.30, Andrioniškyje 10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose
11.15, Elmininkuose 11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose
11.40, Aknystose 11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose
(prie turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.25,
Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10,
Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.50,
Kurkliuose 15.00, Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30,
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40,Janušavoje 15.50,
Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

Parduodami naujos statybos namukai
PALANGOJE, Kontininkų g. 5A.

AKCIJA! Kotedžas 3 k. su pilna
apdaila tik 59 000 Eur.
AKCIJA! Kotedžas 3 k. su
BALDAIS tik 63 000 Eur.
AKCIJA! Namukas 3 k. su pilna
apdaila tik 79 000 Eur.
Išskirtinumai: pušynas, iki jūros 380
m, nuosavas žemės sklypas, pilnai
sutvarkyta teritorija, terasa, dujos,
krosnelė, parkingas. Be tarpininkų.
Tel. (8-669) 90111.

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
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Mišką su žeme arba išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai įvairų mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-607) 77923.
Brangiai miškus Lietuvoje: brandžius, jaunuolynus.
Žemę,apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.
Įmonė brangiai - įvairų mišką su
žeme ir biržes išsikirsti, drebulės ir
juodalksnio rąstus bei tarinę medieną. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-605) 27002.

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

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

Senovinius automobilius, motociklus ir jų dalis.
Tel. (8-682) 35929.

siūlo darbą
Ieško palečių remontuotojų
Vokietijoje. Atlyginimas 14001500€.
Kristina (8-685) 88777 arba
kristina@nermeka.lt
Reikalingi pagalbiniai darbuotojai darbui su vėdinimo sistemomis
Vokietijoje. 1300-1500€. Kristina
(8-685) 88777 arba
kristina@nermeka.lt

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

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.

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.

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.

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

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Miškus, namus, sodybas, butus.
Sekmingai padeda parduoti.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.

Automobilius, mikroautobusus,
visureigius, motociklus, sunkvežimius.
Tel. (8-628) 07656.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Laimutė Kadelskienė vėl perka
gyvulius. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-615) 49710,
(8-656) 93098.

Brangiai - miškus su žeme, išsikirtimui visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

Automobiliai

PERKAME

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

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, visureigius,
mikroautobusus, traktorius.
Tel. (8-629) 10247.

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

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

2018 m. liepos 21 d.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

Sudarome išankstines 2018 m.
derliaus kviečių supirkimo sutartis.
Avansas 20 proc.
Tel. 8 683 85 009, 8 682 47 857.

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

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

Turi darbo statybininkams ir vidaus apdailininkams Vokietijoje ir
Danijoje. Atlyginimas 1600-2200€.
Kristina (8-685) 88777 arba
kristina@nermeka.lt
Lietuvos įmonei reikalingi
plataus profilio
statybininkai ir pagalbiniai
darbininkai. Darbas
komandiruotėse Danijoje.
Tel. (8-612) 03020.

ŠIAUDUS

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

ieško darbo
44 metų vyras ieško vairuotojo darbo. Turi B, C, E vairuotojo kat., hidromanipuliatoriaus
paž.
Tel. (8-683) 70494.

10 METŲ JAUNESNĖ PER
1 SAVAITĘ !!!
Atliekama su Fliners
Blitz aparatu.

VYTAUTO PAMINKLAI

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

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

UŽKRITĘ VOKAI,
RAUKŠLĖS ant VEIDO,
LŪPŲ, KAKTOS, KAKLO,
DEKOLTĖ,
SUGLEBĘS PILVAS,
STRIJOS, PAPILOMOS,
AKNĖ, RANDAI.

50% nuolaida!
INFORMACIJA TEL.
+37061219222
www.10metujaunesne.lt
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Tiražas 3200 egz.					
Užs. Nr. 604
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

nieko rimto

vardadieniai

šiandien

Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė, Danielius.

2018 m. liepos 21 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė baisisi, kad meras į
Anykščius prisikvies kinų

liepos 22 d.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Magdalena, Dalius, Mantilė.
liepos 23 d.

Kinija tai pigios prekės,
Ilgos sienos, kapų žvakės,
Armija iš terakotos,
Kelnės greitai sunešiotos.

Apolinaras, Romula, Tarvilas,
Gilmina, Brigita, Roma.

mėnulis

liepos 21-23 d. priešpilnis

Plastiko žali vazonai Ten gyvena milijonai
Ir visi neaiškiai rašo,
Su instrukcijom jų šakės.

anekdotas

Lazdijų muitininkams Koperfildas rodo visokius fokusus, bajerius
ir t.t. Vienas muitininkas ir sako
jam:
- Čia tavo fokusai? Aš tau parodysiu fokusą, jei nori.
Koperfildas sako:
- Noriu.
Tada muitininkas sako jam:
- Matai tą fūrą, pilną kontrabandinių cigarečių?
- Na taip, matau.
Muitininkas paima tos fūros krovinio dokumentą ir uždeda anspaudą sakydamas:
- Žali žirneliai!!!

oras

Virdulį kai nupirkau,
Galvą tris dienas sukau,
Jei ne profkės mokinys,
Būtų veltui pirkinys.
Sau tada ir pasakiau Aš su Kinija baigiau.
Na, o štai skaitau „Anykštoj“ Meras Kinijon išvyksta.
Sako, jis kaip Gediminas
Kinus Anykščiuos vadina.
Sako, verslo reikalais
Kinai Anykščiuos ateis.

NNN
+26

+18

redaktorei nežinant

„Liepos 11 d. Anykščiams tapo
svarbia data. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis abipusiu sutarimu su Kinijos Liaudies Respublikos Sičuano provincijos Pengžou
miestu pasirašė Ketinimų Bendradarbiauti Protokolą“ - praneša
Anykščių savivaldybės administracija.
Akivaizdu, jog jei liepos 11-oji
Anykščiams svarbi data - mero
Kęstučio Tubio ir turizmo ir verslo informacijos centro laikinosios
vadovės Kristinos Beinorytės kelionė į Kiniją buvęs ne turistinis

Tiesim į Kiniją pienotekį

žygis, o Anykščiams (žinoma, ir
Kinijai) reikšmingas veiksmas.
Meras tikina, kad su kinais bendradarbiaus žemės ūkyje „įskaitant žemės ūkio produktų importą ir eksportą“. Po šio pranešimo
anykštėnai, net tie, kurie gyvena
daugiabučiuose, masiškai ėmė
pirkti karves. Nors Pengžou miesto „Googlas“ neranda, bet tikėtina, kad tokiu ar panašiu pavadinimu gyvenvietė Kinijoje yra. O jei
gyvenvietė Kinijoje - tai joje, žiūrėk, bent milijonas žmonių. Tad
kiekvienas anykštėnas gali nuo

šiol laikyti neribotą kiekį karvių
- pieno eksporto rinka garantuota.
Gal net pienotiekį galima nutiesti.
Per booking.com sistemą Kinijos mieste panašiu pavadinimu į Pengžou dvivietį kambarį
prabangiame viešbutyje galima
užsisakyti vos už 30 eurų. Gera,
pigi šalis bendradarbiavimui. O
ir skrydis Vilnius-Pekinas-Vilnius
(su persėdimais Maskvoje) vienam asmeniui kainuoja vos 600700 eurų.
K.Tubis - rajonui yra gėris. Jis
per savo kadenciją į varganą Ki-

niją vos du kartus keliavo. O būtų
rajoną valdęs koks geografas...
Kiekvieną mėnesį turėtume kelias
rajonui svarbias datas. Tai, žiūrėk,
su Naująja Zelandija, tai su San
Kitsu ir Neviu, tai su Tuvalu ir
Pago Pago bendradarbiavimo sutartis pasirašyta.
Kita vertus, Anykščių seniūnai
labai jau apkiautę. Jokių komandiruočių, jokių bendradarbiavimo
sutarčių. O juk galėtų, pvz., Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Prahos meru...

„Anykštą“ galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, tačiau
patogiausia - prenumeruoti!
3 mėn.
EUR

5 mėn.
EUR

„Anykšta“

21.00

35.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
pensininkams

18.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

20.00

Paštų skyriuose:

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g.
32 parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g.
29, Anykščiai)
„Anykšta“

18.00

30.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

25.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

20.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
15.00

25.00

2 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
4.00

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių
laikotarpiui.

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29). Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. . Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400,
Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.

