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asmenukė

Panašu, kad prie ankstesnės rajono valdžios net Anykščius ap-
lankančių turistų skaičius buvo tapęs ideologiniu klausimu. Gal 
kad pateisintų turizmui skiriamas rajono biudžeto lėšas?

Tačiau keisčiausia tai, jog kurortinės teritorijos statusą turin-
čiame Anykščių krašte apsilankiusių turistų skaičius, skirtingų 
institucijų ir šaltinių pateikiamais duomenimis, skiriasi dešimti-
mis kartų.

Skaičiuodamas turistus ir 
velnias koją nusilaužtų

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Nušvitimas

Pastaruoju metu ekonomi-
koje man – vien atradimai. 
Paskelbė, kad kelia minimalią 
algą, ekonomistai tuoj išaiški-
no, kad keliamas minimumas 
padidina kainas ir mūsų paja-
mos sumažėja. 

Garbės žodis, iki šiol galvo-
jau, kad minimumas keliamas 
todėl, kad kainos padidėjo. 
Dabar žinau, kaip pagerinti 
gyvenimą ir išgelbėti ekono-
miką – tereikia sumažinti mi-
nimumą. 

Linas BITVINSKAS

Anykščių tic direktoriaus 
Rimanto Sereičiko manymu, 
Anykščių rajonas nesuklydo 
plėsdamas pramoginį turizmą.

Troškūnai vėl virsta miestu
Anykščių rajono savivaldybė, įgyvendinusi 3 

mln. Lt projektą „Troškūnų miesto kompleksinė 
plėtra“, pagal kurį rekonstruota bernardinų vie-
nuolyno mokyklos pastato dalis, sutvarkyta skve-
ro aikštė, parke įrengta spalvinga sporto aikštelė, 
atgaivino mirštantį buvusį rajono centrą.

Pamėtyti kamuolio į Troškūnus ateina vai-
kai net iš Milaikiškių, o buvusioje gimnazijoje 
vyksta kultūros projektai. Štai ir šį šeštadie-
nį Troškūnuose vyks jau aštuntasis jaunimo 
etninės kultūros ir keistojo folkloro festivalis 
„Folk-virusas“. 16 psl.

JONINĖS. Jono Biliūno sodyba-
muziejus kviečia anykštėnus švęsti 
Jonines Niūronių kaime ir prisiminti 
mūsų krašto tradicijas, rašytojo gim-
tinėje vakarojant kartu su Vilniaus 
folkloro ansambliu „Ūla“. Šventės 
pradžia – antradienį, birželio 23-ąją, 
nuo 20 val., pabaiga – Joninių rytui 
išaušus.

Teatras. Anykščių kultūros centro 
mėgėjų teatro kolektyvas ketvirtadie-
nį grįžo iš Bulgarijos, kur festivalyje 
rodė spektaklį “Strazdas”(režisierius 
Jonas Buziliauskas). O šį šeštadienį ir 
sekmadienį kolektyvas tą patį spekta-
klį suvaidins Seinuose (Lenkija).  

Alga. Vyriausybė nuo liepos 1 
dienos nusprendė didinti minimalią 
mėnesinę alga 25 eurais. Po didinimo 
MMA bus 325 eurai, o minimalus 
valandinis atlygis – 1,97 euro iki mo-
kesčių. Atitinkamai kyla mokesčiai 
tiems, kurie savarankiškai turi sumo-
kėti privalomojo sveikatos draudimo 
(PSD) įmokas, nes jos skaičiuojamos 
nuo minimalios algos. 

Susitiko Seimo narys Ričardas 
Sargūnas kartu su Seimo pirmininke 
L.Graužiniene lankėsi Liuksemburgo 
Didžiojoje Hercogystėje. Seimūnai 
taip pat susitiko ir su lietuvių ben-
druomenės atstovais, lietuvių ten gy-
vena ir dirba apie 800. 

Konkursas. Troškūnų seniūno 
pavaduotojo konkursą iš trijų preten-
dentų laimėjo Gina Petraškienė. Iki 
tol ji dirbo Anykščių seniūnijos spe-
cialiste. 

Automobiliai. Savivaldybė ketina 
įsigyti mikroautobusą ir du lengvuo-
sius automobilius. Mikroautobuso 
pirkimui numatyta skirti 45 tūkst. 
eurų (155 tūkst. 376 litus). Už kie-
kvieną iš lengvųjų automobilių pla-
nuojama mokėti 17 tūkst. 500 eurų 
(60 tūkst. 424 litus). “Mikriuku” nau-
dosis pati savivaldybės administraci-
ja, o lengvieji automobiliai bus per-
duoti seniūnijoms. Naujos transporto 
priemonės atiteks Troškūnų, Traupio 
arba Andrioniškio seniūnijoms. 

Sveikinimas. Primename, kad per 
laikraštį galite pasveikinti savo arti-
muosius. Sveikinimo kaina – 15,90 
Eur.

„Pinigų 
keitėjai“ dirba 
iš kalėjimų

Blusos gavo 
daugiau už 
senjorus

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
Venetos Veršulytės įsakymu 
paskirstyti 7640 eurų sveikatos 
projektams.

Sportininkas, pedagogas Bro-
nius Vitkūnas teigė, kad sten-
giasi kaip įmanoma nesivelti į 
konfliktus ir iškilusias situacijas 
spręsti diplomatiškai.

Pirmąjį savo automobilį treneris 
susirinko pats

V.Juodelio pavaduotoju Anti-
korupcijos komisijoje bus Seimo 
nario, KGB rezervo vyresniojo lei-
tenanto Ričardo Sargūno padėjė-
jas, Darbo partijos atstovas rajono 
Taryboje Alfrydas Savickas.  

Komisijos nariais bus profeso-
rius, liberalas, rajono Tarybos na-
rys Audrius Bitinas ir du partiniai 
bendruomenės atstovai – konser-
vatorius Valentinas Patumsis bei 
liberalė Žana Loginova.

Originalu, jog bendruomenės 
savo atstovais kontroliuoti valdžią 
deleguoja valdžios partijų narius. 

Dar originaliau, kad prie trijų iš 
penkių Antikorupcijos komisijos 
narių pavardžių kokia nors forma 
šmėžuoja trijų raidžių – KGB – da-
rinys. Mat mokytoja Ž.Loginova 
yra buvusi etatinio KGB Anykščių 
poskyrio darbuotojo, majoro Fati-
jaus Loginovo žmona. F.Loginovas 
yra miręs.  

Antikorupcija: KGB kapitonas, majoro 
žmona ir leitenanto padėjėjas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba ketvirtadienį sudarys Antikorupcijos komisiją. Šioje komisijoje turėtų 
būti penki nariai, o jos pirmininku siūlomas socialdemokratas, rajono Tarybos narys, KGB rezervo 
kapitonas Vilius Juodelis.

Korupcijos paieškoms Anykščių rajone vadovaus KGB rezervo kapitonas Vilius Juodelis, KGB re-
zervo vyr.leitenanto padėjėjas Alfrydas Savickas bei KGB majoro našlė Žana Loginova.

Į Anykščius 
atvažiavo 
pramonė, 
bet išvažiavo... 
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spektrasMokykloms reikia tik direktorių
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių švietimo įstaigose artėja kartų kaitos laikas, tačiau 
ateinančiais mokslo metais mokykloms matyt, reikės tik naujų di-
rektorių. Pasak Anykščių savivaldybės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėjos Vidos Dičiūnaitės, vargu ar rugsėjį mūsų miesto 
ir rajono mokyklos bus įdarbintas bent vienas jaunas pedagogas. 

Vienas kitas pedagogas iš 
Anykščių mokyklų nuo rugsėjo 
pasitrauks iš darbo, tačiau, vedė-
jos nuomone, greičiausiai išeinan-
čiųjų turėtas pamokas pasidalins 
jau dirbantys pedagogai, kurių 
dalis neturi didelių krūvių.

Daugiau nei pusė visų Anykščių 
rajono formaliojo ir neformaliojo 
ugdymo įstaigose dirbančių pe-
dagogų yra vyresni nei 50 metų. 
17 darbuotojų yra jaunesni nei 30 
metų, 245 asmenims – nuo 30 iki 
49-ių, 261 – nuo 50 iki 62-iejų, 
18 – per 63 metus.  Tad po 10-
15 metų, nors mokinių skaičius 
ir mažėja, bet pedagogų Anykš-
čiams reikės, nes prasidės masinis 
mokytojų išėjimas į pensiją. 

Iš darbo susiruošus išeiti 
A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos direktorei Onai 
Repečkienei, rajono švietimo 
įstaigų vadovų kontingentas 
šiek tiek atjaunės.

Ypač brandaus amžiaus iki šiol 
buvo mokyklų direktorių kontin-
gentas. Direktorių amžiaus vidur-
kis – 58 metai. Kurklių S.Kairio 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Jūratė Kašinskienė, kuriai 45-eri, 
lyginant su kolegėmis, dar visai 
vaikas. Tik 4 iš 10 Anykščių rajo-
no mokyklų vadovų yra gimę po 
1960-ųjų, kiti - anksčiau... Vie-
nintelei Svėdasų gimnazijai vado-
vauja vyras.

Tiesa, direktorių komanda nuo 
rugsėjo jaunės. Iš darbo pasitrau-
kė A.Vienuolio progimnazijos 
direktorė 66-erių Irena Andrukai-
tienė, o nuo rugpjūčio vidurio ne-
bedirbs ir 73-ejų A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 

Interpeliacija. Seimas daugiau 
nei dvi valandas svarstė visiškai “pri-
temptą” interpeliaciją krašto apsaugos 
ministrui Juozui Olekui ir nusprendė 
šį klausimą atidėti kitam antradieniui. 
Kadangi beprasmiškai procedūrai 
parlamentarai sugaišo tiek daug laiko, 
iki posėdžio pabaigos kitus 8 teisės 
aktus jie priėmė per 22 minutes. 

Pergalė. Vengrijoje ir Rumunijoje 
vykstančio Europos moterų krepšinio 
čempionato antrojo etapo F grupės 
rungtynėse ketvirtadienį Lietuvos 
rinktinė 78:74 (13:22, 10:17, 24:22, 
31:13) nugalėjo Rusijos komandą ir 
iškovojo pirmąją įskaitinę pergalę. 
Lietuvaitės pirmąjį kėlinį pralaimėjo 
13:22, o po antrojo atsiliko jau 23:39. 
Trečiajame kėlinuke skirtumas suma-
žėjo tik dviem taškais - 47:61. Ketvir-
tajame kėlinyje lietuvės laimėjo kelių 
minučių atkarpą 17:2 ir sugrąžino 
intrigą. Likus žaisti kiek daugiau nei 
vieną minutę, Sandra Linkevičienė 
pataikė tritaškį metimą ir išvedė Lie-
tuvos komandą į priekį 74:73. Vėliau 
mūsiškės sėkmingai apsigynė, patai-
kė baudos metimus ir šventė svarbią 
pergalę.

Palikuonis. Tautos genijaus Mika-
lojaus Konstantino Čiurlionio provai-
kaitis pianistas ir pedagogas Rokas 
Zubovas Amerikoje turėjo, atrodo, 
viską, ko trokšta ten verždamiesi 
mūsų tautiečiai. Bet neiškentęs grįžo 
į prosenelio kraštą. “Grįžome į Lietu-
vą mokyti vaikus ir jaunimą muzikos 
- dirbti tą patį darbą, kurį dirbome ir 
ten. Skirtumas toks, kad tai, ką čia už-
dirbu per mėnesį, ten uždirbdavau per 
valandą. Bet yra dalykų, svarbesnių 
už pinigus. Mokydamas vaikus Lietu-
voje aš jaučiuosi atliekąs savo misiją 
- atiduodąs ateinantiems tai, ką gavau 
iš jau išėjusių, jaučiuosi esąs per am-
žius iš praeities į ateitį tekančios Tau-
tos upės dalimi, o ten jausdavausi tik 
paskiru vos įžiūrimu ir trumpalaikiu 
lašeliu.” – sako M.K.Čiurlionio namų 
Vilniuje direktorius Rokas Zubovas.

Etika. Europos Žmogaus teisių 
teismui (EŽTT) pakartojus, kad estiš-
ka naujienų svetainė Delfi atsakinga 
už trečiųjų asmenų paskelbtus garbę 
ir orumą žeminančius komentarus, 
ekspertai laukia akylesnės interneti-
nės erdvės stebėsenos ir nežabotos 
laisvės joje siaurėjimo.

Nuosprendis. Indonezijoje su 
dideliu kiekiu kvaišalų praėjusiais 
metais įkliuvusiam marijampoliečiui 
Mindaugui Verikui prokurorai pasiūlė 
mirties bausmę. Tai išgirdęs 29 metų 
lietuvis nualpo. Iš nedidelio Tursučių 
kaimo (Marijampolės savivaldybė) 
kilusio M.Veriko gyvenimas ritosi vis 
žemyn. Nuo mažų dienų Mindaugas 
patyrė daug vargo, kol galop susigun-
dė lengvais pinigais ir tapo narkotikų 
kurjeriu. Praėjusių metų gruodį jis 
įkliuvo Indonezijai priklausančios 
Sumatros salo oro uoste su 3,2 kilo-
gramo metamfetamino pakaitalo, va-
dinamo kristalu.

Praras. Rusija kasmet iš eksporto 
negaus 150-170 mlrd. JAV dolerių, 
pareiškė šalies centrinio banko pirmi-
ninkė Elvyra Nabulina, dalyvaudama 
Tarptautiniame bankų kongrese. Anot 
jos, “tikėtis, kad eksportas gelbės 
mūsų ekonomiką, neverta”. Apie tai 
praneša laikraštis “Kommersant”. E. 
Nabulina taip pat pareiškė tikinti, kad 
dar anksti kalbėti apie krizės laikotar-
pio pabaigą, net atsižvelgiant į tai, kad 
rodikliai aplenkė ekspertų lūkesčius.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Anykščių rajono savivaldybės 
švietimo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė sakė: „Ugdymas vyks-
ta pagal pradinio ugdymo planą, 
tačiau atostogaujama tik vasarą. 
Kaimo darželiai vasaros metu ne-
veikia auklėtojų atostogų metu. 
Miesto darželiai nevykdo veiklos 
pagal rajono savivaldybės Tarybos 
patvirtintą grafiką“ 

Anykščių vaikų lopšeliai-dar-
želiai šiemet atostogaus tokiomis 
dienomis: „Eglutė“ – nuo liepos 27 
d. iki rugpjūčio 23 d.; „Žiogelis“ – 
nuo birželio 29 d. iki liepos 26 d.; 
„Žilvitis“ – nuo birželio 29 d. iki 
liepos 26 d.; „Spindulėlis“ – nuo 
liepos 27 d. iki rugpjūčio 23 d.

Sukčiai potencialioms aukoms 
paskambinę telefonu praneša, jog 
žmogus turi padirbtų eurų, prisista-
to policijos pareigūnais ir, žinoma, 
tuos neva netikrus eurus pasisiūlo 
pakeisti į tikrus. Į redakciją pa-
skambinusi moteris kalbėjo, kad 
kai ji telefoniniam sukčiui pasakė, 
kad prieš jam atiduodama eurus 
susisieks su policijos komisariatu, 
tas baigė pokalbį...  

„Pinigų keitėjai“ dirba iš kalėjimų
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kalėjimuose sėdintys telefoniniai sukčiai, įvedus eurą, tapo „pinigų 
keitėjais“. Birželio pradžioje senyvo amžiaus anykštėnė sukčiui ati-
davė 2 tūkst. 690 eurų. Užvakar kita anykštėnė skambino į „Anykš-
tos“ redakciją, prašydama perspėti skaitytojus, kad būtų budrūs.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Kriminalinės policijos 
skyriaus viršininkė Aušra Staš-
kevičienė „Anykštai“ sakė, kad 
„eurų keitimas“ dabar yra pagrin-
dinė kalėjimuose sėdinčių  tele-
foninių sukčių darbo kryptis. Ke-
letą metų nusikaltėliams žmonės 
atidavinėjo pinigus, kai neva rei-
kėjo gelbėti į avarijas patekusius 
artimuosius. „Telefonu dirbantys“ 

banditai yra geri psichologai, jie 
greitai perpranta, kaip dirbti su 
auka, kaip ją paspausti. Jei žmo-
gus, kuriam pranešama, kad jis 
neva turi netikrų eurų, išsigąsta, 
sunerimsta  - sprendimai priima-
mi žaibiškai, kol įtampa neat-
slūgo. Kalėjimuose sėdintiems 
sukčiams talkina laisvėje esantys 
nusikaltėliai, vadinami „kojo-
mis“. Pasak A.Staškevičienės, 
„kojų“ darbą atliekantis asmuo 
„komandiruojamas“ į nurodytą 
Lietuvos regioną ir laukia nuro-
dymo, kokiu adresu privažiuoti 
paimti „netikrų“ eurų. Sukčiai 

dažniausiai taikosi į pagyvenu-
sius ar vienišus asmenis.

Anykščių rajono Kriminali-
nės policijos skyriaus viršininkė 
A.Staškevičienė „Anykštai“ sakė, 
kad ikiteisminių tyrimų dėl pinigų 
išviliojimo apgaule nėra daug, ma-
tyt, anykštėnai pasidarė budresni. 
Tačiau pareigūnai nuolat sulaukia 
gyventojų pranešimų arba pasi-
teiravimų apie pinigų „keitėjus“. 
Policija dar kartą perspėja, kad pa-
reigūnai neatlieka jokių finansinių 
operacijų – nei tikrų, nei netikrų 
eurų policininkai po anykštėnų na-
mus nevažinėja surinkti.      

Vaikų darželiuose spūsčių nėra

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2015-06-15, apie 23 

valandą, Troškūnų seniūnijoje, 
neblaivus (1,38 promilės) 46-e-
rių metų vyriškis panaudojo fizi-
nį smurtą prieš savo 42-ejų metų 
sutuoktinę. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Kreditas. 2015-06-12 Anykš-
čiuose, Storių gatvėje, 54-erių 
metų moteris gavo pranešimą iš 
vartojimo kreditų bendrovės dėl 
nesumokėtos įmokos už paimtą 

greitąjį kreditą. Moteris, paskam-
binusi į bendrovę, sužinojo, kad 
jos vardu buvo paimtas 500 eurų 
kreditas.

                     
Bankininkystė. 2015-06-16 

policijoje gautas pranešimas, kad 
Anykščiuose, Švyturio gatvėje, pa-
stebėta, kad neteisėtai pasinaudojus 
20-metės moters internetinės ban-
kininkystės duomenimis, jos vardu 
buvo sudarytos dvi greitųjų kreditų 
sutartys, o nuo birželio 4 dienos 
iki birželio 15 dienos iš įvairių as-
menų į jos sąskaitą buvo pervesti 

2 369 eurai, kurie buvo pervedami 
kitiems asmenims. Iš  moters sąs-
kaitos pavogtas 251 euras.

Kuras. 2015 metų balandžio mė-
nesį Svėdasų miestelyje pastebėta, 
kad iš kieme stovėjusių traktorių 
pavogta 240 litrų, o iš nerakinto 
garažo 160 litrų žymėto dyzelinio 
kuro. Nuostolis – 344 eurai.

Tyrimas. 2015-06-16 Anykščių 
policijoje pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyro, gimusio 1944 
metais, rasto savo bute, esančiame 

Anykščiuose, Ramybės gatvėje, 
mirties priežasties nustatymo.            

Cigaretės. 2015-06-18 apie 2 
valandos 40 minučių Svėdasų se-
niūnijoje, įsilaužta į degalinę ir pa-
vogtos įvairios cigaretės, iš kasos 
aparato paimti pinigai.

 
Tyrimas II. 2015-06-17 Anykš-

čių policijoje pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl moters, gimusios 1951 
metais, rastos savo bute, esančia-
me Anykščiuose, Ramybės gatvė-
je, mirties priežasties nustatymo.

Vasarą atostogauja ne tik moksleiviai – darželinukai taip pat iš-
leidžiami vasaros atostogų. Kol „savas“ lopšelis-darželis atostogau-
ja, vaikams pasiūloma lankyti kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą. 

Jei ikimokyklinio ugdymo įs-
taiga, kurią lanko jūsų vaikas, 
atostogauja, išsigąsti nevertėtų: 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų va-
dovai įsipareigoja priimti vaikus iš 
laikinai nevykdančių ugdomosios 
veiklos Anykščių ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų.

Kiekvienais metais vaikų lopše-
liuose-darželiuose vietų skaičius 
– vis kitoks. Jis gali kisti priklau-
somai nuo suformuotų lopšelio 
(maksimalus vaikų skaičius – 15) 
ar darželio (20 vaikų) grupių. 
2015-2016 m. planuojamos 639 
vietos. „Iki šiol vietų lopšeliuo-
se-darželiuose užteko (2015 m. 
sausio 1 d. duomenimis, buvo ug-

domi 638 vaikai)“, – sakė V. Di-
čiūnaitė.  

Daugiausia vietų – 135 – yra 
vaikų lopšelyje darželyje „Žilvi-
tis“, mažiausiai – po 10 – Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
Specialiojo ugdymo skyriuje-dau-
giafunkciame centre ir Traupio pa-
grindinėje mokykloje.

Į ikimokyklinio amžiaus ugdy-
mo įstaigas yra priimami vaikai 
nuo gimimo (jei yra pritaikytos ug-
dymo sąlygos. Jei ne – vaikai nuo 
1 metų) iki 5 ar 6 metų amžiaus.

Norint, kad vaikas lankytų pasi-
rinktą lopšelį-darželį, iki birželio 
1 dienos reikia pateikti prašymą 
įstaigos vadovui. Grupių ir vaikų 
skaičius patikslinamas iki rugsėjo 
1 dienos. Vaikų priėmimas į laisvas 
vietas grupėse vyksta visus metus. 
Jei mokslo metų eigoje į ugdymo 

įstaigą atvyksta vaikas, o joje nėra 
laisvų vietų, įstaigos vadovas tė-
vus (ar globėjus) informuoja apie 
kitose ugdymo įstaigose esančias 
laisvas vietas.

Tėvai, pageidaujantys vaiką 
ugdyti ugdymo įstaigoje, įstaigos 
vadovui turi pateikti vaiko gimimo 
liudijimą ir prašymą priimti vaiką. 
Prašyme turi būti nurodytas vaiko 
vardas, pavardė, gimimo data, gy-
venamoji vieta, pageidaujama lan-
kyti vaikų amžiaus grupė, pagei-
daujamas vaiko priėmimo į grupę 
laikas. Į mišraus amžiaus grupes 
gali būti priimami 1-6 metų am-
žiaus vaikai.

Paklausta, ar anykštėnės ma-
mos, kaip ir vilnietės, į darželius 
registruoja dar negimusius vaikus, 
V.Dičiūnaitė teigė tokios informa-
cijos neturinti. 

Ona Repečkienė. Birželio mė-
nesio rajono Tarybos posėdžiui 
pateiktas sprendimo projektas, 
kuriuo ji šalių susitarimu atlei-
džiama iš direktorės pareigų nuo 
rugpjūčio 14-osios, o laikinuo-
ju vadovu skiriamas direktorės 
pavaduotojas Gintaras Daugėla.  
Konkursas A.Vienuolio progim-
nazijos direktoriaus vietai užimti 
bus paskelbtas birželio pabaigo-
je. Bet jis vyks greičiausiai tik 
rugpjūčio antroje pusėje.

Asmenys, pageidaujantys da-
lyvauti švietimo įstaigos vadovo 
konkurse, privalo turėti kompeten-
cijų patikrinimo pažymėjimus, o 
šie dokumentai išduodami Nacio-
nalinėje mokyklų vertinimo agen-
tūroje. Artimiausias kompetencijų 
patikrinimas vyks rugpjūčio 4-ąją, 
tad Anykščių savivaldybės admi-
nistracija sulauks šios datos, kad 
atsirastų anykštėnų, galėsiančių 
dalyvauti konkurse.

A.Baranausko pagrindinė mo-

kykla naujuosius mokslo metus, 
matyt, pasitiks turėdama laikinąjį 
direktorių.  

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt



   

 
SITUAcIJA 2015 m. birželio 20 d.

savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
Sigita Pivorienė 

(Nukelta į 11 p.)

Ar užtenka 
informacijos 
apie renginius 
Anykščiuose?

Sumas mažino drastiškai

Pasak Anykščių savivaldybės 
gydytojos Vaivos Daugelavičie-
nės, iš viso buvo pateikti finan-
savimui 42 projektai, bet keletas 
jų buvo atmesta. „Projektus teikė 
labai aktyviai. Per keletą metų 
žmonės įprato ir išmoko rašyti 
projektus, daugelis projektų yra 
tęstiniai. Suma, kurią išdalinom, 
švelniai sakant, yra nepakanka-
ma. Antrus metus Panevėžio te-
ritorinė ligonių kasa nebeskiria 
finansavimo projektams, todėl 
tai, ką išdalinome, yra Anykščių 
savivaldybės skirtos lėšos“,- sakė 
V.Daugelavičienė.

Gydytojos teigimu, projektuose 
prašomos sumos „buvo įspūdin-
gos“, tačiau jas teko mažinti. Sa-
kykim, sveikos gyvensenos klu-
bas „Anykščių vaivorykštė“ savo 
projektui „Stiprinkime sveikatą 
kartu“, kuriame numatė rengti 
paskaitas, edukacinius ir sveikati-
nimo renginius, prašė 4 300 eurų, 
o skirta tik 300 eurų, Anykščių 
vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ 
tęstiniam projektui „Linksmos tik 
sveikos pėdutės“, kuriame būtų 
stiprinama darželinukų sveikata, 
surengta paskaita tėvams, vykdo-
mos mankštos, prašė 706 eurų, o 
skirta tik 90 eurų. Panašiomis pro-
porcijomis mažėjo ir kitų projektų 
finansavimas.  „Buvo nepaprastai 
sudėtinga padalinti pinigus, at-
rinkome pačius reikalingiausius 
projektus, dabar sudarinėjame 
perrašytas sutartis, kol kas nė vie-
nas projektų teikėjas neatsisakė“,- 
kalbėjo V.Daugelavičienė. 

Daug visuomenės 
sveikatintojų

Tenka pastebėti, kad kibti svei-
katinti visuomenę pasiryžusios pa-
čios skirtingiausios įstaigos ben-
druomenės ir organizacijos. Nuo 
vaikų darželių iki policijos. Du 
projektus teikė ir pati Anykščių 
rajono administracija. Už vieną 
(300 eurų) bus įrengta nerūkymo 
zona, o už kitą (320 eurų) savi-
valdybė stebės triukšmą. „Šiuos 
projektus finansuoti buvo būtina, 

Blusos gavo daugiau už 
senjorus
Anykščių rajono savivaldybė davė pinigų sveikatinimui. Administracijos direktorės Venetos Ver-

šulytės įsakymu paskirtas finansavimas 38 projektams. Iš viso pasiryžę grumtis dėl žmonių sveikatos 
projektų tiekėjai iš biudžeto gaus 7640 eurų. Už šiuos pinigus anykštėnai kovos su parazitais, sportuos, 
klausysis paskaitų, plaukios baseine ir gelbės likusius sveikus gimnazistų dantis.

nes daugiau nėra jokių būdų skirti 
pinigų nerūkymo zonos įrengimui 
ir triukšmo matavimui, o tai savi-
valdybė turi padaryti“, - aiškino 
V. Daugelavičienė.  

Daugiausiai pinigų gavo UAB 
„Anykščių profilaktinė dezinfek-
cija“, kuri už 600 eurų naikins 
utėles ir blusas mokyklose ir so-
cialiai remtinų žmonių namuose. 
Beje, iš visų vartytų projektų, šis 
– pats vaizdžiausias, nes ant virše-
lio sudėtos padidintos parazitinių 
vabzdžių nuotraukos. Galima sa-
kyti, jog psichologinė ataka pavy-
ko – komisija finansavimą skyrė. 
Yra ir dar vienas projektas, skir-
tas kovoti su parazitais. Utenos 
visuomenės  sveikatos centras už 
340 eurų Anykščių priešmokykli-
nėse įstaigose ir mokyklose kovos 
su spalinukėmis. 

Pasak V.Daugelavičienės, 600 
eurų gavo Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazija, kuri vykdys 
projektą „Kai neskubi...“. Tai irgi 
tęstinis projektas, kuriame numa-
toma daug veiklų, skirtų žalingų 
įpročių susiformavimo prevenci-
jai, numatytos net išvykos į nar-
komanų reabilitacijos centrą Kė-
dainių rajone. 

 Anykščių socialinių paslaugų 
centras gavo 440 eurų projektui 
„Žingsniai sveikos šeimos link 
2“. Šiame projekte numatoma 
galimybė alkoholį vartojantiems 
asmenims gauti ilgai veikiančių 
vaistų „Torpedo“, o nelabai pado-
rų ar socialiai rizikingą gyvenimo 
būdą gyvenančioms moterims 
apsisaugoti nuo nepageidaujamo 
nėštumo kontraceptine spirale. 
Kadangi projektas tęstinis, jo 
apraše nurodyta ir dalis praeitų 
metų projekto rezultatų: „9 mo-
terys turėjo galimybę apsisaugoti 
nuo nepageidaujamo nėštumo... 
1 asmeniui suteikta išblaivinimo 
paslauga“,- rašoma projekto pri-
statyme. 

O kas jau susileis „Torpedo“ 
ir įsistatys spiralę, galės eiti į 
Anykščių socialinės gerovės cen-
trą, kurio projektas „Blaivybė“ 
žada palaikyti ir konsultuoti tuos 
asmenis, kurie kenčia nuo alkoho-
linės priklausomybės.

Utenos apskrities vyriausiasis po-
licijos komisariatas gavo 300 eurų 
Anykščių miesto ir rajono vaikų ir 
jaunimo sveiko gyvenimo būdo for-
mavimui. „Vis dažniau pastebime, 
kad jaunimą supa žalingi įpročiai. 
Dabar mažiau yra ne tų, kurie rūko 
ar vartoja alkoholį, bet tų, kurie to 
atsako“,- prieš tai išvardiję, kiek 
praeitais metais sulaikė neblaivių 
vairuotojų, aiškina būtinybę dirbti 
su jaunimu policininkai. Projektas 
numato policininkų apsilankymą 
mokyklose, diskusijas, pokalbius 
ir net tarnybinio šuns įtraukimą į 
sveikatinimo veiklas. Žinoma, šuo 
masažo nedarys, jis parodys, kaip 
moka ieškoti narkotinių medžiagų.    

Gimnazijoje - 37 sveiki
dantys

Likusiems projektams pabarsty-
ta po 200-100 eurų. Dauguma pro-
jektų rašytojų eina gerai pramintu 
keliu – planuoja rengti paskaitas,  
stovyklėles, vaikščioti šiaurietiš-
ku ėjimu, rengti varžybas, žodžiu, 
daryti viską, kad jaunimas nevar-
totų alkoholio bei kitų medžiagų, 
o senimas sentų oriai ir sveikai.  

Anykščių savivaldybės gydytoja Vaiva Dau-
gelavičienė sako, kad reikėtų kitais metais 
planuojant biudžetą numatyti atskirą eilutę 
savivaldybės funkcijoms, kad nereikėtų ati-
minėti lėšų iš ir taip menkus pinigus gaunan-
čių visuomenininkų.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Povilas KULVINSKAS, Ja-
napolio kaimo gyventojas:

-Kai gyvenu vienkiemyje, 
jokios informacijos negaunu. 
Seniūnijoje niekas: nei seniūnė, 
nei pavaduotojas – nieko neda-
ro, kad ta informacija pasiektų 
gyventojus. Manau, seniūnai 
turi rūpintis, kad informacija 
gyventojus pasiektų – kad ir te-
lefonu pranešti. Plius skelbimų 
lentos nudraskytos būna, jose 
jokios informacijos nėra.

Gintautas GOTOVSKIS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Manau, kad informacijos 
tikrai pakanka, ypač – pasku-
tiniu metu. Ji yra skelbiama 
įvairiais būdais. Žinoma, turbūt 
daug kas nori, kad viskas būtų 
pateikta ant lėkštutės, bet kas 
nori, tas randa.

Žygimantas OBELEVIČIUS, 
Traupio miestelio gyventojas:

- Informacijos apie renginius 
užtenka, nors Anykščiuose lan-
kausi retai ir kultūrinėje veiklo-
je dalyvauti ne visada pavyksta.

Mirus Zitai Pipirienei, 
nuoširdžią užuojautą reiš-
kiame vyrui Simonui, sū-
nums ir artimiesiems.

II-os laiptinės gyventojai

užuojauta

Administracijos direktorė Veneta Veršulytė 
sakė, jog akivaizdu, jog lėšų sveikatinimo pro-
jektams nepakanka. “Žadėti nieko negaliu, bet 
formuojant kitų metų biudžetą pagal galimy-
bes bus daromos tam tikros korekcijos”,- sakė 
V.Veršulytė. 

Valgykla naudojasi tik 
mokytojai?

Iš J.Biliūno gimnazijos projekto 
aprašymo: 

„Gimnazijoje mokosi 644 moki-
niai, kurie yra pasitikrinę sveika-
tą... Užfiksuota, kad pažeisti ėduo-
nies yra 938 dantys, plombuoti 
2423, išrauti – 120. Sveiki tik 37 
dantys“

Čia - kaip traukinys, 
tų, kurie tualete..?

Robertas DARGIS, Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos pre-
zidentas, apie rinkas: 

„Rinkos nieko nelaukia ir nieka-
da nebūna tuščios.“

O derlių pajusime spalį?

Algirdas BUTKEVIČIUS, Vy-
riausybės vadovas, apie pramonės 
augimą: 

„Balandį Lietuvos pramonės sti-
priausiai augo iš visų šalių“.

Kitaip tariant, smulkieji 
yra pogrindininkai?

Rimantas SEREIČIKAS, Anykš-
čių turizmo informacijos centro di-
rektorius, apie turistų srautus ir jų 
apskaitą: 

„Mes jaučiame ir matome, kad 
smulkus verslininkas stengiasi 
nerodyti, kad jam sekasi. Su stam-
biuoju – visai kitaip.“

Nepainiokit pažadų su darbu

Arūnas LIOGĖ, nepartinis rajo-
no Tarybos narys, apie savo siū-
lymus papildyti Tarybos posėdžių 
darbotvarkę: 

„Mano siūlymai neturėtų rajono 
vadovų erzinti – aš vykdau ne tik 
savo rinkiminę programą, bet ir 
jiems padedu vykdyti savo progra-
mą.“

Matyt, nusprendė, kad 
tas žmogus niekam 
nebepasiskųs

Gintautas ZABIELA, archeolo-
gas, apie žmogaus palaikus, rastus 
šalia vyno gamyklos, kai griaučiai 
buvo palikti šalia tranšėjos, po as-
faltu, o kaukolė išvežta eksperti-
zei: 

„Žmogus juk nėra didelis, tad 
nematau didelių problemų išpjauti 
asfalto gabalėlį“.

Ups... Karą pražiopsojom 

Juozas OLEKAS, Krašto apsau-
gos ministras, apie patriotiškumą:

 „Dar nesibaigus šaukimui jau 
atsirado du trečdaliai tų, kurie pa-
sakė, kad mūsų šaukti nereikia, 
mes ateiname patys.“
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rievės

Daiva Goštautaitė

Pernai per rugsėjo mėnesį 
vykusią „Obuolinių“ šven-
tę mieste skambėjo visomis 
progomis leidžiama daina 
„Pakabinkim, pakabinkim 
ant kalėdinės eglutės...“ Dar 
pusdienį tokių šedevrų skam-
besys gal ir išgyvenamas, gal 
netgi atrakcija gyvenantiems 
centre. Bet čia šuo ir pakastas. 
Pabandė kultūrininkai (nesu 
tikra, ar šio žodžio nereikia 
rašyti kabutėse), jiems patiko ir 
jau 2015 metams užsimota ti-
krai iš peties. Ar girdėjote apie 
projektą „Grojantys ir rodantys 
Anykščiai“? Negirdėjot – jūsų 
bėda, bet jis tikrai egzistuoja ir 
finansavimą gavo. 

Birželio pabaigoje posėdžia-

vusi Anykščių miesto vietos 
bendruomenių taryba sprendė, 
kokių veiklų mieste finansavimui 
skirti 5 432 eurus. Pinigai – ne 
iš mūsų savivaldybės biudžeto, 
juos skiria Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, įgyven-
dindama vietos bendruomenių 
savivaldos programas. Tačiau 
bendradarbiavimo su ministeri-
ja sutartį pasirašė meras, tada 
dar juo buvo Sigutis Obele-
vičius. Taip pat savivaldybės 
direktorius Vilius Juodelis savo 
kadencijos pabaigoje pasirašė 
įsakymą, kuriuo pavedė Vietos 
bendruomenių tarybai estetiš-
kai suraikyti daugiau nei 18 
tūkstančių eurų pyragą, skirtą 
visam Anykščių rajonui. Taigi, 
valdininkai nors ir atidavė 
sprendimo teisę Vietos ben-
druomenių tarybai, bet projekto 
administratoriais liko...

Šiemet Anykščių miestui 
(seniūnijoms skirta papildomai) 
duota „įsisavint“ 5 432 eurai. 
Savivaldybė savo „Facebook“ 
paskyroje labai detaliai nusakė, 
kaip ši taryba priėmė sprendi-
mus, ogi „apsvarsčiusi miesto 
bendruomeninių organizacijų 
atstovų, aktyvių gyventojų, 
interneto portalų ir apklausos 
dalyvių išsakytus pasiūlymus“... 
Pasirodo, net apklausa buvo 
organizuota... Tik įdomu, kaip 

ji įvyko – ar į namus projekto 
savanoriai (juk net neabejoju, 
kad savanoriai - Anykščių mylė-
tojai, nes apklausti daugiau nei 
10 tūkstančių miesto gyven-
tojų, šis skaičius nurodomas 
V.Juodelio pasirašytame rašte, 
gali tik savanoris ir tai ne bet 
koks – idėjinis savanoris) vaikš-
čiojo ar gatvėje stabdė anykš-
tėnus, o gal laiškus siuntė... 10 
tūkstančių vokų krūvelė – jau 
vien ką reiškia pašto ženklus 
ant šitiek vokų suklijuoti... O 
gal siuntė gyventojams elek-
troninius laiškus, kad šie savo 
pageidavimus surašytų ir at-
siųstų atgal saugiu elektroniniu 
parašu patvirtintus. 

Taigi „Grojantys ir rodantys 
Anykščiai“ – kas tai? Trumpai 
šis projektas pristatomas taip: 
„Projekto metu ne tik per šventes 
miesto centre skambėtų muzika, 
o virš Kultūros centro stogo 
sumontavus vaizdo kamerą, per 
internetinį ryšį būtų matoma 
miesto centrinė aikštė, parko, 
bažnyčios prieigos, prie Kultūros 
centro vykstantys renginiai“. 
Anykščiai siekia kurorto statuso, 
pasakojama kaip čia gera, žalia, 
gražu ir tylu, o bac – naujo-
vė. Kurorto centre nuolat gros 
muzika. Jeigu pinigų yra, o 
reikia tik juos „įsisavint“, galėtų 
kurtis alternatyvi bendruomenė, 

kuri pasiūlytų projektą „Tylūs 
Anykščiai“. O vaizdo kamerai 
aš pritariu, tik dar šiek tiek tą 
projektą reikėtų patobulinti. Juk 
vaizdo kameros pagalba bus 
galima tiksliau suskaičiuoti, kiek 
turistų aplanko Anykščius. Reiktų 
įsteigti porą žiūrėtojų etatų, 
kurie tik sėdėtų ir žiūrėtų, o 
paskui smulkiai užrašinėtų, kiek 
autobusų atvažiavo prie bažny-
čios, kiek žmonių nuėjo į ją, kiek 
į šalia esantį Angelų muziejų, 
kiek aplankė abu objektus... Būtų 
pagrįstų dokumentų, rodančių tu-
ristų srautus. Juk dabar bažnyčią 
ir Angelų muziejų aplankęs tas 
pats žmogus traktuojamas kaip 
du turistai...

Iš tų pačių 5 432 eurų 
anykštėnai bus ir auklėjami. 
Tikrai, žodis „auklėjami“ yra 
parašytas juodu ant balto: 
„Anykščių VBT nariai taip pat 
nutarė prisidėti prie keturkojų 
augintinių savininkų auklėjimo, 
įsigyjant ir miesto mokyklų pri-
eigose pastatant šunis vedžioti 
draudžiančius ženklus“. Dar 
galima būtų įsigyti ženklus, 
draudžiančius keiktis mies-
to centre, nes vis dėlto vieša 
erdvė, o ir šventų vietų aplinkui 
yra, dar keletą stendų, drau-
džiančių gliaudyti saulėgrąžas, 
vaikščioti neužrištais batais, ir 
pan. Draudimas vedžioti šunis, 

kaip suprantu, yra dėl šunų 
paliekamų ekskrementų. O gal 
vietoj draudimų keletą tam rei-
kalui skirtų dėžučių ir maišelių 
dėklą pastatyti... Ar taryba jau 
prarado viltį, kad anykštėnai 
gali tapti sąmoningais pilie-
čiais ir niekaip kitai, išskyrus 
draudžiamuosius stendus, jų 
nebesukontroliuos...

Ir galiausiai paskutinis pro-
jektas, kuriam pratarė Anykščių 
miesto vietos bendruomenių 
taryba – „Literatūrinis suo-
liukas“. „Skatinant miesto 
jaunimą užsiimti bendruomene 
veikla, šį rudenį Anykščių VBT 
organizuos miesto mokyklų 
vyresniųjų klasių ir Anykš-
čių technologijos mokyklos 
moksleiviams skirtą konkursą 
„Literatūrinis suoliukas“. Jau-
niesiems kūrėjams bus sudaryta 
galimybė kurti eskizus, o vėliau 
įdomiausių darbų autoriai 
galės miesto erdvėse pastatyti 
pačių padarytą suoliuką“.

Ar tai reiškia, kad Anykščiai 
bus dar ir suoliukų sostine? 
Įdomu, kas spręs apie įdo-
miausius darbus? Jeigu vieno 
suoliukas kvadratinis, kito - 
mėlynas su baltais taškeliais, 
trečio – ant trijų kojų, ar miesto 
erdvės nebus sudarkytos? Nors 
kas čia tokio, pinigų yra, reikia 
juos įsisavinti...

Pramonininkams įteiktos „Lietu-
vos metų eksportuotojo“ statulėlės 
bei Vytauto Andriaus Graičiūno 
vardo apdovanojimai. Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos pre-
zidentas Robertas Dargis skaityda-
mas metinį pranešimą kalbėjo, kad 
euro įvedimas pramonininkams 

Į Anykščius atvažiavo pramonė, bet išvažiavo...

nepakenkė, džiaugėsi, jog pradėtas 
įgyvendinti naujas socialinis mo-
delis, kuriam „pramonininkai davė 
rimtą paramą“. Savo pasisakyme 
daug dėmesio R.Dargis skyrė dar-
bui su užsienio rinkomis bei Lietu-
vos švietimo sistemos pertvarkai. 
„Švietimas yra didelis mūsų rūpes-

tis./.../ Jei neparuošime žmonių, 
kurie mokės naudotis technologi-
jomis - Lietuva ateities neturi./.../ 
Reikia keisti mokymo ir mokytojų 
ruošimo sistemą.“ - kalbėjo Lietu-
vos pramonininkų konfederacijos 
prezidentas.

R.Dargis Vyriausybės vadovui 
A.Butkevičiui linkėjo, kad kai 
2016 metais po Seimo rinkimų bus 
formuojama Vyriausybė, Švietimo 
ministro portfelis atitektų socialde-
mokratams. Lietuvos pramoninin-
kų konfederacijos prezidentas aiš-
kino, jog kuo toliau, tuo labiau bus 
svarbus darbo jėgos konkurencin-
gumas ir ją reikia išmokti išauginti. 
„Rinkos nieko nelaukia ir niekada 
nebūna tuščios“, – pasisakymo pa-
baigoje konstatavo R.Dargis. 

Vyriausybės vadovas 
A.Butkevičius aiškino, kad prieš 
euro įvedimą šiuo pinigu pasiti-
kėjo 68 proc., o praėjus mėnesiui 
po įvedimo - jau 72 proc. Lietuvos 
gyventojų. Pasak premjero, Lietu-
vos eksportas lyginant su geriau-
siais laikais yra kritęs, eksportas į 
Rusiją dėl embargo sumažėjęs 18 
procentų. Vis dėlto, pasak Vyriau-
sybės vadovo, „balandį Lietuvos 
pramonės stipriausiai augo iš visų 
šalių“.

A.Butkevičius pritarė R.Dargiui, 
kad požiūris į švietimą turi keistis. 
„Į rezultato siekimą mokymas turi 

būti nukreiptas“, - aiškino Vyriau-
sybės vadovas. O kaip kuriozinį 
švietimo situacijos pavyzdį Vy-
riausybės vadovas pateikė profsą-
jungų raštą, kuriuo prašoma mo-
kytojams, išdirbusiems 30 metų, 
leisti nebedirbti ir likusius 5 metus 
iki pensijos jiems mokėti rentą. Ši 
iliustracija sukėlė auditorijos juo-
ką.

Lietuvos pramonininkų konfe-
deracijos konferencijos dalyvius 
sveikino ir Anykščių meras Kęs-
tutis Tubis. Renginyje dalyvavo 
ir vicemeras Sigutis Obelevičius 
bei  savivaldybės administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė. Že-
mės ūkio kooperatyvas „Ažuože-
rių sultys“ šalies pramonininkams 
pristatė šios įmonės gaminamas 
natūralias vaisių ir uogų sultis. O 
„Ažuožerių sulčių“ administraci-
jos vadovas Regimantas Butvydas 
buvo vienas iš dviejų anykštėnų 
verslininkų - konferencijos da-
lyvių. Antrasis – AB „Anykščių 
kvarcas“ generalinis direktorius 
Eugenijus Andriejauskas.

K.Tubis, kaip ir ankstesni 
Anykščių rajono vadovai viešuose 
pasisakymuose, savo kreipimesi į 
pramonininkus akcentavo Anykš-
čius kaip kurortą. Tiesa, šis meras 
paminėjo ir dvi mūsų pramonės 
įmones: AB „Anykščių vynas“ ir 
AB „Anykščių kvarcas“ - bei aiš-

Iš Anykštėnų verslininkų 
metinėje Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacijos kon-
ferencijoje dalyvavo tik AB 
„Anykščių kvarcas“ gene-
ralinis direktorius Eugeni-
jus Andriejauskas ir ŽŪK 
„Ažuožerių sultys“ adminis-
tracijos vadovas Regimantas 
Butvydas. 
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Renginyje dalyvavo ir vienas iš Lietuvos Pramonininkų organi-
zacijos įkūrėjų, pirmasis jos vadovas Algimantas Matulevičius.  

kino, kad mūsų mieste laukiami 
ir investuotojai į pramonę. Meras 
K.Tubis buvo pasiruošęs Anykščių 
schemą, rodė, jog yra 4 ha terito-
rija, kurioje galima kurti „aplinkai 
tolerantišką gamybą“.    

Po konferencijos pramonininkai 
vaikščiojo po menų inkubatorių, 
apžiūrinėjo patalpas, domėjosi jose 
dirbančiais menininkais ir amati-
ninkais. O ir Vyriausybės vadovas 
A.Butkevičius prisiminė, kad jis 
per vieną iš ankstesnių vizitų ap-
žiūrėjo menų inkubatoriaus staty-
bas, o dabar gali džiaugtis įgyven-
dintu projektu.

Kol verslo žmonės posėdžiavo,  
aikštelėj prie prabangių automo-
bilių rūkė jų vairuotojai. Tiek gerų 
mašinų vienoje vietoje Anykščiai 
jau senokai nebuvo matę.   

Pramoninkams buvo pristatytos natūralios Anykščių rajone 
ŽŪK „Ažuožerių sultys“  gaminamos obuolių sultys.

Anykščių menų inkubatoriuje ketvirtadienį viešėjo svarbiausi 
ir turtingiausi Lietuvos žmonės: Anykščiuose vyko metinė Lietu-
vos pramonininkų konfederacijos konferencija. Pramonininkus 
sveikino Lietuvos Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius, 
Kultūros ministras Šarūnas Birutis, lankėsi ir keli Seimo nariai.

Iš kairės: Seimo Ekonomikos komiteto pavaduotojas Artūras Skar-
džius, Anykščių meras Kęstutis Tubis, Lietuvos pramonininkų kon-
federacijos prezidentas Robertas Dargis, Vyriausybės vadovas Al-
girdas Butkevičius, Kultūros ministras Šarūnas Birutis.



  
2015 m. birželio 20 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

 DVyNIAI
Dvyniams būdingas didelis 

aktyvumas, jie yra gyva, spon-
taniška ir linksma asmenybė. 
Sugeba išjudinti net labiausiai 
sustingusius žmones. Nėra iš 
tų, kurie ieškotų žodžio kiše-
nėje.

etiketas

- Ar tikite Zodiako ženklais, 
horoskopais? – paklausėme 
Broniaus Vitkūno. 

- Negaliu sakyti, kad tikiu, bet 
negaliu ir sakyti, kad visiškai 
netikiu. Kažkiek tiesos, kad ir 
nedaug, ten yra. Jei aš įsitikin-
siu, kad viskas man tinka, tai tuo 
ir tikėsiu, bet jei nesu įsitikinęs, 
kad viskas 100 procentų nulemia 
mano charakterį, tuomet taip 
ir nėra. Kažkiek tiesos ten yra.  

- Žmogus, gimęs po Dvynių 
ženklu, yra inteligentiškas, ko-
munikabilus, optimistiškas ir 
labai išradingas. 

- Save apibūdinti yra sudė-
tinga – tai turėtų padaryti kiti 
žmonės. Šiuose teiginiuose yra 
dalis tiesos. Optimizmo turiu 
šiek tiek... Daugiau esu realistas, 
į gyvenimą, ir apskritai į viską 
žiūriu realiai.

- Geriausiai jį apibūdina žo-
dis „nepastovus“. 

- Nepasakyčiau, kad esu nepa-
stovus. Gal mėgstantis įvairovę 
– išbandyti visko ir daug, neap-
sistoti ties kažkuo vienu. Jei tai 
galima įvardinti kaip nepastovu-
mą. Rutina atsibosta.

- Šio ženklo žmonės gali vie-
nu metu dirbti kelis darbus iš 

Pirmąjį savo automobilį treneris 
susirinko pats
Ką tik atšventęs 50 metų jubiliejų sportininkas, kūno kultūros pedagogas Bronius Vitkūnas prisi-

pažino labiau už sportą mėgstantis techniką: pirmąjį savo automobilį vyras surinko pats, o vaikys-
tėje ardė ne tik žaislus, bet ir dviračius.

B.Vitkūnas buvo Lietuvos slidininkų ir biatlonininkų rinktinių narys, yra tapęs Lietuvos slidinė-
jimo jaunučių ir jaunių čempionu, buvo šalies studentų biatlono pirmenybių nugalėtojas ir suaugu-
siųjų biatlono Lietuvos vicečempionas. 

Šiuo metu jis yra Lietuvos biatlono jaunių ir jaunučių rinktinių treneris, slidinėjimo ir biatlono 
teisėjas, Anykščių sporto klubo „Vėtrungė“ tarybos pirmininkas.

Sūnus Karolis ir dukra Kotryna irgi suka tėvo pėdomis – abu yra biatlonininkai.

karto. 
- Taip, užsiimu keliomis vei-

klomis. Ir gyvenime, ir darbe 
nesu susikoncentravęs ties viena 
veikla.

-Dvyniai nuolat puola į kraš-
tutinumus ir kartais atrodo, 
kad jame gyvena bent du visai 
skirtingi žmonės.

-Į kraštutinumus aš nepuolu. 
Labiau renkuosi aukso vidurį. 
Vėl – manau, kad šiuos dalykus 
apie mane geriau gali pasaky-
ti žmonės iš šalies, kurie gerai 
mane pažįsta. Man gali atrodyti 
vienaip, o žmogui iš šalies – vi-
sai kitaip. Reikia klausti tų, ku-
rie su manimi bendrauja. Atlikite 
socialinę apklausą (juokiasi).

- Dvyniai linkę į mokslus ir 
techniką. Šio ženklo vaikui bū-
tinai reikės išardyti visus žais-
lus ir pasižiūrėti, kaip iš tikrų-
jų jie veikia. 

-Tas gyvenimo etapas, kai 
ardžiau žaislus, praėjo. Dabar 
ardau kitus dalykus: stengiuosi 
pats remontuotis automobilius, 
patinka remontuoti dviračius. 
Bet vaikystėje – tikrai taip – ar-
dydavau žaislus, pertvarkydavau 
dviračius. Viską pats. Ne visad 
pavykdavo viską surinkti atgal.

Pirmasis automobilis buvo 

mano paties surinktas iš detalių. 
Tai buvo „Žiguliukas“. Nusipir-
kau kėbulą, detalių, jį susirinkau 
ir juo porą metų važinėjau. Tech-
nika mane visą laiką domino ir 
tebedomina. 

Sportas buvo antras mano lais-
valaikis. Pirmas – krapštytis prie 
technikos. Pasirinkti sportą lėmė 
gyvenime sutikti žmonės: visų 
pirma – kūno kultūros mokyto-
jas, turėjęs daugiausia įtakos, 
o antras – mano treneris. Kai 
mokiausi mokykloje, man saky-
davo, kad duonos iš sporto ne-
valgysiu, bet galiu pasakyti, kad 
valgau. 

- Dvyniai pasižymi gera intu-
icija ir diplomatija. 

- Negaliu sakyti, kad tu-
riu labai gerą intuiciją, bet dėl 
diplomatijos nesiskundžiu. 

Daugelį konfliktų pasiseka iš-
spręsti taikiai. Nepuolu į kraš-
tutinumus, stengiuosi viską iš-
spręsti diplomatiškai, taikiai, 
kad nebūtų liūdnų pasekmių.  

- Dievina permainas ir ben-
dravimą, moka puikiai derėtis, 
geba sudominti savo pašneko-
vą. 

- Pašnekovai turėtų pasakyti, 
kaip yra – ar aš moku juos su-
dominti, ar nelabai. Apie per-
mainas – kol buvau jaunesnis, jų 
norėjosi kur kas daugiau. Dabar 
daugiau norisi pastovumo. 

Apie bendravimą galiu pa-
sakyti taip: skirtingais etapais 
skirtingai jo reikia. Vienais eta-
pais norisi pabūti daugiau tarp 
žmonių, kitais atvejais norisi pa-
būti ir vienam.

- Meilėje Dvyniai gali būti 
tokie pat nepastovūs kaip ir 
kituose dalykuose. 

- Reikia klausti žmonos.

- Nepaisant to, kad prieš pa-
sirinkdamas žmoną turi daug 
moterų, žmonai atiduos visą 
savo energiją ir mintis.

- Su pirmu sakiniu nesutinku 
– prieš žmoną neturėjau daug 
moterų. Ar atiduodu visą savo 
energiją žmonai? Reiktų jos pa-
čios paklausti. Dalį energijos, 
manau, išmėtau kitiems daly-
kams – darbui, sportui. Gal ne 
visą tą energiją atiduodu...

- Dvyniai neprisiriša prie 
vieno įvaizdžio, tad turi dra-
bužių „nuo... iki...“. 

- Nesu drabužių vergas, tų 
dalykų nesureikšminu. Kadangi 
esu sportininkas, mano didžio-
ji dalis aprangos yra treningai. 
Kadangi mano gyvenime prisiė-
jo ir aktoriaus duonos paragauti 
(teko pabūti mėgėjišku aktoriu-
mi Skiemonių bendruomenės te-
atre), galima pasakyti, kad ir tų 
drabužių buvo įvairesnių. 

4 detalės apie Bronių Vitkūną

Sportininkas...
Norvegų biatlonininkas Ole Einaras Bjordalenas

Maistas...
Nesu prisirišęs prie kokio produkto, mėgstu įvairų maistą. Bet svar-

biausia – saldumynai. Šokoladas, be jo negaliu.

Vasara...
taip!

Gyvūnas...
Arklys.

Receptas
Karštas šokoladas. Jį visi moka virti: pienas, sviestas, cukrus, kakava. 

Viską išvirti. Esmė – išvirus viską vienu prisėdimu suvalgyti. O jį verdi 
tada, kai darosi silpna nuo to, kaip norisi saldumynų!

Sportininkas, pedagogas Bronius Vitkūnas teigė, kad stengiasi kiek įmanoma nesivelti į konfliktus 
ir iškilusias situacijas spręsti diplomatiškai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Etiketas 
prie stalo

Pagrindinės taisyklės. Valgy-
mas gali prasidėti šeimininkui pa-
sidėjus stalo servetėlę ant kelių ir 
palinkėjus gero apetito. Jei jums 
reikia trumpam pakilti ir pasiša-
linti, servetėlę padėkite ant sė-
dimosios kėdės dalies, o grįžę ją 
vėl pasitieskite ant kelių. Pavalgę 
šią servetėlę gražiai padėkite kai-
rėje lėkštės pusėje. Jokiu būdu 
jos nenaudokite vietoj nosinės. 

Poza. Valgydami nesilenkite 
prie lėkštės, sėdėkite tiesiai. Val-
gant sriubą jokiu būdu nepakreip-
kite lėkštės (į save ar nuo savęs), 
nes sriuba gali išsilieti ant staltie-
sės. Sriubą valgome naudodamiesi 
specialiais įrankiais arba tik viena 
ranka - tokiu atveju reikėtų prisi-
minti, kad kairę ranką laikyti ant 
stalo krašto nedera.

Toli esantys patiekalai. Norė-
dami ką nors paimti nuo stalo, ne-
tieskite rankos per kaimyno ar net 
kelių kaimynų lėkštes, neprašykite 
kitų paduoti, jei arti yra padavėjas. 

Šeimininko kultūra. Šeiminin-
kui dera žinoti, kad jis neturėtų 
baigti valgyti anksčiau už sve-
čius, o ypač paskutinio patiekalo. 

Bendravimas. Sėdėdami prie 
stalo neatsukite nugaros kaimy-
nui, per jį nešnekėkite su kitu as-
meniu. Kuždėjimasis su kaimynu 
ar šnabždėjimas ranka prisiden-
gus burną taip pat nėra pridera-
mas valgant prie bendro stalo. 

Duona. Nekąskite visos duonos 
riekės iškart, laužykite po gaba-
liuką. Sviestu tepkite taip pat tik 
duonos gabaliukus, o ne visą riekę. 

Teisingas įrankių naudojimas. 
Niekada nevalgykite nuo peilio ir 
juo nedėkite maisto  ant šakutės. 
Neimkite per daug maisto šakute 
(kad nepasvirtų). Nedera valgant 
įrankiais gestikuliuoti, jais į ką 
nors rodyti.

Kauliukai. Suvalgę vaisių ar 
uogų kauliuką pirmiausia lūpomis 
jį padėkite ant šakutės ir tik po to 
nuo jos perkelkite į lėkštę.

Nukritę įrankiai. Jei netyčia iš-
krenta šakutė ar peilis, nederėtų lįsti 
po stalu jų ieškoti. Neatkreipdami 
svečių dėmesio, paprašykite šeimi-
ninko ar patarnautojo kito įrankio. 

Dužūs daiktai. Jei netyčia su-
daužėte taurę, mandagiai atsipra-
šykite, tačiau „neatgailaukite“, 
nesisiūlykite nupirkti tokią pačią 
ar net gražesnę.

Nukritę gabalėliai. Ant stalo 
nukritusį patiekalo gabalėlį atsar-
giai paimkite švaraus peilio ga-
liuku, padėkite į savo lėkštę ir su-
valgykite. Suteptą staltiesės vietą 
derėtų uždengti švaria šeimininko 
ar padavėjo paduota servetėle.

Padėkokite. Niekada nepamirš-
kite padėkoti namų šeimininkams 
už pietus, o restorane - jus vaiši-
nusiam žmogui. Pagirkite maistą, 
įvertinkite malonų bendravimą. 
Lai padėka būna trumpa, bet nuo-
širdi. Niekuomet garsiai nesakyki-
te to, kas nepatiko.

Parinko A.Š. 
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Renovuoti namai džiugina anykštėnus ir svečius

Tačiau aš manau, kad spręsti turi 
žinių nestokojantys specialistai, 
matantys ne vieną namą, o jų 
visumą miesto panoramoje, - pa-
stebėjo D. Gasiūnienė. - Pradžia 
buvo sunki. Pati maišiau dažus, 
ėjau pas gyventojus, aiškinau, 
kodėl jų namą reikia dažyti vie-
nokia ar kitokia spalva, įrodinė-
jau. Tačiau dabar renovuojamų 
namų gyventojai jau patys ateina 
pasitarti, be to, jie jau turi gerų 
pavyzdžių, turi į ką pasižiūrėti“. 

Anykščiuose renovacija yra 
vienas sėkmingiausiai įgyven-

dinamų projektų. Pasak reno-
vuojamų namų projektų vadovo 
Alvydo Gervinsko, Anykščiuose 
eksploatuoti jau priduota 12 dau-
giabučių, 2 užbaigiami, 13-oje 
vyksta statybos darbai ir 7 lau-
kia renovacijos darbų pradžios. 

grupes. Dažniausia renovuojami 
prieš 50 – 40 metų pastatyti na-
mai ar jų grupės. Pasak Anykščių 
rajono vyriausiosios architektės, 
tai ne atsitiktinumas, o siekis, 
kad miestas neprarastų savo vei-
do, džiugintų anykštėno ir svečio 
akį. Dėl to tenka ilgai ir atkakliai 
dirbti su gyventojais, įrodinėti, 
kodėl vienas ar kitas namas turi 
būti dažomas būtent tokia, o ne 
kitokia spalva. „Nuomonių, ko-
kia spalva dažyti namą, turi vos 
ne kiekvienas namo gyventojas, 
o dar statybininkai patarinėja. Užsak. Nr. 1063

Į kurorto statuso siekiančių Anykščių panoramą įsilieja spalvingi, estetiški, renovuoti namai. 
Jų spalvos ne atsitiktinės – tai rajono vyriausiosios architektės Daivos Gasiūnienės, renovuojamų 
namų administratoriaus projektų vadovo Alvydo Gervinsko ir pačių gyventojų atsakingo požiūrio 
ir darbo rezultatas, džiuginantis miesto gyventojus ir svečius. 

anykštėnas. Statybininkų gatvės 
gyventoja Regina Vildžiūnie-
nė stebėjosi miestą puošiančiais 
renovuotais gatvės namais, o 
atnaujintų A.Vienuolio gatvės 
namų kaimynystėje gyvenantis 
garbus Anykščių miesto žmogus 
Jonas Juodelis džiaugėsi, kad re-
novavus senus daugiabučius tapo 
šviesiau ir gražiau, nes būtent 
juos pirmuosius įvažiuodami į 
miestą pamatydavo patys anykš-
tėnai ir miesto svečiai. 

Anykščiuose stengiamasi re-
novuoti ne po vieną namą, o jų 

Anykštėnai džiaugiasi reno-
vuotų namų išore ir teigia, kad 
į juos gera sugrįžti po darbo 
dienos, malonu sutikti svečius. 
Gražūs namai teikia teigiamų 
emocijų, gyventojus buria ben-
druomeniškai tvarkyti namų 
aplinką, nešiukšlinti. 

V.Kudirkos 4-ame renovuo-
tame name gyvenantis anykš-
tėnas Borisas Mikuckas džiau-
giasi, kad trys apie 1967–1968 
metus statyti namai tapo tarsi 
nauji. „Prie jų ir nusifotogra-
fuoti negėda“, - šmaikštavo 

Tik įvažiavus į Anykščius nuo Vilniaus ar Kauno pasitikdavo penki nušiurę 1963 metų statybos 
daugiabučiai. Šiandien jie visi renovuoti ir kurorto statuso siekiančio miesto svečius pasitinka 
žaismingomis spalvomis. 

Ramia vyšnine spalva nudažyti Statybininkų gatvės 15 ir 17 na-
mai labai dera Ramybės mikrorajonui. Tokia ar panašia spalva 
dažyti renovuojamą daugiabutį jau pageidauja Pušyno mikro-
rajono daugiabučio gyventojai. 

Vaistažolės renkamos 
skirtingu laiku

Edukacinės programos „Saulės 
blynas“ iniciatorė I.Adomonienė 
sakė netikinti, kad būtent iki Jo-
ninių reikia surinkti žoleles, vais-
tažoles, kad jos būtų veiksmin-
giausios mūsų sveikatai. „Tikrai 
netiesa, nes pumpurai renkami 

Vaistažolių rinkti eikite tik 
gerai nusiteikę Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Artėjant Joninių nakčiai, kuomet netekėjusios merginos apsivilkdavo baltais lino drabužiais ir 
dainuodamos eidavo į pievas pinti vainikų iš skirtingų žydinčių žolynų, buvo tikima, kad tieji žoly-
nai turi magiškų galių. Apie žoleles ir jų galias paprašėme papasakoti burbiškietės žolininkės Irenos 
Adomonienės.

anksti pavasarį, o štai šaknys – ru-
denį. Renkama pagal tai, kaip yra 
nustatyta mokslininkų biologų. 
Tai yra tik prietarai“.

Pakelėse rinkti negalima

Kada geriausia rinkti vaistažo-
les? Ar yra kokie specialūs ritua-
lai, laikas, kada reikia jas skinti? 

„Vaistažoles renku pagal žy-
dėjimą, pagal reikalavimus. Ge-
riausia vaistažoles rinkti saulėtą 
dieną, gerai nusiteikus, būnant 
viduje ir išorėje švariam, niekam 
netrukdant“, – sakė žolininkė I. 
Adomonienė ir perspėjo, kad jo-
kiais būdais vaistažolių negalima 
rinkti pakelėse. 

Paprašyta išduoti paslaptį, 

kur susirinkti geriausias žoleles, 
I.Adomonienė pasakojo: „Aš pati 
jas renku Rubikių ežero salose, tu-
riu keletą piliakalnių. Taip pat ran-
du miškuose, miško aikštelėse“. 

Žolininkė sakė daug įvairių vais-
tažolių aptikusi ir senose, negyve-
namose sodybose: „Ten labai daug 
vaikštau ir stebiuosi, kaip senoliai 
turėjo šitiek visko prisiauginę! 
Ir dabar, matyt, tos sėklos sėjasi, 
žolelių daugėja. Močiutės turėjo 
visko, ko joms reikia, iš tų sodybų 
galima daug ko parsivežti“. 

Džiovinti reikia natūraliai

Dažnai žmonės, prisirinkę vais-
tažolių, nežino, kaip teisingai jas 
reikia išdžiovinti. Dauguma žole-
les padeda prieš saulę ar džiovina 
orkaitėse, specialiose džiovyklėse. 
Kaip vaistines žoles reikia džiovin-
ti iš tikrųjų? „Aš žolelių „nekanki-
nu“ specialiuose elektriniuose „pe-
čiukuose“, turiu palėpes, kuriose 
vaistažolės gana 
greitai išdžiūsta. 
Jei matau, kad 
žolelės dar ne vi-
sai išdžiūvo, o 
rezultato reikia 
greičiau, kūrenu 
krosnį, vaistažoles paskleidžiu ir 
baigiu džiovinti lauko virtuvėse. 
Geriausia džiovinti natūraliai“, – 
teigė ponia Irena.

Išdžiūvusias vaistažoles I. Ado-
monienė teigė laikanti popieri-
nėse dėžėse, o prieš realizuojant 
pakuojanti į krepšelius. 

Patiems vaistažolėmis 
gydytis pavojinga

Daugelis iš mūsų galvoja, kad 

Žolininkė, edukacinės programos „Saulės blynas“ iniciatorė Irena Adomonienė sakė, kad ir vaista-
žoles reikia vartoti atsargiai, tik pasitarus su gydytoju.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

vaistažolės – tai ne cheminiai 
vaistai ir jos pakenkti, jų per-
dozuoti neįmanoma. Tačiau yra 
visiškai kitaip. 

„Aš vedu edukacines progra-
mas ir visiems rekomenduoju 
jokiais būdais pačiam nieko ne-
bandyti, vaistažolių nemaišyti. 
Asmeniškai aš dažnai tariuosi 
su žolininkais profesionalais, 
su mokslininkais biologais. Tu-
riu nusipirkusi daug gerų knygų 
su receptais, kur parašyta, kaip 
vaistažoles vartoti“, – sakė žo-
lininkė ir pridūrė, kad prieš var-
tojant žoleles, būtina pasitarti 
su gydytoju, nes žmogus yra in-
dividualybė: kiekvieno iš mūsų 
skiriasi skrandžio rūgštingumas, 
kraujo krešumas, spaudimas. 

Žolelės – ir atsigaivinti, ir 
gydytis

Iš vaistažolių nebūtinai gau-
name vaistus: jei norite iš jų pa-
sidaryti arbatos, užpylus arbat-
žoles reikia palaikyti trumpesnį 
laiko tarpą ir tuomet ir gerti. „O 
jei vartojate kaip vaistą – visų 
pirma reikia būtinai žinoti kie-
kvienos žolelės poveikį“, – per-
spėjo I. Adomonienė. 

Paklausta, kaip tinkamai 
p a r u o š t i 
va is tažol ių 
arbatą, I. 
Adomonie -
nė sakė: „Aš 
ant žolelių 

pilu verdantį vandenį – darau 
taip, kaip daugelis močiučių 
darė. 

Mano močiutė taip pat buvo 
žolininkė. Šiuo metu daug rašo, 
daug kalba apie vaistažoles, bet 
aš laikausi senų savo nuostatų – 
ką girdėjau iš žmonių, ką skai-
čiau knygose – tą ir panaudoju. 
Niekas nesikeičia, keičiasi tik 
žolelių žydėjimo laikotarpis 
– viskas vyksta anksčiau. Bet 
nemanau, kad keičiasi jų savy-
bės“.

...Močiutės turėjo visko, 
ko joms reikia, iš tų sodybų 
galima daug ko parsivežti...



2015 m. birželio 20 d.

pirmadienis 2015 06 22

sekmadienis 2015 06 21

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 Rojus Lietuvoj.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 
9.25 Premjera. Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą. 
9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
9.50 Džeronimas 2. 
10.15 Aviukas Šonas 4. 
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 Premjera. Brolių Grimų 
pasakos. Nykštukėnas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Musonų viešpatija. 
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 3. N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Emigrantai.  
15.45 Klausimėlis.lt. 
16.00 Žinios.  
16.15 Tikri vyrai.  
17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
17.35 Muzikinis projektas 
„Dainų daina”.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Giminės po 20 metų.  
21.50 Lietuviško kino vaka-
ras. Premjera. Nesamasis 
laikas.N-14. 
23.15 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014.  
0.10 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 3. N-7.  

1.45 Muzikinis projektas 
„Dainų daina”.  
3.30 Giminės po 20 metų.  
4.15 Mūsų miesteliai. Ylakiai. 
I dalis.  
5.05 Pasaulio panorama.  
5.30 Savaitė

6.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”. 
6.55 “Zoro”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
9.00 Sveikatos ABC. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Padangių gimnazija. 
12.05 Superagentas Simonas. 
N-7.  
13.45 Ponas Amsius. N-7.  
15.40 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
16.15 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.00 Teleloto. 
20.00 KK2 vasara. N-7.  
21.25 Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga. N-7.  
23.40 Trise valtimi arba be 
irklo. N-7.  
1.40 Urvas. N-7. 

6.50 Monsunas. N-7.  
7.20 S dalelių paslaptys. N-7.  
8.00 Bailus voveriukas.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Daktaras Dolitlis. N-7.  
11.10 Stebuklingi batai 2.  
13.05 Gyvenimo bangos. N-7.  
15.45 Ekstrasensai detekty-

vai. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Briliantinė ranka. N-7.  
21.40 Artimi priešai. N-14.  
23.15 Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu. N-14.  
1.50 Mūsų šeimos vestuvės. 
N-14. 

  
7.00 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de.  
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 “FAILAI X Nibelungų 
kodas”. N-7.  
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 “Nacionalinė Geografija. 
Pavojingi susitikimai”. N-7.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Inga Lindstrom. Meilės reika-
lai”. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
22.05 “Kortų namelis”. N14.  
23.10 “Apgavikai”. N-7.  
1.30  “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.

  
6.20 “Didingasis amžius”. N-7. 
8.15 Teleparduotuvė.  

8.45  “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
10.30 “Tai bent žvėrynėlis!”  
11.00 “Mūsų mažieji draugai”.  
12.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.  
12.30 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.15 “Būrėja”.  
17.25 “Nustebink mane” 
18.40 “Kas aprengs nuotaką?”  
19.50 “Nematomas žmogus”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm. 
Pasakų miškas”. N-7.  
22.55 Dar palaukite.... N14.  
0.40 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas”. N-7.

 Kultūros 
8.05 Duokim garo!  
9.30 ORA ET LABORA.  
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Krinčinas. I dalis.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Pasaulio vyrų regbio 
septynetų taurės geriausios 
rungtynės. 
12.15 LRT Kultūros akademi-
ja. Ilja Laursas.  
13.00 Mokslo ekspresas.  
13.15 Mokslo sriuba.  
13.30 Richard Strauss. Opera 
„Salomėja”.  
15.10 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.05 Natų ir raidžių žaidi-
muose.  
17.00 Estradinės melodijos.  
17.30 Septynios Kauno die-
nos. 

18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Valdovų rūmai.  
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Auksinis balsas.  
21.00 LRT OPUS ORE.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Gera muzika gyvai.  
1.05 Džiazo muzikos vakaras. 

 
6.00 Apie žūklę (k). 
6.25 Sveikatos ABC televi-
trina.  
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Tauro ragas (k). N-7.  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7.  
18.00 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Pasaulio uostai”.  
20.30 “Ufologų pasakojimai”.  
21.30 PREMJERA Dabar 
pasaulyje. Savaitė.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.10 Nuo... Iki... (k).  
23.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
0.20 Ne vienas kelyje (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja (k).  
1.25 Mes pačios (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7. 

  
4.40 Europos žaidynės 2015.  
8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys...  

10.00 Europos žaidynės 2015. 
Numatomos rungtys - šaudy-
mas iš lanko, boksas, dviračių 
lenktynės, šaudymas, šuoliai 
į vandenį, lengvoji atletika. 
Tiesioginė transliacija iš Baku.  
0.00 Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Austrijos 
prizo lenktynės  
2.25 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba. 
11.10 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 “Išgyventi Afrikoje”.  
12.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Pasaulis X. “Joninių 
burtai, mistiniai ritualai ir vasa-
ros lygiadienio stebuklai”. N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”. 
19.00 Žinios.  
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “24/7”.  
22.30 Premjera. “Šetlando 
žmogžudystės. Raudoni kau-
lai”. N-7. 
23.45 Premjera. “Skrydis į 
tamsą”. S. 
2.05 “24/7”.  
2.50 “Šetlando žmogžudystės. 
Raudoni kaulai”. N-7. 
3.45 “Skrydis į tamsą”. S.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Pasaulio dokumenti-
ka. Šunų ABC . 
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Musonų viešpatija. 
13.00 Pasaulio panorama.  
13.30 Savaitė.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
14.50 Naisių vasara. 6 se-
zonas.  
15.40 Komisaras Reksas. 
N-7.  
16.30 Puaro. N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Premjera. Šlovės 
dienos. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
0.25 Tikri vyrai.  
1.55 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
2.40 Naisių vasara. 6 se-
zonas.  
3.30 Puaro. N-7.  
5.15 Teisė žinoti.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 

reindžeris”. N-7.  
8.50 Trys vyrai ir kūdikis. 
11.00 G būrys. 
12.25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”.  
12.50 “Džonis Testas”.  
13.20 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.45 “Bėgantis laikas”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Trečias nereikalingas”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Lašelis beprotybės”.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Pražūtinga audra. N-7.  
0.40 “Alkatrazas”. N-7.  
1.35 “Grubus žaidimas”. 
N14.  

6.55 Šeimos reikalai.  
7.25 Madagaskaro pingvi-
nai.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
11.00 Briliantinė ranka. N-7.  
13.00 Madagaskaro pin-
gvinai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Pamilk pabaisą. N-7.  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Netikėta meilė. N-14.  

0.40 Dirbtinis intelektas. 
N-14.  
1.35 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba. N-14.  
2.25 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  

  
06.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
7.55 “Ekstrasensų mūšis” 
9.00 “Laukinis”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
13.50 “Meilės sala”. N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”.  
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Naidželo Sleiterio 
vakarienė”.  
11.35 “Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein”.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 

13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Džiunglių karalius.  
22.50 “Mentalistas”. N-7. 
23.45 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7.  
0.45 “Dūmas”. N14.  

 Kultūros 
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
8 s.
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Septynios Kauno 
dienos.  
12.45 Kultūra +.  
13.10 ORA ET LABORA.  
13.45 Gera muzika gyvai.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Marius Burokas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Triumfo arka.  
19.30 Pasimatuok profesiją.  
20.15 Prisiminkime.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.52 Aviukas Šonas. 
21.00 Šoblės kino klubas 
pristato. Aktas.  
21.30 Teatras.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Prancūziškas buči-
nys. N-7.  
0.20 Naktinis ekspresas.  
0.50 Panorama.  

1.25 Dėmesio centre.  
1.50 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Statyk!.  
8.00 Autopilotas.  
8.30 Ne vienas kelyje.  
9.00 Mes pačios.  
9.30 Žinios.  
10.00 Autopilotas (k). 
10.30 Pasaulis X. N-7.  
11.20 24 valandos (k). N-7.  
12.30 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.25 Ne vienas kelyje (k).  
15.55 Statyk! (k).  
16.20 KK2. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
4.00 Europos žaidynės 
2015. 
7.45 Teleparduotuvė. 
8.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys 
- badmintonas, sambo, bok-
sas, lengvoji atletika, gim-
nastika (GALA). Tiesioginė 
transliacija iš Baku. 
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Europos žaidynės 
2015. 
20.00 Nauja norma. N-7. 
21.00 Naša Raša. N-14. 
22.00 Be stabdžių. N-14. 
22.30 6 kadrai. N-7. 
23.00 Šnabždesys. S. 
0.50 Superpolicininkas. 

N-14. 

 
7.30 Vantos lapas.  
8.00 Girių takais.  
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Patriotai. N-7. 
12.00 “24/7”.  
13.00 “Dingęs pasaulis”. 
N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės“. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis.  
19.25 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. 
N-7. 
21.30 Nuoga tiesa.. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
0.00 “Byla “Gastronomas 
Nr.1””. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.55 Reporteris.  
5.20 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
6.05 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Šlovės dienos. N-7.  
11.55 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
12.50 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. Ved. Palmira 
Galkontaitė. (kart.). 
13.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
14.50 Naisių vasara. 6 se-
zonas.  
15.40 Komisaras Reksas. 
N-7.  
16.30 Puaro. N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Duokim garo! Finalas.  
23.45 Pražūtingas eksperi-
mentas. N-7. 1, 2 s.  
2.40 Naisių vasara. 6 se-
zonas.  
3.30 Puaro. N-7.  
5.15 Stilius.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
8.50 Mis Slaptoji agentė 2. 

Ginkluota ir žavinga  N-7.  
11.10 Padangių gimnazija. 
13.15 “Džonis Testas”.  
13.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Talismanas”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Tarnybinis romanas”.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Operacija “Delta farsas”. 
N-7.  
0.00 “Visa menanti”. N-7.  
0.55 “Alkatrazas”. N-7.  
1.50 “Grubus žaidimas”. 
N14.  

6.55 Šeimos reikalai.  
7.25 Madagaskaro pingvi-
nai.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Madagaskaro pin-
gvinai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Ta proga!. 
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 ANTIS. Zombiai atrie-

da atidunda!  
0.35 Senmergės. N-14.  
2.10 Septyni psichopatai. 
N-14.  
4.05 Kietašikniai. S.  
5.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
13.50 “Meilės sala”. N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
23.10 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai III”. N14.  
0.10 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”.  
10.00 “Mano puikioji auklė”. 

11.00 “Naidželo Sleiterio 
vakarienė”.  
11.35 “Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein”.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 “”Velvet””. N-7.  
22.45 “Mentalistas”. N-7. 
23.40 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7.  
0.40 “Dūmas”. N14. 

 Kultūros 
LRT Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
13.15 Amžininkai. 1941m. 
birželis.  
14.05 Moterų choro “Liepos” 
jubiliejinis koncertas.  
15.15 Prisiminkime.  
15.25 Estradinės melodijos.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.50 Pasaulio dokumen-
tika. Nepatikėtum, kad čia 
galima gyventi. 

19.20 Lietuvių liaudies bui-
ties muziejus.  
19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.52 Aviukas Šonas. 
21.00 Koncertas “Joninių 
naktį”. 2009 m. 
22.45 Geofaktorius. 
23.00 Lietuviško kino va-
karas. Nesamasis laikas.. 
N-14.  
0.25 Naktinis ekspresas.  
0.55 Panorama.  
1.30 Dėmesio centre.  
1.55 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
11.15 Nuo... Iki....  
11.50 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.00 KK2 (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Šefas rekomenduoja.  
16.20 KK2. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
4.00 Europos žaidynės 
2015. 
7.45 Teleparduotuvė. 
8.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys 
- badmintonas, sambo, bok-
sas, lengvoji atletika, gim-
nastika (GALA). Tiesioginė 

transliacija iš Baku. 
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Europos žaidynės 
2015. 
20.00 Nauja norma. N-7. 
21.00 Naša Raša. N-14. 
21.30 Nevykėliai po prie-
danga N-14. 
23.45 Motinos diena. S. 

 
7.20 Reporteris. 
7.50 Nuoga tiesa.
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
11.00 “Air America”. N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs 
pasaulis”.N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. 
19.25 “Sukčius”. N-7. 
20.25 “Šerifas”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
0.00 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Kinsis”. N-14. 
3.25 “Pumų medžioklė”. S. 
4.55 “Sėkmingi mainai”. S. 
6.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
7.00 Gamtos pasaulis. 

 
6.05 Emigrantai.  
6.50 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.35 Gustavo enciklope-
dija.  
8.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 
8.25 Premjera. Animalija. 
8.50 Aviukas Šonas 4. 
9.00 Brolių Grimų pasakos. 
10.00 LRT aukso fondas. 
Devyni nuopuolio ratai.  
12.10 60-asis “Eurovizijos” 
dainų konkursas 2015.  
16.00 Žinios.  
16.15 Puaro. N-7.  
18.00 Tarptautinės spor-
tinių šokių varžybos 
“Gintarinė pora 2015”.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Premjera. Lošėjas.. 
N-14.  
22.50 Premjera. Raganius. 
N-7.  
1.00 Auksinis balsas.  
2.00 Tarptautinės sportinių 
šokių varžybos “Gintarinė 
pora 2015”.  
3.30 Puaro. N-7.  
5.15 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. Ved. 
Edvardas Žičkus. HD 
(kart.). 

 
6.25 Toras. Asgardo legen-
dos. 
7.45 Na, palauk!  
8.35 Žaislų istorija. 
10.10 Ponas būrio mama. 

N-7.  
11.55 101 dalmatinas. 
14.00 Ne anyta, o mons-
tras. N-7.  
16.05 Iš kur tu žinai?. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.00 Specialus Joninių 
koncertas iš Harmony par-
ko “Šeimų šventė”. 2015 m. 
Vedėjai: Živilė Vaškytė ir 
Paulius Skučas. Dalyvauja: 
N.Bunkė, Sasha Song, “Di 
Archy”, V.Genytė, “Pikaso”, 
Violeta ir Vilius Tarasovai, 
Radži ir kt. 
21.00 Afigiena mokytoja. 
N14.  
22.50 PREMJERA Mano 
didysis O! N14.  
0.55 “Alkatrazas”. N-7.  
1.50 “Grubus žaidimas”. 
N14.  

6.40 Hugo išradimas.  
9.05 Nykštuko Tomo ir 
Coliukės nuotykiai.  
10.40 Barbė ir slaptosios 
durys.  
12.10 Alisa stebuklų šalyje. 
N-7.  
14.25 Pasimatymas su 
žvaigžde. N-7.  
16.15 Penelopė.  
18.30 TV3 žinios.   
19.00 Moterys m 
21.25 Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė. N-7.  
22.25 Filmo pertraukoje - 
“Vikingų loto” .  
0.30 Metų įvykis. N-7.  
2.20 Gražuolė ir pabaisa  
N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Komisaras Aleksas”. 
N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
13.50 “Meilės sala”. N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
23.50 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai III”. N14.  
0.50 “Mentalistas”. N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”.  
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  

15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
18.10 Vizas. Nojaus arkos 
paslaptis. N-7.  
21.00 Burleska. N-7.  
23.20 “Mentalistas”. N-7.  
0.15 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7.  
1.15 “Dūmas”. N14.  

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose 
(kart.). 
9.00 Balys Sruoga. Uošvė.  
10.55 Žeme, nepalik mūsų.  
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Lietuvių dokumenti-
kos meistrai.  
13.10 Duokim garo!  
15.10 Kultūros savanoriai.  
15.40 Dubysos spindesiai.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Hendrikas Čigriejus.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.50 “Folkšokas” Nidoje. 
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga. 
20.52 Aviukas Šonas. 
21.00 Mykolo Kleopo 
Oginskio 250-osioms gi-
mimo metinėms. Polonezo 
ritmu. XIX a. saloniniai 
šokiai. 
22.10 Rasa kupolinė.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Elito kinas. Anapus. 

N-14.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.40 Panorama.  
1.10 Dabar pasaulyje. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta.  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.05 KK2 (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
16.20 KK2. N-7.  
17.35 Nuo... Iki... (k). 1 
18.10 Yra, kaip yra (k). 
N-7.   
19.20 KK2 (k). N-7.  
19.55 Dviračio šou (k).  
20.20 KK2 (k). N-7.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). 
N-7.  
23.10 Dviračio šou (k).  
23.35 Šefas rekomenduoja 
(k).  
0.05 Valanda su Rūta (k).  
1.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.20 KK2 (k). N-7.  
2.55 Dviračio šou (k).  
3.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
4.25 Dviračio šou (k).  
4.55 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
5.25 KK2 (k). N-7.  

  
4.00 Europos žaidynės 
2015. 
7.45 Teleparduotuvė. 
8.00 Europos žaidynės 

2015. Numatomos rungtys 
- badmintonas, plaukimas, 
boksas, krepšinis 3x3. 
Tiesioginė transliacija iš 
Baku. 
21.30 Paranoja. N-7. 
23.40 Pinigai dviem. N-14. 

 
7.30 “Viskas apie gyvū-
nus”.  
9.30 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”. N-7. 
11.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
13.15 “Iššūkis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Iššūkis”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.20 “Iššūkis”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis.  
19.25 “Sukčius”. N-7. 
20.25 “Šerifas”. N-7. 
21.30 Premjera. “Futbolo 
chuliganai”.  
23.30 “Pragaras ant ratų”. 
N-14. 
0.30 “Viskas apie gyvū-
nus”.  
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7 
4.55 Reporteris.  
5.20 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
6.05 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
6.50 Gamtos pasaulis.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Raganius (kart.). 
13.15 Gyvenimas.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
14.50 Naisių vasara. 6 se-
zonas.  
15.40 Komisaras Reksas. 
N-7.  
16.30 Puaro. N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.30 Pinigų karta.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Trečiojo 
reicho žlugimas. N-14.  
22.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
23.00 Vakaro žinios.  
23.15 Imperija. N-7.  
0.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
1.10 Laba diena, Lietuva.  
1.55 Mūsų miesteliai. Ylakiai. 
I dalis.  
2.40 Naisių vasara. 6 sezo-
nas.  
3.30 Puaro. N-7.  
5.15 Pinigų karta.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  

11.10 Yra, kaip yra. N-7.  
12.15 Nuo...Iki....  
13.15 “Džonis Testas”.  
13.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Žaidimas be taisyklių”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Išeik”.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 7 
sekundės. N-7.  
0.10 “Visa menanti”. N-7.  
1.05 “Alkatrazas”. N-7.  
2.00 Sveikatos ABC televi-
trina (k). 

6.55 Šeimos reikalai.  
7.25 Madagaskaro pingvinai.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Madagaskaro pingvi-
nai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Aplink pasaulį su 
žvaigžde. N-7.  
21.00 Drąsios ir žavios. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 13. N-14.  
0.20 Dirbtinis intelektas. 
N-14.  
1.20 Specialioji jūrų policijos 

tarnyba. N-14.  
2.10 Po kupolu. N-14. 

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Komisaras Aleksas”. 
N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Runkelių sala”. N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
23.20 “Taikinys”. N-7.  
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”.  
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
10.30 Vizas. Nojaus arkos 
paslaptis. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  

16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7. 
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės II. Kruvinos 
dramos. N14.  
23.10 “Detektyvė Rizoli”. 
N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Dūmas”. N14. 

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.25 Polonezo ritmu. XIX a. 
saloniniai šokiai.  
13.35 M. K. Čiurlionis. 
Vasara.  
13.45 Kultūros savanoriai.  
14.15 Muzika gyvai.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Tarptautinė šiuolaikinio 
meno mugė “ArtVilnius’15”.  
18.50 Premjera. 
Koncertuojanti Europa. 
19.40 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.55 Visu garsu.  
21.40 Legendos.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 LRT aukso fondas. 
Vestuvės girioje.  
23.40 Lietuvių liaudies bui-
ties muziejus.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  

1.00 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Dviračio šou (k).  
6.25 “Vilkyčiai European 
Rallycross Challenge” etapas 
Lietuvoje (k). 2015 m.  
6.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
7.25 Nuo... Iki... (k).  
8.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
9.10 KK2 (k). N-7.  
9.45 Statyk! (k).  
10.10 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
10.40 “Vilkyčiai European 
Rallycross Challenge” etapas 
Lietuvoje (k). 2015 m.  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Mes pačios (k).  
16.20 Nuo... Iki... (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
4.00 Europos žaidynės 2015. 
7.45 Teleparduotuvė. 
8.00 Europos žaidynės 
2015 .Numatomos rung-
tys - badmintonas, boksas, 
plaukimas, krepšinis 3x3. 
Tiesioginė transliacija iš 
Baku. 
21.30 Mechanikas. N-14. 
23.15 Didvyris ir siaubas. 
N-14. 

1.20 Nevykėliai po priedan-
ga. N-14. 

 
7.20 Reporteris.  
7.50 Patriotai. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
11.00 “Air America”. N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”.N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. 
19.25 “Sukčius”. N-7. 
20.25 “Šerifas”. N-7. 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-14. 
0.00 “Byla “Gastronomas 
Nr.1””. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.55 Reporteris.  
5.20 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
6.05 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Imperija. N-7.  
12.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.).
13.15 Klausimėlis.lt. 
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.15 Laba diena, 
Lietuva.  
14.50 Naisių vasara. 6 
sezonas.  
15.40 Komisaras Reksas. 
N-7.  
16.30 Puaro. N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.30 Premjera. Aguonų 
laukas. N-7.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo! 
22.40 Mirtinos lenktynės. 
N-14.  
0.05 Auksinis balsas.  
1.10 Laba diena, Lietuva.  
1.55 Stilius.  
2.40 Naisių vasara. 6 se-
zonas.  
3.30 Puaro. N-7.  
5.15 Bėdų turgus.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  

8.50 24 valandos (k). N-7.  
11.10 Yra, kaip yra. N-7.  
11.10 Valanda su Rūta. 
13.15 “Džonis Testas”.  
13.45 “Ančiukai 
Duoniukai”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Vyrai juodais drabu-
žiais. N-7.  
21.25 Žemės branduolys. 
N-7.  
0.05 Projektas. 
Dinozaurai. N14.  
1.40 7 sekundės. N-7.  

6.55 Šeimos reikalai.  
7.25 Madagaskaro pin-
gvinai.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sū-
nūs. N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Madagaskaro pin-
gvinai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. 
N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Šrekas. Ilgai ir lai-
mingai.  
21.15 Pasaulių karas. 
N-14.  
23.45 Eliza Greivz. N-7.  
1.55 Paskutinės imperijos 
žlugimas. N-14. 

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 Nuotykių ieškotojas. 
N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodo-
me”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
13.50 “Runkelių sala”. 
N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos 
imtynės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Mirties apsuptyje. 
N14.  
23.35 “Gyvi numirėliai”. 
N14.  
1.25 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta 
meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”.  
10.00 “Mano puikioji au-
klė”. 
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (k). N-7.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”. 
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. 
N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Bekas. Ikonų 
kolekcionierius. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
Perskaityk ir sudegink. 
N14.  
0.50 “Mentalistas”. N-7.  

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Legendos.  
13.15 Visu garsu.  
14.00 Šoblės kino klubas 
pristato. Aktas.  
14.30 Džiazo muzikos va-
karas. XX Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis.  
15.40 ...formatas. Poetas 
Vacys Reimeris. 
16.10 Mūsų miesteliai. 
Krinčinas. I dalis.  
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
18.45 Benai, plaukiam į 
Nidą 2012.  
20.05 Žeme, nepalik 

mūsų.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.55 Pasaulio dokumen-
tika. Į gamtą. 
21.20 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
22.10 Choreografinės 
miniatiūros.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Premjera. Badas, 
1933. N-14.  
0.05 Naktinis ekspresas.  
0.35 Panorama.  
1.05 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.05 Tauro ragas (k). 
N-7.  
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
12.00 24 valandos (k). 
N-7.  
13.10 Nuo... Iki... (k).  
13.45 Dviračio šou (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Autopilotas (k).  
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Alchemija. Švietimo 
amžius.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
4.00 Europos žaidynės 
2015. 
7.45 Teleparduotuvė. 
8.00 Europos žaidy-

nės 2015. Numatomos 
rungtys - badmintonas, 
BMX, plaukimas, boksas, 
krepšinis 3x3. Tiesioginė 
transliacija iš Baku. 
22.00 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai. N-14. 
23.00 K-19. N-7. 
1.40 Paranoja. N-7. 

 
7.20 Reporteris.  
7.50 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
11.00 “Air America”. N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs 
pasaulis”.N-7. 
14.05 “Genijai iš prigim-
ties”. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.25 “Kobra 12”. N-7. 
19.30 “Vera. Paslėptos 
gelmės”. N-7. 
21.30 “Priverstinis paniri-
mas”. N-14. 
23.30 “Manęs neteiskite”. 
N-14. 
1.35 “Vera. Paslėptos 
gelmės”. N-7. 
3.05 “Priverstinis paniri-
mas”. N-14. 
4.35 “Manęs neteiskite”. 
N-14. 
6.15 “Kobra 12”.  N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
6.55 Gyvenimas.  
7.40 Rojus Lietuvoj.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 
9.25 Premjera. Animalija. 
9.50 Džeronimas 2. 
10.15 Tadas Blinda. 1972 m. 
10.45 Klausimėlis.lt. 
11.05 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Šunų ABC. 
12.50 Šerloko Holmso sugrį-
žimas. N-7.  
14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
15.05 Istorijos detektyvai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.40 Bėdų turgus.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Ginto Abariaus dainos.  
23.05 Trys draugai. N-7.  
0.45 “Breaking The Line”. 
Jurgos Šeduikytės koncertas 
menų fabrike “Loftas”.  
2.15 Šerloko Holmso sugrįži-
mas. N-7.  
4.00 Ginto Abariaus dainos.  

6.30 “Peliukas Stiuartas 
Litlis”. 
6.55 “Zoro”.  

7.20 “Nickelodeon” valan-
da. Smalsutė Dora”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”.  
9.00 Startas.  
9.30 Bonifacijaus atosto-
gos.  
9.55 KINO PUSRYČIAI 
Gatvės futbolas. 
12.00 Nepaprasta koman-
da. 
13.50 Didydis prizas. 
Sėkmės istorija. 
15.45 “Vedęs ir turi vaikų. 
N-7. 
16.15 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.00 SUPERKINAS 
Monstrų biuras. 
20.55 Nuotakų karai. N-7.  
22.45 Pinigų traukinys. 
N14.  
0.45 Žemės branduolys. 
N-7.  

7.00 Monsunas.  N-7.  
7.30 LOL. N-7.  
8.00 Bailus voveriukas.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.00 Svajonių ūkis.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svečias.  
12.15 Urmu pigiau. N-7.  
14.20 Gyvenimo bangos. 
N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  

19.00 Undinė.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot . Loterija.  
21.10 Virtuvė Paryžiuje. 
N-7.  
23.25 Poniutė kaime. N-7.  
1.20 Vis tiek nebūsiu tavo. 
N-7.  

  
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7. 
09.30 Apie žūklę. 
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Lenkijoje.  
12.00 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
12.30 Statyk!. 
13.00 Tyra vaikystės siela.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
19.00 “Muzikinė kaukė. 
Ukraina”.  
21.45 MANO HEROJUS 
Asas. N14.  
23.40 AŠTRUS KINAS 
Šėtono žemė. S.  
1.25 “Penktoji pavara”. 

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”.  
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (k). N-7.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”. 
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. 
N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Bekas. Ikonų 
kolekcionierius. N14. 
22.55 SNOBO KINAS 
Perskaityk ir sudegink. 
N14.  
0.50 “Mentalistas”. N-7.  

 Kultūros 
8.05 Į gamtą. 
8.30 Estradinės melodijos.  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Pasimatuok profe-
siją.  
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija. Ilja Laursas.  
13.00 Mes - pasau-
lis. Filmas-koncertas 
“Pamestas vaikas”. 3 d. 
14.15 Pinigų karta.  
15.00 Lietuvių dokumenti-
ka. Keltininkas.  
15.50 Choreografinės mi-
niatiūros.  
16.00 Simfoninės muzikos 
koncertas, skirtas profe-
sorės Veronikos Vitaitės 

75-mečiui.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Muzika gyvai.  
19.40 E. Vetema. Šventoji 
Zuzana arba Meistrų mo-
kykla.  
21.45 Dubysos spindesiai.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.50 Mirtinos lenktynės. 
N-14. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Gyvenimas greta 
meldinės nendrinukės.  
19.30 “Pasaulio uostai”.  
20.30 planuojustatyti.lt.  
21.00 “Ufologų pasakoji-
mai”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra N-7.  
1.30 24 valandos (k). N-7.  
3.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
4.25 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Padėkime augti (k).  
5.30 Šefas rekomenduoja 
(k). 

  
4.40 Europos žaidynės 

2015. 
8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Nuo amato iki verslo. 
10.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys 
- badmintonas, plaukimas, 
dziudo, BMX, boksas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Baku. 
19.30 Naktinis pasimaty-
mas. N-7. 
21.20 Be stabdžių. N-14. 
22.00 24 valandos. N-14. 
23.00 Nužudyti Bilą 2. 
N-14. 
1.35 Mechanikas. N-14. 

 
7.55 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”. N-7. 
9.00 “Laukinių kačių nuo-
tykiai”.  
10.00 Gyvenu čia.. 
11.00 Spąstai tėčiui.  
12.30 “Laukinis pasaulis”.  
13.00 “Neprilygstamieji 
gyvūnai”. N-7. 
14.00 “Meilės pabaiga”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Merfio dėsnis”. N-7. 
23.50 “Šmėklų skyrius”. S. 
1.40 “Meilės pabaiga”. N-7.

6 mėn.
EUR LT

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 36.00 124.32
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 30.00 103.56
„Anykšta“ šeštadieniais 24.00 82.86
Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 25.00 86.32
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 20.00 69.06
„Anykšta“ šeštadieniais 16.00 55.24
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

17.38 60.00
3 numeriai

EUR LT

„Aukštaitiškas formatas“ 3.47 11.97

Prenumeruokite tinklalapyje 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt

Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, 
užsisakę visos savaitės “Anykštą” ne trumpesniam kaip 

6 mėnesių laikotarpiui.

 „Anykšta“

Paskutinės dienos pratęsti 
prenumeratą II - ajam pusmečiui



  
2015 m. birželio 20 d.SITUAcIJA

(Atkelta iš 3 p.)

(Atkelta iš 1 p.) 
Nuo 13 tūkstančių iki trečdalio 

milijono 

Kiek pasisakymų, tiek variantų. 
Nuo kelių tūkstančių per metus iki 
trečdalio milijono – tokie turistų, 
apsilankančių Anykščiuose, skaičiai 
varijuoja įvairių institucijų ir įvairių 
valdininkų pasisakymuose.

Vienas šalies dienraščių, remdama-
sis Anykščių turizmo ir informacijos 
centro skaičiavimais, neseniai rašė, 
jog Anykščiuose apsilanko apie 50 
tūkstančių turistų. Tačiau dienraštis 
pastebėjo, kad tai labai skiriasi nuo 
statistikos departamento duomenų, 
kurie rodo, jog  pernai Anykščiuose 
lankėsi 13,5 tūkstančio turistų.

Tai jau yra didelis neatitikimas, bet 
jis dar būtų su-
prantamas, jei ne 
kartas nuo karto 
iš Anykščių sa-
vivaldybės ar jai 
pavaldžių įstaigų 
atkeliaujantys 
absoliučiai fantastiniai skaičiai. Pa-
vyzdžiui, 2010 metais parengtoje 
Anykščių turizmo plėtros komplek-
sinėje galimybių studijoje, besipui-
kuojančioje europinės paramos žen-
kliukais, o tai reiškia, jog apmokėtos 
europiniais pinigais, teigiama, kad 
2009 metais Anykščių turizmo ir in-
formacijos centrą (TIc) aplankė 138 
tūkstančiai 498 turistai iš jų 3 tūkstan-
čiai 267 - užsieniečiai.

Prieš dvejus metus viename iš ša-
lies dienraščių (panašu, kad savival-
dybės užsakytame straipsnyje) cituoti 

Skaičiuodamas turistus ir velnias koją nusilaužtų
Anykščių savivaldybės administra-
cijos Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėjos Linos Blažytės žo-
džiai, kad 2012 metais Anykščius ap-
lankiusių turistų srautas siekė beveik 
300 tūkstančių. Jei kalbėti supapras-
tintai, nepaisant orų ir sezonų, Anykš-
čius kas dieną aplankė po 800 žmo-
nių (kas dieną po dvejus Troškūnus), 
o jei kurią dieną turistai nepasirodo, 
tai kitą jų jau atvažiuoja per pusantro 
tūkstančio...

Fokusai su sąvokomis

„Anykštos“ paprašytas paaiškin-
ti, kiek, Anykščių TIc duomenimis, 
Anykščiai sulaukia turistų, centro 
direktorius Rimantas Sereičikas kal-
bėjo, kad „reikia sutarti dėl terminų 
ir sąvokų“.  Pasak jo, įstatymais api-
brėžta, kad neišvengiamas vienas iš 
„turisto“ sąvokos atributų – sąlyga, 
jog žmogus turi būti bent vieną nak-
tį nakvojęs, o ne tik užvažiavęs į tą 
kraštą. Būtent nakvynių skaičių gali-
ma laikyti tikruoju turistų skaičiumi. 
Visi kiti asmenys, kurių suma gauna-
ma sumuojant apsilankiusiųjų skai-
čių, turėtų būti vadinami lankytojais. 
Pasak direktoriaus, šimtatūkstantiniai 
skaičiai gaunami, kai remiamasi lan-
kytojų sumavimo turistiniuose objek-
tuose būdu.

Kyla klausimas, ar ankstesnė val-
džia nebuvo nurodžiusi savivaldybei 
pavaldžioms įstaigoms kaip galima 
labiau išpūsti turistų skaičių, nes, nors  
ir matyti, jog TIc aiškiai atskiria tu-
ristus nuo lankytojų, bet pačio centro 
2014 metų veiklos ataskaitoje lan-
kytojai taip pat įvardinti „turistais“. 
Pagal šią TIc ataskaitą, Anykščių įs-
taigos ir objektai priėmė bent jau 308 
tūkstančius „turistų“.  

R.Sereičikas: „Turistų buvo apie 
50 tūkstančių“ 

Remdamasis nakvynės paslaugas 
teikiančiomis įs-
taigomis, Anykš-
čių TIc vadovas 
skaičiuoja, kad 
pernai Anykščius 
iš tiesų aplankė 
apie 50 tūkstan-

čių „tikrų“, tai yra Anykščių rajone 
nakvojusių, turistų. Direktoriaus ma-
nymu, miestui, kuriame gyvena apie 
10 tūkstančių gyventojų, tai daug. 

Pasak R.Sereičiko, duomenis apie 
nakvojusius/apsistojusius poilsiauto-
jus pateikė tik du trečdaliai Anykščių 
rajono kaimo turizmo sodybų savi-
ninkų. Sodybos sulaukė per 18 tūks-
tančių oficialių poilsiautojų - turistų. 
„Mes jaučiame ir matome, kad smul-
kus verslininkas stengiasi nerodyti, 
kad jam sekasi. Su stambiuoju – visai 
kitaip“, - TIc gaunamus duomenis 

apie nakvynės paslaugas teikiančias 
įstaigas apibendrino vadovas.

Pasak jo, savo reikšmingumą de-
monstruojančios kaimo turizmo so-
dybos, kurių rajone yra 35, turimais 
duomenimis, priėmė mažiau žmonių 
nei trys Anykščių didžiausi apgyven-
dinimo paslaugų teikėjai. Pavyzdžiui, 
tik pernai vasario mėnesį atsidaręs 
SPA Vilnius – Anykščiai pernai pri-
ėmė per 14 su puse tūkstančio lan-
kytojų, kurie atitinka turisto apibrė-
žimą. Anot R.Sereičiko, SPA Vilnius 
– Anykščiai neskaičiuoja tų žmonių, 
kurie, pavyzdžiui, atėjo tik į ten vei-
kiantį baseiną. Dar per 5 tūkstančius 
turistų apgyvendino Anykščių sporto 
ir laisvalaikio kompleksas („Nykščio 
namai“) ir senasis miesto viešbutis 
„Puntukas“. Taip pat oficialiai nakvy-
nės paslaugas teikiantis vienas butas 
Anykščiuose pernai apgyvendino 
382 poilsiautojus.

Kultūrinis turizmas 
keičiasi pramoginiu

TIc vadovo pastebėjimu, per pasta-
ruosius metus Anykščių turistiniame 
gyvenime įvyko ryškios permainos. 
Daugiausia i 
lankytojų su-
laukę objektai 
–  nebe kultūri-
nio/literatūrinio 
turizmo srities. 
Pagal lankytojų 
skaičių lyderiu 
tapo Anykš-
čių baseinas. 
Jis pernai priėmė per 49 tūkstančius 
lankytojų. Tiesa, didelė dalis neabejo-
tinai buvo vietiniai anykštėnai. 2013 
metais baseinas pateikė beveik tokius 
pačius rezultatus.

Stebina vasaros rogučių atrakciono 
rezultatai – jis ne tik kaip naujiena ne-
atsibodo lankytojams, bet atvirkščiai 
- sulaukia  jų vis daugiau. Jei 2013 
jų buvo beveik 34 tūkstančiai, tai per 
pernai metus Kalitos kalno vasaros 
rogutėmis leidosi jau per 40 tūkstan-
čių asmenų. 

Trečias tarp objektų – Arklio mu-
ziejus Niūronyse. Skaičiuojama, kad 
edukacinės programos Arklio muzie-
juje surinko 17 tūkstančių dalyvių. 
Tačiau Arklio muziejus iliustruoja 
situaciją, kuri, pasak R.Sereičiko, 
ėmė ryškėti apie 2010 metus, kai 
šalia kultūrinio turizmo (muziejų 
lankymo ar dalyvavimo edukacinėse 
programose) atsirado pramogos: kar-
tingai, kukurūzų labirintai, laipynės, 
rogutės... Arklio muziejus per metus 
prarado trečdalį lankytojų. Jis 2014 
metais sulaukė 23 tūkstančių lanky-
tojų, kai 2013 metais jų buvo per 34 
tūkstančius...

Pasak Anykščių TIc vadovo, iš-
siplėtus objektų ir paslaugų pasiūlai, 

vienadieniai „turistai“ gavo platesnę 
pasirinkimo galimybę ir ėmė labiau 
rinktis maršrutus pagal pomėgius. 
R.Sereičiko teigimu, sukurdami 
galimybę pritraukti įvairesnių po-
mėgių lankytojus, Anykščiai labai 
daug laimėjo ir ėmė išsiskirti iš kitų 
šalies miestų: „Kolegos iš kitų mies-
tų Anykščių TIc pavydi, kalba, kad 
pas mus atsirado daug objektų. Šioje 
rinkoje reikia konkuruoti ir būti mato-

mais“, - samprota-
vo TIc vadovas.

Beje, kultūri-
nime turizme ne-
blogai atrodo ir 
Anykščių menų 
centras, jis per 
2014 metus pri-
ėmė per 19 tūks-
tančių lankytojų, 

o dar tiek pat pritraukė (be abejo, 
kad dalį tų pačių) apžvalgos aikštelė 
Anykščių bažnyčios bokšte. Tarp kit-
ko, R.Sereičikas pastebėjo, kad Menų 
centras 2013 metais buvo pateikęs di-
delį apsilankiusių užsieniečių skaičių 
– 704 asmenis. Daugiau užsieniečių 
2013 pateikė tik Anykščių sporto ir 
laisvalaikio kompleksas („Nykščio 
namai“) – per tūkstantį. Tačiau ben-
dras Anykščiuose oficialiai besilan-
kiusių užsienio lankytojų skaičius 
labai mažas. Pavyzdžiui, tarp Anykš-
čių TIc apsilankiusių asmenų užsie-
niečiai 2014 metais sudarė tik apie 3 
procentus.

Lajų takas jau traukia latvius 

Svarstant, ar statyti lajų taką 
Anykščių šilelyje, dažnai buvo patei-
kimas argumentas, kad Rytų Europo-
je analogiško tako nėra, o artimiau-
sias lajų takas – Vokietijoje. Nors lajų 
takas Anykščių šilelyje prie Puntuko 
akmens dar nebaigtas statyti, bet jo 
jau ieško lankytojai. Kai kurie jų – iš 
užsienio. 

Pasak Anykščių turizmo informa-
cijos centro direktoriaus R.Sereičiko, 
pastebima tendencija, kad į Anykš-

čius lajų tako pažiūrėti jau atvažiuoja 
latviai. Direktorius „Anykštai“ pasa-
koja, kad Anykščių TIc apie lajų taką 
klausinėjo latviai iš Rygos, Daugpilio 
ir Ventspilio. 

„Pas juos paskelbta apie lajų taką. 
Latviai manė, kad takas jau veikia 
ir jį norėjo pamatyti jau nuo gegu-
žės“, - sakė Anykščių TIc vadovas 
R.Sereičikas.

„Anykščius kuo toliau, tuo akty-
viau „atranda“ Latvija. Tai ryški ten-
dencija“, - kalbėjo R.Sereičikas.  Ir 
seniau tarp užsieniečių, atvykusių į 
Anykščius, dominavo „braliukai“, ta-
čiau ši tendencija dar labiau ryškėja.

„Laimės žiburys“ efektyviau 
nei J.Biliūno kapas

Kalbėdamas apie turizmą, 
R.Sereičikas išskyrė susiformavusio 
įvaizdžio svarbą. Kaip pavyzdį, ką 
reiškia įvaizdis, TIc vadovas pasa-
kojo girdėtą vienos iš Biržų rajono 
vadovių pasisakymą. Pasak jos, Bir-
žai bandė atsikratyti aludarių krašto 
įvaizdžio, tam dėjo daug pastangų, 
bet rezultatai buvo menki, nes žmo-
nės Biržus nuo seniau jau buvo suta-
patinę su alumi.

Todėl paklaustas, ar žvelgiant iš tu-
ristinės perspektyvos efektyviau Liū-
diškių kalvos objektą vadinti „Laimės 
žiburiu“ ar Jono Biliūno kapu, turiz-
mo specialistas teigė: „Vienareikš-
miškai „Laimės žiburiu“. Net mačiau 
turizmo žinyną rusų kalba pas Mas-
kvos ar Peterburgo turistus, kuriame 
tarp lankomų objektų įtrauktas „Lai-
mės žiburys“. Gaila nepažiūrėjau, 
kur leistas žinynas. Ir nesvarbu, kad 
„Laimės žiburio“ vardą populiarinti 
buvo naudinga sovietinei sistemai“ 
, - apie vieną Anykščių simbolių 
kalbėjo R.Sereičikas. Pasak jo, jis 
diskutavo su kultūrininkais apie šį 
objektą ir mano, jog „svarbu jį tinka-
mai „įpakuoti“ . Juolab kad objektas 
turi lankytojus viliojančią legendą 
– J.Biliūno apsakymą „Laimės ži-
burys“. 

...„Daugiausiai lankyto-
jų sulaukę objektai – nebe 
kultūrinio/literatūrinio tu-
rizmo srities“...

...„Neišvengiamas vienas 
iš „turisto“ sąvokos atribu-
tų – sąlyga, jog žmogus turi 
būti bent vieną naktį nakvo-
jęs, o ne tik užvažiavęs tame 
krašte“...

Blusos gavo daugiau už senjorus

Bene originaliausią projektą pa-
teikė Anykščių psichikos sveikatos 
centras „Savęs žalojančio elgesio 
ir priklausomybių tendencijos“. Šis 
projektas numato paskaitą apie aktu-
alią jaunimui, bet mažai dar atskleis-
tą temą – savęs žalojimą. Projektui 
įgyvendinti skirta 100 eurų. 

Tiesa, yra ir keistokų projektų. 
Sakykim, neseniai įsikūrę Anykščių 
socialinės globos namai rengs jogos 
ir meditacijos užsiėmimus asme-
nims su lengva ir vidutine psichine 
negalia. 

Lietuvos kartografų draugija gavo 
100 eurų projektui „Žemės fizinių 
laukų Anykščių regioninio parko 
poilsiavietėse kartografavimas ir jų 
įtakos sveikatinimui nustatymas“. 
Projektas žada, kad bus išmatuotas 
Anykščių regioninio parko poilsia-
vietės. Reiktų pasakyti, kad gana 
rizikinga – o jei paaiškės, kad visos 
poilsiavietės yra anomaliose zonose, 
o tokia žinia pasklis po Lietuvą? Ga-
las kurortui. Tiesa, abejotina, ar gali 
būti toks tyrimas atliktas vos už 100 
eurų?  Nebent vaikščios ir tyrinės su 
virgule... 

O Jono Bliūno gimnazijos ben-
druomenės centras vykdys projektą 
„Sveika ir stipri bendruomenė“. Bi-
liūniečiai prašė 1722 eurų, motyvuo-
dami rimta padėtimi gimnazijoje, 
ypač burnos higienos srityje. „Gim-
nazijoje mokosi 644 mokiniai, kurie 
yra pasitikrinę sveikatą... Užfiksuota, 
kad pažeisti ėduonies yra 938 dantys, 
plombuoti 2423, išrauti – 120. Svei-
ki tik 37 dantys“,- atskleidžiama, 
kiek teliko gimnazijoje sveikų gim-
nazistų dantų. Vis dėlto komisijos 
tokia argumentacija nesuminkštino, 
projektui skirta tik 140 eurų. Mano 

galva, ne tik pinigų daugiau reikia 
skirti, bet ir visus saldumynus gim-
nazijoje uždrausti.     

Mažiausiai gavo Anykščių L. ir 
St. Didžiulių viešosios bibliotekos 
Ažuožerių filialas projektui „Spal-
vų ir muzikos magijos galia“. Šiam 
projektui skirta 50 eurų. O gaila, nes 
projektas žada taikyti izoterapiją, 
kurios metu „bus išlaisvinami jaus-
mai, pasiekta harmonija tarp sielos 
ir kūno“.  Kiek gi tos harmonijos 
pasieksi už tokią sumą? Be to, kam 
nepadės izoterapija, tie galės harmo-
niją pasiekti dar vienu būdu - šiame 

projekte numatyta netradicinė svei-
katinimo priemonė – biblioterapija. 
Pasak projekto, būtų skaitomos ir 
vėliau aptariamos pasirinktos kny-
gos. 

 Dar mažiau gavo Lietuvos pensi-
ninkų sąjungos „Bočiai“ Anykščių 
skyrius, parašęs projektą „Būk svei-
kas 21 amžiuje“. Senjorai prašė skirti 
lėšų tęstiniam projektui, kuris vyksta 
jau nuo 2000 metų ir kuriame numa-
tomi grupiniai senjorų užsiėmimai 
baseine. Senjorams skirtas (prašė 
556 eurų) 40 eurų finansavimas. Na, 
už tiek išeis nebent du buteliai geros 
degtinės – visiems senjorams po 100 
gramų ir - „Būk sveikas“, kam dar su 
baseinu vargti.   

Tomo Tuskenio vadovauja-
mas Anykščių menų centras 
pagal lankytojų skaičių pa-
tenka tarp gausiausiai žmo-
nių lankomų įstaigų: beveik 
20 tūkstančių lankytojų 2014 
metais užsuko į Menų centro 
padalinius ir beveik 20 tūks-
tančių lipo į Anykščių bažny-
čios bokštą. 

Absoliučiu apgyvendinimo paslaugų, be kurių „turisto“ sąvoka 
nėra tikra, lyderiu iš karto tapo SPA Vilnius – Anykščiai. Per 
nepilnus metus įstaiga sulaukė per 14 tūkstančių turistų.
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Žiurkė – diplomatė
Kamaroje po grindimis
Gudrioji žiurkė įsikūrė
Ji kėlė triukšmą naktimis,
Apgraužė lašinius ir sūrį.
Tyliai žmogus duris pravėrė – 
Į vidų katinas įslinko pamažu,
O žiurkė iš jėgų visų
Į skylę nėrė!
„Nuo šios minutės būsiu atsargi, -
Atgavus kvapą, žiurkė pagalvojo,
Kai pasijuto visiškai saugi, -
Lindėsiu čia pakol praeis pavojus.
Pakol prakeiktas katinas čia bus,
Man teks kelias paras badauti,
Bet, nieko čia nepešęs, jis išūš,
Ir aš galėsiu vėl pasmaguriauti!“
Po valandų kelių,
Kai ėmė alkis ją kankinti,
Jai gimė naujos mintys:
„Prisiekt galiu:
Betykojant nuvargo Rainiui akys,
Ir jis, kantrybės nebetekęs,
Užmigo, klaidžioja sapnuos“.
Nuo šių svajonių žiurkė pralinksmėjo,
Bet kažkodėl iš urvo nejudėjo.
O dar po valandos, kitos,
Kai žiurkė visiškai jau išbadėjo,
Jinai iš po grindų
Į Rainį kreipėsi vardu:
„Klausyk, bičiuli, tu jau išbadėjai!
Aš tau pasiūlymą turiu:
Žmogus nesantaiką tarp mūsų sėja,
Bet mums ko pyktis, iš tiesų?
Išalkę esame, pagraužkim lašinių!
Žinau, drauguži, tu taip pat ne šventas:
Visiems juk reikia ėsti ir gyventi!“
Nors katinas jai nieko neatsakė,
Bet viltimi sublizgo Rainio akys.
O žiurkė gi su sąžine ramiausia
Išlindo iš skylės.
Ją katinas nutvėrė už gerklės
Ir papietavo kuo skaniausiai!

***
Pats atsimink ir pasakyk kitiems:
Savų silpnybių nepriskirk visiems!

Pasakėčiomis prieš neteisingumą
Kova su blogybėmis jas pašiepiant vadinamosiose „čestuškėse“ buvo unikalus Josifą Staliną TSRS vadovybėje pakeitusio 

Nikitos Chruščiovo propaguotas kovos su blogybėmis stilius. Žinoma, į laikraštį „čestuškių“ nesudėsi, tačiau atsitiktinumas 
ar ne, bet „Kolektyviniame darbe“ 1957 – 1958 metais atsirado įvairias blogybes kritikuojančių pasakėčių, kurias rašė J. 
Žilvitis - Užusienis. Nuo elementarių ydų iki „vadukų“ kritikos už neįtinkančiųjų persekiojimą ir neteisingumą. 

Vilkas ir kiškis
Kad avys kvailos – žinome visi, -
Kaip joms gyventi be vedėjo?!
Atėjo pagaliau diena šviesi,
Nes viršininku vilką joms uždėjo!
Jisai tarnautojus visu
Apuostė, apžiūrėjo
Ir aveles savaip valdyt pradėjo.
Kaip mat į jo plačius nasrus
Du riestaragiai nugarmėjo!
Buhalteris kiškelis jį už tai
Pabandė kritikuot griežtai...
Pašaukęs kiškį kabinetan savo,
Jam vilkas šitaip uždainavo:
„Kalbėkime bičiuli, atvirai...
Nors tu rašai ir neblogai,
Bet tavo braižas – pats matai –
Dešnėn pakrypęs:
Tokie tarnautojai šiandieną niekam tikę,
Tad įstaigą palikt turėsi mano...“
„Kaip tai“, - vos ilgausis pralemeno.
„Žinai, tu man neprieštarauk!“ –
Nutraukė vilkas jį griežtai.
O dėl charakteristikos tai nebūkštauk:
Jon įrašysiu aš švariai,
Kad savo noru išėjai!..“
Baikštuolis kiškis su viskuo sutiko,
Vieta kiškelio – lapei liko!

Avies skundas
Avelė skundą asilui parašė 
Ir užtarimo jo paprašė:

„Turėjau trejetą vaikelių
Ir kaip mylėjau juos visus!
Jie šokinėjo po pievelę,
Skabydami žalius lapus.

Ir kartą mus užpuolė vilkas.
(Kas atsigint nuo jo galės?)
Jis griebė vaikui už gerklės
Ir tankumynan jį nuvilko.

Aš drįstu vieno paprašyti:
Sudrauskit vilką jūs griežtai,
Nes įsidrąsinęs jisai
Visiems mums kaulus ims skaityti“.

Perskaitęs laišką, asilas ilgai
Sau laužė galvą: „Ką reik padaryti?“
Po metų jis parašė jai,
Kai jos visi vaikai
Jau buvo vilko sudraskyti:
„Aš jūsų skundą, pranešu, gavau.
Ištirti vilkui pasiunčiau į girią žalią.
Rezultatus pranešime vėliau...“
Ir parašas – kvailių karaliaus.

***
Šiai pasakėčiai trūksta galo,
Todėl pridėkim dar moralę:
Nors vilkas skundą sąžiningai tyrė,
Avelės kaulai mėtosi po girią.

Šios dvi pasakėčios išsiskyrė kaip ypač aštrios, kritikuojančios valdžią, 
todėl net sunku suvokti kaip jos iš viso galėjo būti viešai publikuojamos ofi-
cialiame „LKP Anykščių rajono komiteto ir rajono darbo žmonių deputatų 
tarybos organe“ (tiks užrašas puikavosi po užrašu „Kolektyvinis darbas“). 
Tačiau, matyt, po to kažkas įvyko – ar buvo nuspręsta, kad autorius per daug 
sau leido, ar pasikeitė kas nors valdžioje, ar įvyko kokie įvykiai, kurių jau 
nesužinosim, tačiau po šių pasakėčių autoriaus temos reikšmingai sušvelnėjo 
ir nukrypo į įprastų ydų kritiką, o autorius vietoj iš J. Žilvitis – Užusienis 
pradėjo pasirašinėti tik J.Užusieniu.

Vartant šešto dešimtmečio „Kolektyvinį darbą“, pavyko rasti dar dvi šio 
autoriaus pasakėčias. 

Kurmis ir šarka
Pamatė kartą šarka kurmį rausiant
Ir atsistojus ant šakos,
Nutaisius miną kuo rimčiausią,
Ji išminčiaus balsu prašneko:
„Tikrai esi tu be galvos!
Ar tau matyt neteko,
Kaip ieško maisto sau genys?
Jisai nagais įkimba į medieną
Ir kala visą dieną, -
Tik skiedros laksto į šalis!
Nagai juk tavo aštrūs, kaip matau!
(O kurmis knisasi giliau).
Galėtum sau po medį šokinėti
Ir kirmėlėles lesinėti.
Arba, žiūrėk, gaidys;
Šiukšlyną pakapstys
Ir gieda sau nerūpestingai
(O kurmis jau po žemėmis pradingo)
Tiesa, tau trūks dar patyrimo,
Bet...“ – mūsų šarka jau užkimo.
Plepūnė patyrimo turi nemažai:
Išgėrė vėl vandens ir ėmė vėl tarškėti.

***
Taip šarkos kai kurios dažnai
Valstietį moko arti, sėti. -ANYKŠTA         

Pasakėčiomis buvo kritikuojamos tik tarybinei sistemai 
kenkiančios blogybės, tačiau sistemą šlovinant jokio 
jumoro ir būti negalėjo. Šiame plakate skaitytojai buvo 
raginami dalyvauti tarybiniuose rinkimuose.
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KELIONĖS

IŠ artI

Devyniasdešimtasis patriarcho pavasaris Raimondas GUOBIS 

Gegužės mėnesį 90 metų jubiliejų minėjo Svėdasų patriarchas 
Bronius Neniškis. 

Jis - vienas mano nuostabiausių kadaise pažintų žmonių - tei-
singas, sumanus, darbštus, vaizdingai pasakojantis, vertinantis, 
numatantis pokalbiuose.

galą gavo.
Karas. Pilnametystė ir sovietų su-

grįžimas. Besislepiančių nuo tarnys-
tės svetimoje kariuomenėje roman-
tika. Sugavo, gerai, kad nenušovė 
- į Rusiją išgabeno, karybai ruošė, 
kopūstais supuvusiais šėrė, „čaju-
mi“ girdė, ne vienas pasiligojo ir be 
prasmės pasimirė. Kol parengė, kol 
nugabeno į Kuršą, ir karas pasibai-
gė. Pargrįžęs vairuotoju, tai dar kuo 
darbavosi, vėliau ir prie gyvulių, ir 
gaisrinėje. Santuoka su bendraamže, 
bendraminte ir bendravarde Brone 
Gikyte, guvių berniukų trejetas. Dar-
bas, bičiulystė, tikėjimas, vis greityn 
ir greityn besiritantys metai. Našlystė 
ir kartais užgriūnantis senatvės nuo-
vargis su mirties nuojauta. Bet po to 
ir vėl pragiedruliai - su žmogumi su-
sitikti, šį tą papasakoti, kokį pakinktą 
susiūti ar tiesiog paprasčiausią virvu-
tę teisingai nuvyti. Dar ir armoniką, 
lūpinę armonikėlę ar kankles į rankas 
pasiimti, pagroti taip, kaip nieks kitas 
čia nemoka. Kanklėmis pats, niekie-
no nemokytas, tik pažiūrėjęs išmoko 
skambinti. Tėviškės namuose šis 
tautiškas daugiastygis instrumentas 
buvęs, mat sesuo Ona buvo viena pir-
mųjų vargonininko Petro Vinkšnelio 
suburto pavasarininkių orkestrėlio 
muzikančių. Dabar gi jis pasilikęs 
gal vienintelis kankliuoti Svėdasuo-
se gebantis. Tik tiek iš Juozo Lašo 
meistrystės ir svėdasiškių kankliavi-
mo šlovės teliko. O kaip nuostabiai 
skamba, kad ir ta tautinė „Pasakykit, 

Svėdasų patriarchas Bronius Neniškis palaimingą valandėlę 
kaip vaidila, kaip senlietuvis ima į rankas kankles skambiąsias. 
Jo sūnus Valentas Neniškis yra ilgametis Svėdasų seniūnas.

Autoriaus nuotr. 

ta. Įdomu jam, Dovidkei, smagu ir 
ariančiam. Paprašo berniokas juokais 
jį užarti, gula į vagą,  iš po verstuvės 
pūku virstantis smėlis berniuką kaip 
vėsiu pūku užpila, tik galva kyšoti 
palieka. Juokiasi žydukas ir lašinių, 
pietums įsidėtų, paragauti prašo. Vai-
šina, kanda, kad net jam tamsiabruvė 
burna, smakras išsitaukuoja. Bronius 
gi sumanus, nemalonumų nereikia - 
maišu nuvalo žyduko burną, nubrau-
kia draudžiamą „nekošerną“ kiaulie-
nos tauką. Iš tiesų, žydai ir žavesį, ir 
paslaptį gamino. Kaip jie šventė šabą, 
kaip jie barzdoti tabaką uostydavo, 
kaip nelaimei ištikus bendruomenė 
žaibu nelaimėliui pinigų suaukodavo, 
pražūti savajam neleisdavo.

Tautinės šventės su šaulių ir kito-
kių patriotų rikiuotėmis, bažnyčios 
paslaptingumas, teisingas šventumas 
ir ilgi pamokantys klebono Antano 
Survilos pamokslai. Net apie sėkmę 
ir apie nikotino pragaištingumą, tą 
smarvę ir nuodą, kurio keli lašai gali 
ir stiprų arklį nugaluoti. Senių pasa-
kos, net linksmosios istorijos apie 
Strazdelį. Juk dauguma jo smagiau-
sių nutikimų vyko ne kur kitur, bet 
Svėdasuose. Ir jo kumelaitė palaikė 
– „liuterka“ ne kur kitur, bet kalvių 
įkalnės pavasarinėje marmalynėje 

Pradžių pradžia vienkiemyje - čia 
pat miestelyje ar visai šalia, netoli 
Alaušo, tėvelių vienkiemyje. Bro-
niaus tėvelis Jonas buvo žvejys, žuvų 
visokių gausiai sugaudavo - statė bu-
čius, tinklus ir meškere suviliodavo. 
Šeimoje buvusios dvi seserys, pats 
Bronys ir dar vėliau atsiradęs brolis 
Juozas.

Tarpukario žydėjimas, žavesys - 
pilietinė formacija mokykloje, baž-
nyčioje, namuose. Kuomet visiems 
nemokant mokytojo klausimus pui-
kiausias atsakė - ėmė šaukti atsakinėti 
vos ne kasdien, tad teko pasisteng-
ti - tapo vos ne geriausias mokinys. 
Drausmingas, smalsus ir labai gražiu 
braižu rašantis. Bet ne mokykla, ne 
mokslai kažkur aukščiau, bet darbai 
ūkiški, vyriški viliojo. Tėvelis ir ne-
draudė, tik skatino. Vos plūgą pasiek-
damas ėmė arti - koks grožis, koks 
malonumas, kai teisingai einąs arklys 
taip pat teisingai nustatytą plūgą tem-
pia ir lengvo smėlynėlio vagos lygiai 
gula. 

Paukščiai požemių kirmėlių susi-
rinkdavo - šmakšt, šmakš botagu užsi-
žiopsojusiai juodasparnei. Kur buvęs, 
nebuvęs žydo malūnininko sūnelis, 
gerokai dar ir už artoją mažesnis, pa-
sišokėdamas arimo pasižiūrėti atrūks-

VĮ ANyKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 
SKELBIMAS

VĮ Anykščių miškų urėdija skelbia nereikalingo ar netinkamo naudoti valstybės 
turto pardavimą viešame prekių aukcione, kuris vyks 2015-07-05 10 val. adresu: 
Vilniaus g. 101, Anykščiai.

Parduodama:
Eil. 
Nr.

Turto pavadinimas Kiekis, 
vnt.

Vieneto kaina,
EUR be PVM

1. Barstytuvas smėlio-druskos „Pietch“ (2012 m.) 1 5470,00
2. Automobilis Mitsubishi L200 (2005 m.) 1 2400,00
3. Automobilis UAZ 3303, bortinis (1991 m.) 1 600,00

Už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaitoma po aukciono urėdijos kasoje arba 
pavedimu per 3 darbo dienas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais nuo 
8 iki 16 val., prieš tai suderinus laiką telefonu (8-381) 58090.
Aukciono dalyvio bilieto kaina 3 Eur.
Norėdamas varžytis aukcione, aukciono dalyvis privalo sumokėti 200 Eur vertės 
užstatą. Užstatas grąžinamas nelaimėjus aukciono; laimėjus aukcioną, įskaitomas į 
turto kainą; negrąžinamas – laimėjus aukcioną ir neatsiskaičius už turtą.
Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2015-07-22 10 val., trečiasis – 
2015-07-29 10 val.

Aukciono rengėjas – viršininkas V. Šaučiūnas, tel. Nr. (8-381) 58090. 

UAB “Anykštos redakcija” 

siūlo darbą 

vadybininkui  ir  žurnalistui
(būtinas aukštasis išsilavinimas)
CV siųsti: grazina.s@anyksta.lt

Tel. (8-687) 25892.

Jūs lietuviai...” 
Patriarcho pavasaris buvo tie įsi-

mintini 1988-ieji, kai gimė jauna Lie-
tuva.  Pats pasisiuvo trispalvę, matyt, 
pirmąją tuomet Svėdasuose, kotą ilgą 
padarė, žaliai nudažė, dar nebuvo 
spėjęs džiūti, kai į mitingą Dainuvos 
slėnyje Anykščiuose nuvyko. Paskui 
ta vėliava daugybėje susirinkimų var-
dan tėvynės pabuvojo, sūnus Jonas su 
bičiuliais ją garbingai iškėlę Rygos 
gatvėmis žygiavo, o Latvijos televizi-
ja apie lietuvių delegaciją skelbė.

“Dar noriu pagyvent, dar noriu 

matyti, kaip mano anūkų mergaitės 
žavios auga...” -  sako į dešimtą gyve-
nimo metų dešimtį žengiantis Svėdasų 
patriarchas Bronius Neniškis. Norėtų 
jis matyti ir kaip jo didžioji svajonė 
išsipildys -  visi trys sūnus gyvens vie-
toje, kaimynystėje, tarsi į vieną sodybą 
suspietę. Juk niekur taip Lietuvoje dar 
nebuvo, o čia bus. Nes visai prie tėviš-
kės trobų savus namus sūnūs Valen-
tinas ir Jonas pasistatė, o štai Vilniuje 
gyvenančiam Kęstučiui savąją trobą 
paliksiąs - tada ir gyvens visi čia, neiš-
ardomoje broliškoje vienybėje.
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parduoda

įvairūs

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 Eur.

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 15 metų garantija

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Gyvuliai

Telyčią.
(8-605) 09118.

Karvę.
Tel. (8-608) 38633.

Karvę.
Tel. (8-381) 45975.

Kita

Statybinę medieną, lentas.
Tel. (8-680) 81222. 

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, smulkintuvus, vagotuvus, trą-
šų barstomąsias, skutikus, vago-
tuvus, kultivatorius, fezus, bulvių 
kasamąsias. 

Tel. (8-612) 57075.

Avižų - žirnių mišinį.
Tel. (8-672) 44183.

Pradedamas naujas lietuviškų 
durpių briketų gamybos sezonas.

Tel. (8-612) 93386, (8-615) 
79101.

Stacionarų kompiuterį su nau-
ju monitoriumi ir kitais priedais. 
Kaina 100 eurų.

Tel. (8-648) 64300.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Birželio 
21 d. (sekmadienį) paskutinį kartą 
šiais metais prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai au-
gančiais, ROSS-309 veislės vienadie-
niais mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis vištytėmis (olandiškos), 
2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, spec. 
lesalų, prekiausime kiaušiniais. Jei vė-
luosime, prašome palaukti (tel. 8-608 
69189): Svirnuose 7.00, Kavarske 
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 
7.55, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 
15.10, Čekonyse 15.30, Debeikiuose 
15.40, Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 
16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 
16.45.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Viengubo ir dvigubo pjovimo
lentos, gegnės, tąšai, balkiai ir t.t.
Pjauname nestandartinių dydžių
medieną.
Medienos pjovimo paslaugą 
mobiliu gateriu galime atlikti 
pas užsakovą.
Parduodame pjuvenas ir malkas.
Produkciją pristatome į vietą.
Tel.: (8-686)88713;  (8-606)91580

STATYBINĖ MEDIENA

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose vietovėse ir 
miškuose prie upių, upelių, tvenkinių, prie 
ežerų didmiesčiuose, priemiesčiuose. 
Tarpininkams sąžiningai atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumen-
tus. Padedame spręsti teisminius ginčus.
info@namude.lt, Kupiškio g. 19, Utena

(8-698) 51269

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

Renkasi birželio 22-26 adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės birželio 25 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Katilai, įdėklai, satechnikos 
darbai. 

Konsultacijos, montavimas, 
garantija. 

Prekyba išsimokėtinai.
Apželdinimo darbai. 

“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.

Bitininkų dėmesiui,
Kviečiame atvykti į rajoni-

nę bitininkų šventę, kuri vyks 
birželio 27 dieną 10 valandą 
Anykščių kultūros centre.

Smulkesnė informacija tel. 
(8-381) 58884, (8-612) 49809.

AB “Ažuožerių sodai” įm.k. 154157789, Ažuožerių k., Anykščių r. 
šaukiamas ataskaitinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris 
įvyks 2015 m. liepos 20 d. 9 val. adresu: Ažuožerių vaisių sandėlis, 
Anykščių r. Darbotvarkė: 1. Bendrovės metinio pranešimo tvirtini-
mas. 2. Bendrovės metinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. Einamieji 
klausimai. Tel. (8-381) 44733.

Pirksiu arba išsinuomosiu 
žemę Anykščių rajone. 

Tel. (8-650) 16017.

Išnuomoja žemę prie Svėdasų 
8,6 ha.

Tel. (8-672) 74191.

Baldų gamyba ir remontas

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankio-
jamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal indivi-
dualius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Gamina tentus automobili-
nėms priekaboms, žemės ūkio 
technikai, sienas pavėsinėms, 
terasoms, uždangalus trąšoms, 
grūdams. 

Tel. (8-682) 52354, 
jurate@agpbaltic.lt

Medinių namų dažymas bei kiti 
statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas, darbai atlie-
kami beore Amerikos gamybos 
įranga, greit pigiai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.

Atlieka fasadų šiltinimo bei ap-
dailos darbus. Dirba savo ir už-
sakovo medžiagomis. 

Tel. (8-600) 21938.

Kaminų dėklai (0,8 mm skar-
da): gamyba, montavimas. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 
13262.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sis-
temų montavimas. Suteikiame 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Kanalizacijos 
valymo įrenginiai. Galima išsimo-
kėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Atlieka įvairius darbus su 
BOBCAT. Atsiveža savo transpor-
tu.

Tel. (8- 629) 76267.

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Dengia visų rūšių šlaitinius sto-
gus skarda, šiferiu, čerpėmis. 
Stato karkasinius pastatus, pasi-
rūpina pigesnėmis medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Įrengiame nuotekų surinkimo 
talpas gelžbetoniniais rentiniais 
(1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs, 
įlieti į betono pagrindą, smaluoti). 
Kasame tranšėjas vandentiekiui, 
jungiame hidroforus.

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

Autokrano nuoma. Keliamoji ga-
lia 15 t.

Tel. (8-686) 34284.

Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

Kasa, valo šulinius.
Tel. (8-605) 77049.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Pjauna elektriniu ir benzininiu vari-
kliais. Parduoda statybinę medie-
ną, atraižas, pjuvenas.

Tel. (8-682)12189.

Profesionalūs žemės darbai su 
ilgastrėliu ekskavatoriumi. 

Tel. (8- 698)  86641.

Atiduoda nusišienauti 12 pievų 
Kurklių sen.

Tel. (8-686) 89708.

Siūlo darbą
Reikalingi fermos darbininkai dirbti 

prie galvijų ir žirgų. Galimas apgy-
vendinimas.

Tel. (8-626) 21808.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų km. siūlo 
darbą. Profesijos apmokome darbo 
vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Reikalingas žmogus (arba šeima 
be vaikų) nuolat gyventi ir prižiūrėti 
nedidelę, ramią kaimo turizmo sody-
bą Zarasų rajone.

Tel. (8-699) 20006.

Apsaugos įmonei reikalinga pul-
to operatorė (-ius). Reikalavimas: 
ne žemesnis kaip aukštesnysis 
išsilavinimas, geri darbo kompiu-
teriu įgūdžiai. Privalumas  – rusų 
kalbos mokėjimas.

CV siųsti el. p.: stemauab@
gmail.com. Pasiteirauti tel. 8 696 
05222.

AB PST fil. ‘’Stogas” - santechni-
kų brigadai (šildymas, vandentie-
kis, kanalizacija) darbui Vilniuje. 
Atlyginimas nuo 1000 eurų.

Tel. (8-626) 49415.

AB “Panevėžio staty-
bos trestas” fil. “Stogas” - 
STATYBOS DARBŲ VADOVUI 
SANTECHNIKOS SRITYJE. 
Reikalavimai: kvalifikacijos 
atestatas. Darbas Vilniuje, at-
lyginimas nuo 1000 eurų. CV 
siųsti el.p.stogas @pst.lt, tel. 
(8-626) 49415.

Utenos įmonei reikalingi 
autovežių vairuotojai.

Įmonė siūlo:
Laiku mokamą darbo užmokestį.
Vairuotojams su patirtimi - naujus 

Mersedes markės autovežius.
Darbą Europoje nuo 2 sav. iki 6 sav.
CV siųsti: info@bleiras.lt 
Tel. (8-698) 00701.
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Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.75 EUR / 16,40 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
 3.65 EUR / 12,60 Lt/kg.
juodmargius buliukus -
2.10 EUR / 7.25 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

UAB “LINGERIS REL”
Brangiai superkame juodąjį
ir spalvotąjį metalo laužą.
GERA KAINA ANYKŠČIUOSE!
Valaukio g. 8 C, Anykščiai,
Tel. (8-601) 85691.
Darbo laikas I-V 8.00 - 17.00.

PERKAME SPyGLIUOČIO 
RąSTUS, 

ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: (8-686) 88713.

Anykščių Psichikos sveikatos centro psichiatrui Audroniui 
GUSTUI.

Į Jūsų rankas žmonės atiduoda brangiausią turtą - svei-
katą. 

Atiduoda su viltimi ir tikėjimu.
Tegul Jums užtenka ištvermės ir stiprybės teikti viltį, ją 

pateisinti ir kuo dažniau džiaugtis Jūsų pacientų akyse dė-
kingumo ašaromis.

Linkiu gražios vasaros, sveikatos, te niekas nedrįsta 
įskaudinti geros širdies. 

Mylėkite, džiaukitės, atleiskite ir tikėkite tuo, ką turite, bet 
nepamirškite siekti to, ko trokštate.

Ačiū už gydymą.

Janina KEPALIENĖ

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.

Nuolatos - miškus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-641) 07661.

UAB „Miškų projektai“ brangiai - 
miškus bei įvairią medieną, žemes, 
pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus su Volvo FH12.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Teikia miškinin-
kystės paslaugas.

Tel. (8-605) 27002.

Mišką, gali būti areštuotas ar su ne-
tvarkingais dokumentais.

Tel. (8-602) 23154.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamąjį turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat visos komplekta-
cijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Atsiskaito 
iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Įmonė NIKSOFT - visus verše-
lius auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą vienkiemyje Debeikių 
sen. Yra žemės. Be tarpininkų.

Tel.: (8-618) 47828, 
(8-628) 79669.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli 
miškas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

Pigiai parduoda 2 kambarių butą 
(keturbutyje, atskiras įėjimas) 
Debeikių seniūnijoje. Su baldais 
arba be jų. Yra ūkinis pastatas. 
Prie miško, ežero, upės. Tvarkingi 
dokumentai, geras susisiekimas. 
Butas bus laisvas liepos mėnesį.

Tel. (8-609) 50567.

Namą Gegužės g. Reikalingas 
remontas, 11 arų žemės sklypas. 
Kaina 13 900 Eur. Su rimtu pirkėju 
- rimtos derybos.

Tel. (8-608) 94543.

1 kambario butą, adresu 
Vairuotojų 5, Anykščiai.

Tel. (8-676) 47715.

Butą ir namą Anykščių r.
Tel. (8-601) 13936.

Namą mieste ir sodybą
Anykščių r.
Tel. (8-605) 32452.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Vieno kambario butą (28,3 kv. m) 
Ramybės mikrorajone, renovuoja-
mame name. Kaina sutartinė. 

Tel.: (8-604) 21825, 
(8-381) 5-90-93.

Dviejų kambarių butą (48 kv.m) 
su rūsiu (7 kv.m) Anykščių rajone 
Dabužių kaime. Dėl detalesnės 
informacijos prašome kreiptis  tel. 
(8-675) 40824.

Sodą “Liudiškių” s/b. Yra van-
duo, geodeziniai matavimai.

Tel. (8-647) 68166.

Sodybą su 1 ha žemės Rokiškio 
r., Sriubiškių k., Lėvens g.6.

Tel. (8-689) 05077.

Kuras

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas kaladėmis (alksnines, 
beržines).

Tel. (8-645) 19855.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera 
beržinių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, ka-
ladukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Andrioniškio lentpjūvė pre-
kiauja statybine mediena, daily-
lentėmis, grindlentėmis.  Atlieka 
medienos pjovimo, obliavimo, 
transportavimo  paslaugas.

Mob. tel. 868738239, el. paš-
tas Lavida@zebra.lt

Gyvuliai

Veršingą telyčią ir telyčaites 
nuo mėnesio iki metų.

Tel. (8-616) 11850.

Veršelius (buliukus). Gali at-
vežti. 

Tel. (8-605) 74047.

Karvę.
Tel. (8-676) 43885.

Veršingą telyčią.
Tel. (8-655) 17345.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Florentina, Silverijus, Žadvai-
nas, Žintautė, Nandas.

šiandien

birželio 21 d.

birželio 22 d.

birželio 20- 22 d. jaunatis.

Aloyzas, Galminas, Vasarė, 
Alicija.

Paulinas, Tomas, Kaributas, 
Laima, Inocentas.

anekdotas

FORUMAS EUROPA

Kokiu kuru varomas Jūsų 
automobilis? 

balsavo 156

Amiliutė eis plauti Šventosios 
žolių

oras

+20

+10

(Atkelta iš 1 p.)

Troškūnai vėl virsta miestu
Vox populi vox Dei

 Ar buvo reikalinga net 3 milijonus 163 tūkstančius 696 litus, iš 
kurių didžioji dalis – net 2 mln. 689 tūkst. 141,60 litų - europinės 
lėšos išleisti mažam miesteliui? Kokia nauda troškūniečiams iš 
Švč. Trejybės bažnyčios bernardinų vienuolyno mokyklos pasta-
to dalyje įrengto multifunkcinio centro, sutvarkytos aikštės?

  Projektas „Troškūnų 
miesto kompleksinė plė-
tra“ buvo įgyvendintas 
pagal 2007-2013 m. San-
glaudos skatinimo progra-
mos 1 prioriteto „Vietinė 
ir urbanistinė plėtra, kul-
tūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaiky-
mas turizmo plėtrai“ įgy-
vendinimo priemonę VP-
1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse sudarymas“. 

  Europos Sąjungos finansuojamo projekto vertė – 3 163 696 Lt, 
iš jų 2 689 141,60 Lt yra ES fondų lėšų suma.

  Renovuota 400 kv.m Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios bernar-
dinų vienuolyno apleista, nenaudojama pastato dalis, kurioje ben-
druomenės poreikiams įkurtas multifunkcinis centras. Jame įrengta 
bendruomenės salė, sutvarkytose patalpose įsikūrė sporto klubas 
„Ąžuolynas“ bei krašto klubas „Malmaža“.

  Troškūnų miesto centre buvo sutvarkytas 2000 kv.m skveras, 
sutvarkytas 50 195 kv.m 
miesto parkas. 

  Parke įrengta sporto 
aikštelė. 

  Darbus atliko vilnie-
čių bendrovė - UAB „Ir-
daiva“

  Projekto trukmė - 
2009 11 30 – 2012 08 31.

Atstatyta istorinė tiesa
Raimondas GUOBIS, muziejininkas, kraš-

totyrininkas, rajono kultūros premijos laure-
atas:

- Nuostabu, kad toks svarbus istorinis pamin-
klas sušvito savo išore ir tokiu spindesiu, kokį 
skleidė auksiniais Troškūnų laikais, XIX a. pra-
džioje, kai šiame bernardinų vienuolyno pastate veikė berniukų gimnazi-
ja. Šioje gimnazijoje mokėsi iki 600 kilmingų jaunuolių, daugiausiai ba-
jorų vaikų. Tais laikais Troškūnai Aukštaitijoje buvo kone universitetinis 
miestas, o gimnazija miesteliui turėjo ir didelę ekonominę reikšmę, nes 
gimnazistai turėjo kažkur gyventi, pavalgyti ir gal net... išgerti. Nors už 
alkoholio vartojimą buvo taikomos bausmės.

Šio pastato restauravimą aš prilyginčiau istorinio teisingumo atstaty-
mui. Mūsų kultūrai svarbu, kad tokie pastatai būtų atnaujinti, o juose to-
liau skleistųsi kultūra.

Pinigai neišmesti į balą
Alfrydas SAVICKAS, Seimo nario padėjėjas: 
- Pinigų išleista daug, bet mokyklos pastate 

įsikūrė sporto klubai, bendruomenės. Istorija 
besidomintis Albertas Petronis norėtų įrengti 
muziejų. Bandysime jam padėti. Troškūniečiai, 
ateinantys į susitikimus su Anykščių–Kupiškio 
rinkėjams Seime atstovaujančiu Seimo nariu Ričardu Sargūnu, džiau-
giasi, kad miestelis dėl šio projekto atgijo. Reikėtų dar rasti lėšų atnau-
jinti bažnyčios tvorą. Žodžiu, milijonai – ne į balą.

ypač džiaugiuosi parku
Rimondas BUKELIS, Troškūnų palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninės vyriausiasis gydytojas:
- Pagyvėjo gyvenimas Troškūnuose, miestelis 

tapo gražesnis. Multifunkciniame centre veikia 
bendruomenės, organizuoja renginius. Atsirado 
dar vienas kultūros židinėlis. Ypač džiaugiuosi 
miesto parku, kuriame vykstantį gyvenimą matau pro savo langus. Ten 
kasdien pilna jaunimo. Užuot gėrę sidrą, kaip dabar madinga, jaunuoliai 
žaidžia krepšinį. Matau mėtant kamuolį ir vyresnius žmones. Aikštelė 
nerakinama nei šeštadienį, nei sekmadienį, ir tai labai gerai. 

Nevedžiokite už nosies – 
Reikia eiti pjaut Šventosios,
Jeigu upė užužels,
Kas Anykščiuos fiestas kels?

Obelevičius ir Tubis
Elgiasi, sakyčiau grubiai,
Po padidintų algų
Jiems šienauti mat tingu.

Išgalandus savo dalgį,
Ji ieškos, kur gauti valtį.
Miestą švarinti – garbė,
Plauks, kur neša ją srovė.

Smagus mostas, vanduo žyra
Dalgis trenkiasi į žvyrą
Nesustos, nors galą gaus -  
Ji po vieną žolę raus...

Kaimynas klausia kaimyno:
– Ką veiki namie?
– Muses gaudau, – atsako šis. 
– Ką tik užmušiau penkias: dvi 

vyriškos ir tris moteriškos gimi-
nės.

– Iš kur tai žinai?
– Dvi sėdėjo ant degtinės bute-

lio, o trys – ant veidrodžio.

***     

Girtuoklis ateina į vaistinę ir 
sako:

– Ponia, duokite man, prašau, li-
trą medicininio spirito…

– O receptą jūs jam turite? – 
klausia vaistininkė.

– Ech, – atsidūsta girtuoklis, – 
turėčiau aš receptą, pats pasidary-
čiau…

+++
+  Modernizuota Troškūnų miesto viešoji infrastruktūra, kuria gali 

naudotis tiek miesto gyventojai, tiek jų svečiai. 
+  Sudarytos sąlygos prasmingai leisti laisvalaikį.
+  Sutvarkytas karšto istorijai svarbus Troškūnų vienuolyno kom-

plekso pastatas.

Dyzelinu
88 

Benzinu
40 

Benzinu/
dujomis

28 


