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Pasimetimas

Kartais skaitau klasiką. Ne-
pasakyčiau, kad tai labai rami-
na nervus. Net, sakyčiau, būna  
atvirkščiai. „Atrodo, aš esu psi-
chiškai sveikas. Tiesa, nėra ypa-
tingo noro gyventi, bet tai kol 
kas dar ne liga“,- užrašė Antonas 
Čechovas.

Perskaičiau ir galvoju – arba 
jis buvo lietuvis, arba aš jau ru-
sas...  

Linas BITVINSKAS

Kalbos apie Europos kultūros sostinę 
baigiasi – savivaldybė imasi veiksmų

Ketvirtadienį vykusiame ra-
jono Tarybos posėdyje anykš-
tėnų išrinktieji susipažino su 
gausybe ataskaitų, svarstė, 
kaip atrodys Anykščių bažny-
čios durys, bei pritarė siekiams 
dalyvauti 2022 metų Europos 
Sąjungos veiksmuose „Europos 
kultūros sostinė“. 

Pirmasis šio galingo užmojo 
etapas rajono biudžetui kai-
nuos 12 tūkstančių eurų, tačiau 
šie išleisti pinigai dar neduoda 
jokios garantijos, kad Anykš-
čiai bus paskelbti Europos kul-
tūros sostine.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Imtynininkams 
išmokės kuklias 
premijas

Bažnyčios durys bus brangesnės 
už katedros

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rajono Tarybos posėdyje apsilankęs kraštietis dailininkas, metalo skulptorius Romuladas Inči-
rauskas atskleidė, kad Pasaulio anykštėnų bendrijos sumanymas Anykščių šv.Mato bažnyčios duris 
pakeisti ypatingomis ir meniškomis kainuos milžiniškus pinigus.

Naujosiose Anykščių šv.Mato duryse kraštietis Romualdas Inčirauskas (pirmas kairėje) norėtų 
įamžinti simbolius, susijusius su Anykščių parapijos istorija, įvykiais bei žinomomis asmenybė-
mis.

Į Kauną gydytoja norėtų sugrįžti 
žiemą ir su... tvirta rankine

Aurika Treščenko-Blauzdienė 
kasdien matydama su sunkio-
mis ligomis kovojančius savo 
pacientus džiaugiasi jų ryžtu 
bei kantrybe.

Protestuojantys anykštėnai nakvojo 
prie ministerijos

Trečiadienį Vilniuje dėl mažų 
pieno supirkimo kainų pro-
testavo pieno gamintojai, tarp 
jų – beveik keturios dešimtys 
anykštėnų.

Konkursai. Balandžio 5-ąją 
vyks konkursas į Anykščių savi-
valdybės administracijos Kon-
trolės ir audito tarnybos specia-
listo pareigas. Kitų savivaldybės 
administracijos konkursų datos 
dar nėra numatytos. Artimiau-
siais mėnesiais paaiškės, kas bus 
administracijos Statybos bei Tei-
sės, personalo ir civilinės metri-
kacijos skyrių vedėjai, Socialinės 
paramos skyriaus vedėjo pava-
duotojas bei Kavarsko seniūno 
pavaduotojas. Kol kas nuolatinių 
vadovų neturi ir Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centras bei 
Anykščių turizmo ir informacijos 
centras.

Kinas. Šių metų Vilniaus kino 
festivalio „Kino pavasaris“ metu 
bus pristatytas naujas Vytauto V. 
Landsbergio dokumentinis filmas 
„Vaineta“. Režisierius kelerius 
metus fiksavo cerebriniu paraly-
žiumi sergančios merginos Vai-
netos gyvenimo akimirkas. Filmo 
premjera įvyks balandžio 3 dieną 
10.45 val. „Forum Cinema Vin-
gis“ kino teatre. 

Pinigai. Penktadienį  Valstybi-
nė mokesčių inspekcija daugiau 
nei 100 Anykščių rajono gyven-
tojų jau pervedė pirmuosius 10,5 
tūkst. eurų gyventojų pajamų 
mokesčio permokos.

Gėlės. Anykščių gėlininkų 
draugija ruošiasi uždaryti daugelį 
metų mieste veikusią gėlių par-
duotuvę. Šios parduotuvės par-
davėja kalbėjo, kad Anykščiuose 
šiuo metu iš viso veikia 13 gėlių 
pardavimo vietų, o tiek Anykš-
čiams yra per daug. Draugija 
pastatą ypač patrauklioje miesto 
vietoje žada išnuomoti.

Pažadas. Rajono meras Kęs-
tutis Tubis kaimo kultūros dar-
buotojams pažadėjo, kad pastatų 
remonto darbams lėšų rajono 
biudžete bus surasta tik antrą-
jį šių metų pusmetį. Šiuo metu 
prasčiausios būklės yra Anykščių 
kultūros centro Kavarsko ir Troš-
kūnų skyrių patalpos.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 7 ct.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti
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spektras

Temidės svarstyklės
Apgavystė. 2016-03-19 ne-

pažįstamas asmuo, kurio 62-ejų 
Anykščių miesto gyventoja pa-
prašė banko kortele sumokėti už 
alkoholį, neteisėtai pasinaudojo 

kortele ir iš bankomato paėmė 2 
000 eurų.

Apgavystė II. 2016-03-31 po-
licijoje gautas pareiškimas, kad 
2014-08-20 buvo pasirašyta ran-

gos darbų sutartis su įmone, jog ji 
iki 2014-10-20 pagamins ir įstatys 
langą Troškūnų seniūnijoje. Avan-
su buvo sumokėta 115, 85 eurų, ta-
čiau langas iki šiol nepagamintas, 
pinigai negrąžinti.

Vagystė. 2016-03-31 gautas 
pareiškimas, kad nakties metu iš 
namo kiemo, esančio Anykščiuo-
se, J. Jablonskio gatvėje, pavog-
tas moteriškas dviratis.Nuostolis 
– 200 eurų.

Smūgis. Valstybės saugumo 
departamento (VSD) Rusijos pa-
rankiniu Lietuvoje įvardytas Kovo 
11-osios signataras, buvęs vice-
premjeras Zigmas Vaišvila smū-
giavo ne tik žvalgybininkams, bet 
ir politinei VSD globėjai Prezi-
dentei Daliai Grybauskaitei, kuri 
dabar yra prisiėmusi pagrindinės 
kovotojos su Rusijos grėsme vai-
dmenį. Anot signataro, ne jis, o bū-
tent Prezidentė yra grėsmingiausia 
Rusijos parankinė Lietuvoje. Pasak 
Z. Vaišvilos, D. Grybauskaitė gali 
tyčia švaistytis kuo karingesniais 
pareiškimais Maskvos adresu, kad 
sukurtų palankią terpę galimai Ru-
sijos agresijai prieš Lietuvą. Šalies 
vadovę Z. Vaišvila išvadino ir me-
lage, kuri esą suklastojo oficialius 
dokumentus, pavyzdžiui, kandida-
to į prezidentus biografiją.

Slaptumas. Nei visuomeninin-
kų piketai, nei kai kurių uosta-
miesčio politikų pasipriešinimas 
nesustabdė naujo miesto Tarybos 
Etikos komisijos veiklos nuostatų 
patvirtinimo. Juose pažymima, kad 
politikų neetiško elgesio tyrimai 
tampa slapti - tai reiškia, kad tyri-
mo stebėti negalės nei visuomenė, 
nei žurnalistai. Toks politikų už-
sidarymas sukėlė sambrūzdį tarp 
visuomenininkų - jie piketavo prie 
savivaldybės, tačiau tai nepadėjo 
pakeisti politikų apsisprendimo. 

Idėja. Prieš 90 metų Vytauto Di-
džiojo universitete dėsčiusiam Ba-
liui Sruogai žaidžiant šachmatais 
su Humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanu Vincu Krėve-Mickevičiu-
mi išsirutuliojo idėja kurti Kaune 
teatro muziejų. Iš pradžių muziejus 
tebuvo spinta, čia pirmuosius eks-
ponatus padėjo aktorius, mėgėjų 
klojimo teatro organizatorius An-
tanas Jasūdis, aktorė Unė Babic-
kaitė... Šiandien Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus fon-
duose sukaupta arti pusės milijono 
eksponatų (440 tūkst.). 

Daugėja. Preliminariais skaičia-
vimais, rugsėjį į mokyklas turėtų 
atkeliauti apie 29 tūkst. pirmokų, 
o tai gerokai daugiau nei daugelį 
metų anksčiau, mat 2008-2009 m. 
gimstamumas Lietuvoje buvo šiek 
tiek padidėjęs ir dabar į pirmąsias 
klases renkasi būtent tada gimę 
vaikai. Dėl to, pavyzdžiui, Vilniu-
je susiduriama su problema - nors 
vietų miesto mokyklose užtenka, 
ne visi vaikai galės mokytis pagei-
daujamoje mokykloje. Šiais moks-
lo metais sostinės mokyklų pirmo-
se klasėse mokosi 6 085 mokiniai. 
Skaičiuojama, kad ateinančiais 
mokslo metais į miesto mokyklų 
pirmąsias klases turėtų ateiti apie 
6 600 vaikų. Tad mokykloms teks 
suformuoti 25 klasių komplektais 
daugiau, negu pirmokų mokosi 
šiais mokslo metais.

Mokyklos. Mokyklų Lietuvoje, 
deja, mažėja, ypač rajonuose. Ne-
seniai pranešta, kad Varėnos rajo-
ne, mažėjant vaikų skaičiui, naiki-
namos trys - Liškiavos, Nedzingės 
ir Merkinės - pagrindinės moky-
klos. To rezultatas - kai kuriems 
moksleiviams kelias į mokyklą 
ilgės net 20 km, o dauguma naiki-
namų mokyklų mokytojų ir pagal-
binio personalo liks be darbo. Šie-
met planuojama uždaryti ir Skuodo 
rajono Notėnų pagrindinę mokyklą 
- darbo neteks 24 darbuotojai. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Trečiadienį Švedijoje prasidėju-
sių plaukimo varžybų “Swim Open 
Stockholm” vyrų 200 metrų plauki-
mo krūtine finale lietuvis Giedrius 
Titenis užėmė trečiąją vietą ir iško-
vojo bronzos medalį. G.Titenis fini-
šavo per 2 min. 13,33 sek. ir pasiekė 
geriausią Lietuvos sezono rezultatą.

Nugalėjo pasaulio čempionas vo-
kietis Markas Kochas (2 min. 8,46 
sek.). Antrąją vietą užėmė švedas 
Erikas Personas (2.10,35).

O ketvirtadienį vyrų 100 m plau-

R. Černiauskaitė teigia neturėju-
si tikslo pakliūti į „Auksinio proto“ 
žaidimą, tiesiog „Lietuvos ryto“ 
internetiniame puslapyje atsakiusi 
į klausimus, juos nusiuntė pasiti-
krinti, ar teisingai atsakė. „Neti-
kėtai buvau pakviesta į žaidimą ir 
teko pasistengti, kad neapsijuok-
čiau prieš savo mokinius, - juokėsi 
R. Černiauskaitė. - Važiuodama į 
laidos filmavimus niekada nežinai, 
kokie klausimai bus, o juk nega-
li būti visų sričių specialistu, tad 
tenka šiek tiek pasikliauti laime“. 
Finalą R. Černiauskaitė pasiekė 
įveikusi 4 žaidimo etapus. 

Alytaus rajone, Simne, gimusi 
R. Černiauskaitė nuo 3–ejų metu-
kų gyvena Anykščiuose. Istorijos 
mokytoja yra tapusi Konstitucijos 
egzamino nugalėtoja, gavusi Prezi-
dentės Grybauskaitės padėką ir ke-

Domui Krikščiūnui, Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro graikų-
romėnų imtynių sportininkui, rajono 
imtynių jaunimo rinktinės nariui, bus 
išmokėti 150 Eur, Gretai Čeponytei, 
Anykščių kūno kultūros ir sporto cen-
tro moterų graikų-romėnų imtynių 
sportininkei, rajono imtynių jaunių 
rinktinės narei – 50 Eur, Rimgailei 
Čeponytei, Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro moterų graikų-romėnų 
imtynių sportininkei, rajono imtynių 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Imtynininkams išmokės kuklias 
premijas
Rajono Tarybai nusprendė  trims  rajono sportininkams bei jų 

treneriui išmokėti vienkartines pinigines premijas.

Domas Krikščiūnas yra ži-
nomo imtynių trenerio, bu-
vusio rajono Tarybos nario 
Arvydo Krikščiūno sūnus.

jaunių rinktinės narei – 50 Eur, Algir-
dui Pupkiui, Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro centro imtynių trene-
riui – 125 Eur dydžio premijos.

Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro graikų-romėnų imtynių spor-
tininkas D. Krikščiūnas sausio 16–17 
d. Vilniuje vykusiame Lietuvos 
graikų-romėnų imtynių čmpionate 
iškovojo II vietą, o vasario 27–28 d. 
Klaipėdoje vykusiame Lietuvos grai-
kų-romėnų imtynių jaunimo čempio-

nate iškovojo I vietą.
Anykščių kūno kultūros ir sporto 

centro moterų graikų-romėnų imty-
nių sportininkė G. Čeponytė vasario 
27–28 d. Klaipėdoje vykusiame Lie-
tuvos moterų imtynių jaunimo čem-
pionate iškovojo I vietą, o sportininkė 
R. Čeponytė sausio 16–17 d. Vilniuje 
vykusiame Lietuvos moterų imtynių 
čempionate iškovojo III vietą.

Pagal rajono Tarybos patvirtintus 
premijų sportininkams skatinti kri-
terijus ir dydžius, treneriui skiriama 
50 proc. jo sportininko premijos 
dydžio.

Mokytoja iškopė į „Auksinio proto“ finalą
jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Trečiadienio vakarą LRT televizijos laidoje „Auksinis protas“ 
Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos direktorės pava-
duotoja, istorijos mokytoja Rasa Černiauskaitė laimėjo kelialapį 
į šio intelektualaus žaidimo finalą. Ketvirtadienio rytą ją sveikino 
mokiniai ir kolegos mokytojai.

lionę į Briuselį.  Ji turi trijų dešim-
čių metų pedagoginio darbo stažą, 
yra paruošusi nemažai moksleivių, 
nugalėjusių įvairiuose konkur-
suose. Vienas jų  -  respublikinio 
konkurso „Ką žinai apie Lietuvos 
kariuomenę“ nugalėtojas, kuris 
tapo mokslininku, istoriku, yra VšĮ 
„Trakinių partizanai“ steigėjas ir 
direktorius Norbertas Černiauskas 
(bendrapavardis, bet ne giminė, - 
aut. past.). 

Beje, vakar Kurkliuose kaip tik 
vyko  minėto konkurso rajoninis 
turas, kuriame dalyvavo... po  vie-
ną Kurklių pagrindinės mokyklos 
ir Kavarsko vidurinės mokyklos 
moksleivį.

Arūno Valinsko ir Andriaus Ta-
pino vedamos laidos nugalėtojo 
laukia ne tik „Auksinio proto“ titu-
las, bet ir būsima kelionė. 

Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos direktorės pava-
duotoja, istorijos mokytoja Rasa Černiauskaitė pakeliui į finalą 
įveikė 4 žaidimo „Auksinis protas“ etapus. 

Asmeninio albumo nuotr. 

Iš Švedijos – bronza
Anykštėnas plaukikas Giedrius Titenis prie savo medalių ko-

lekcijos galės pridėti dar vieną – Švedijoje jis iškovojo bronzą.

Plaukikas Giedrius Titenis 
Švedijoje už bronzą gavo 100 
eurų.

jono jUneViČiAUs nuotr.

kimo krūtine finale G.Titenis užėmė 
penktąją vietą. 26-erių metų lietuvis 
finišavo per 1 min. 1,38 sek. Gerai 
startavęs ir po pirmosios dalies plau-
kęs antras, G.Titenis finišuodamas 
nusileido varžovams. Nugalėjo Pietų 
Afrikos Respublikos atstovas Kame-
ronas van der Burgas (59,61 sek.). 
Antrąją vietą užėmė švedas Erikas 
Personas (1.01,06), trečiąją - vokietis 
Markas Kochas (1.01,09).

Tiesa, reikia pridurti, kad lietuvių 
viltis nepavylė - moterų 50 m plau-

kimo krūtine rungtyje ketvirtadienį 
aukso medalį iškovojo 19-metė lie-
tuvė Rūta Meilutytė, startavusi po 
ilgo laiko. 

Londono olimpinių žaidynių čem-
pionė finale finišavo per 30,13 sek. 
ir pasiekė geriausią sezono rezultatą 
pasaulyje. Antrąją vietą užėmė švedė 
Sofija Hanson (30,98 sek.), trečiąją - 
rusė Natalija Ivanejeva (sek.). 

Plaukimo varžybų Stokholme pri-
zų fondą sudaro 80 tūkst. eurų. Kie-
kvienos rungties nugalėtojas gaus po 
600 eurų, antros vietos laimėtojai - 
po 300 eurų, trečios - po 100 eurų. 

-ANYKŠTA

Kviečiame atsiversti naują 
   “Aukštaitiško formato” numerį

 STT – Zarasų savivaldybėje

 “Facebook”-as politikams - ir raiškos priemonė, 
ir gyvenimo būdas

13 klausimų Daliai Štraupaitei
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

Ką reikėtų 
nuvežti į Vilnių, 
kad valdžia 
išgirstų 
žemdirbius?

užjaučia

Mirus Alfonsui Platke-
vičiui, pirmosios Anykščių 
rajono tarybos nariui, 
netekome asmenybės, pri-
sidėjusios prie šiandieninio 
miesto kūrimo. Liūdime 
kartu su artimaisiais ir 
tikime, kad šviesus velionio 
atminimas išliks visų jį 
pažinojusių atmintyje. 

Anykščių rajono 
savivaldybės taryba

Rasma MOTIEJŪNAITĖ, 
anykštėnė:

- Manau, kad reikia visiems žmo-
nėms kaip Graikijoje išeiti į gatves. 
Gal tada valdžia mus išgirstų, nes 
negirdi ne tik žemdirbių. 

Jonas KATINAS, Sintautų kai-
mo (Skiemonių sen.) gyventojas:

- Aš neįsivaizduoju valdžios, ko-
dėl valdžios aparatas didėja. Ką jie 
remia, mus, rinkėjus, ar savo kėdes. 
Karvių mažėja, žmonių Lietuvoj 
mažėja, o valdžios tik daugėja. Va, 
Skvernelis užerzino širšių lizdą, 
nepaklusdamas partinei valiai. O 
žmogus stengėsi dirbti valstybei. 

Saulius KAZLAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Tuščias „bambalys“ kainuoja 10 
euro centų ir už pagamintą litrą pie-
no tiek pat moka. Tai gal yra skir-
tumas kur paupėj tuščią „bambalį“ 
radus į taromatą nunešt ir litrą pieno 
pagamint? Va, ir atsakymas. Žmo-
nės streikuoja pagrįstai. Kaimuose 
visiškai nėra jaunų vyrų arba likę 
tik degradavę. Kaimas jau žlugęs.

Trečiadienio rytą demonstraciją 
žemdirbiai pradėjo nuo LR Seimo 
rūmų ir patraukė link Žemės ūkio 
ministerijos. Kaip sakė Žemės ūkio 
rūmų pirmininkas Andriejus Stan-
čikas, žemdirbiai protestuoja dėl 
žemų pieno supirkimo kainų, nes  
ūkininkai patiria nuostolių. Pie-
no gamintojų netenkina ir skubos 
tvarka Seimo priimtas įstatymas, 
kuriuo iki 2017 metų nustatyta mo-
kėti ne mažiau 16,5 eurocento už 
kilogramą pieno supirkėjams ir ne 
mažiau kaip 13 eurocentų už kilo-
gramą tarpininkams. Šio įstatymo 
dar nespėjus pasirašyti Prezidentei, 
paaiškėjo, kad jis priimtas pažei-
dus Seimo statutą, tad vėl viskas iš 
pradžių... Tuo tarpu ekspertai pasi-
sako prieš kainų reguliavimą, nes, 
jų nuomone, perdirbėjai gali išvis 
nepirkti pieno iš smulkių ūkių. 

Pienininkai kenčia nuo Rusijos 
embargo ir pasaulinėje rinkoje kri-
tusių pieno kainų. Balandžio mė-
nesį pieno gamintojams žadama iš-
mokėti 18 mln. eurų kompensacija, 
o Lietuva dar vasario mėnesį yra 
pateikusi prašymą Europos Komi-
sijai papildomai skirti šalies pieno 
sektoriui 75 mln. eurų, tačiau šie 
pažadai protesto akcijos organiza-
torių neatvėsino.  

Protestuotojai reikalauja grąžinti 
ir sumažintas papildomas naciona-
lines tiesiogines išmokas už 2012 
metus bei kompensuoti 70 mln. 
eurų nuostolių už 2015 metus. Pla-
katuose žemdirbiai ragino įvesti 
5 proc. lengvatinį PVM mokestį 
maisto produktams, nežlugdyti 
ekologinių ūkių ir reikalavo Žemės 
ūkio ministrės Virginijos Baltrai-
tienės atsistatydinimo. Negavę lei-
dimo atsivežti karvių, dalis žmonių 
buvo jomis apsirengę, nusivežė 
karvės griaučius.

Pasak protesto akcijoje dalyva-
vusios Kavarsko seniūnijos ūki-
ninkės, laikančios 250 karvių, Lie-
tuvos pieno gamintojų asociacijos 

Protestuojantys anykštėnai 
nakvojo prie ministerijos

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Trečiadienį Vilniuje dėl mažų pieno supirkimo kainų protestavo pieno gamintojai, tarp jų – beveik 
keturios dešimtys anykštėnų. Apie pusantro tūkstančio dalyvių nuo LR Seimo žygiavo prie Žemės 
ūkio ministerijos, kur ir vyko protestas. Akcija nesibaigė – dalis anykštėnų liko nakvoti prie Žemės 
ūkio ministerijos, rytą juos pakeitė kito rajono žmonės. Protestuotojų nuomone, padėtis tragiška, jei-
gu valdžia netenkins pieno gamintojų reikalavimų, pienininkystė Lietuvoje bus pasmerkta žlugti. 

tarybos narės Gražinos Banienės, 
pieno supirkimo kainos turėtų būti 
panašios visoje Europos Sąjungo-
je, tuo tarpu Lietuvoje jos yra ma-
žiausios. „Pieno ūkis dabartinėje 
situacijoje yra nuostolingas, - sakė 
ūkininkė. – Susidaro įspūdis, kad 
mes nereikalingi, tačiau ką daryti 
tiems paskutiniesiems, dar kaime 
likusiems žmonėms? Išvažiuoti į 
užsienį? Ganyklas ir pievas užleis-
ti krūmais? Auginti grūdines kul-
tūras, tačiau jei vidaus rinkoje jų 
nepanaudosime, niekas jų iš mūsų 
nenupirks. Situacija labai sudėtin-
ga, tačiau man susidarė įspūdis, 
kad valdžiai mes nerūpime, dau-
guma tik per langus pažiūrėjo, su-
sitikti su protestuotojais nesiteikė. 
Manau, kad valdžia net neturi stra-
tegijos. Reikia tokio stratego, koks 
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
kelių vyriausybių Žemės ūkio mi-
nistras Mykolas Krupavičius”.

Kooperatinės bendrovės „Žalio-
ji lanka” vadovė, Anykščių rajono 
tarybos narė Nijolė Barkauskienė 
mano, kad ši protesto akcija – tai 
pirmas žingsnis kovoje už pie-
nininkystės ateities perspektyvą. 
Pasak jos, vilties dar yra, tačiau už 
save reikia pakovoti. „Dėl pieno 
supirkimo kainų padėtis kritiška. 
Negalime dirbti „į minusą“. Jei 
padėtis nesikeis, būsime priversti 
atleisti žmones, kurie papildys be-
darbių gretas ar išvažiuos į užsienį. 
Suprasdami šios protesto akcijos 
svarbą, dalis anykštėnų pasiliko 
nakčiai prie Žemės ūkio ministe-
rijos, rytą juos pakeis kito rajono 
žmonės”, - pastebėjo N. Barkaus-
kienė. 

Nejučia prisiminiau Svėdasų 
krašto ūkininką Virgį Vaičionį, ku-
rio perspektyvų ir pažangų pieno 
ūkį mėgo lankyti į rajoną atvykę 
valdžios žmonės. Deja, 100 karvių 
laikęs ūkininkas tik paliudijo apie 
tragišką situaciją pienininkystėje. 
Karvių jis nebelaiko. Pasak jo, in-

vestuoti į šį verslą neverta. 
Pasak Anykščių valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos 
vyriausiojo veterinarijos gydytojo 
- inspektoriaus Viktoro Leonovo, 
karvių ir jų laikytojų skaičius ra-
jone tolygiai mažėja. Pernai kovo 
1–ąją 1217 ūkininkų ar pavienių 
žemdirbių laikė 5955 karves, o šie-
met laikytojų skaičius sumažėjo iki 
1088, jie augina 5519 karvių. 

Anykščių žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Baura „Anykštą“ 
patikino, kad ši žemdirbių protesto 
akcija tikrai yra ne politinė. „Ne-
įžiūriu jokio politinio atspalvio, 
- sakė vedėjas, buvęs LR Seimo 
narys A. Baura. – Situacija ne-
paprastai sudėtinga ir žemdirbiai 
pagrįstai siekia normalių, nenuos-
tolingą gamybą užtikrinančių sąly-
gų. Ypač sunkioje būklėje atsidūrė 
paskolų pasiėmę, pavyzdžiui, ūkio 
modernizavimui, ūkininkai, turin-
tys įsipareigojimų”. 

Ūkininkė, Lietuvos pieno gamintojų asoci-
acijos tarybos narė Gražina Banienė teigia, 
kad valdžia neturi strategijos vystyti pieni-
ninkystę. 

Kooperatinės bendrovės „Žalioji lanka“ va-
dovės, Anykščių rajono tarybos narės Nijolės 
Barkauskienės nuomone, žemdirbiai už savo 
teises turi kovoti. 

Deja, skurdo problemą 
geriausia sprendžia 
emigracija

Vytautas BERNATAVIČIUS, 
bankininkas, apie labdaros akcijas:

„Jautiesi padaręs gerą darbą, 
kažkas gauna dovanėlę, ja apsi-
džiaugia. Tačiau tokios akcijos 
skurdo problemos mūsų šalyje ne-
išspręs.“

Ir kultūroje yra 
Napoleono sindromas

Jolanta PUPKIENĖ, režisierė, 
apie renginių masiškumą: 

„Man atrodo keistas noras, taip 
pat ir Anykščiuose, kad stengtis 
pritraukti jūrą žmonių. Nereikia 
pritraukinėti prie renginių, yra di-
delė pasiūla, kiekvienas renkasi 
pagal save.”

Nepažįstate ant Jūsų akies
neturinčių valytojų?

Aurika TREŠČENKO-BLAUZ-
DIENĖ, gydytoja, atsakydama į 
žurnalistės klausimą, kuo norėtų 
atgimti po mirties:

„Voru, kuris tupi savo tinkle kur 
nors sandėliuko gilumoje. Norė-
čiau iš jų išmokti begalinės kantry-
bės laukti.“

Kuo didesnė sėkmė, 
tuo daugiau išlaidų...

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos kultūros specialistė, apie 
išlaidas Anykščiams siekiant tapti 
Europos kultūros sostine: 

„Vėlesnės išlaidos priklausys 
nuo sėkmės ir nesėkmės atvejo 
antrame etape po pirminio vertini-
mo.“

Tuoj neliks planų subjekto

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
klasių komplektų skaičių Anykščių 
mokyklose: 

„Manau, kad iki kito posėdžio 
Švietimo skyrius darbų, kurių ne-
padarė arba jų nedarė visai – nefor-
mavo politikos ir neplanavo klasių, 
turėtų tą darbą padaryti iki kito po-
sėdžio.“

Įrašykit pastabą ir liepkit
atsivesti tėvus

Arūnas LIOGĖ, nepartinis 
Anykščių rajono tarybos narys, sa-
vivaldybės administracijos direk-
torės Venetos Veršulytės klausė, 
kodėl Tarybai nepateikti jo siūlyti 
sprendimai:  

„Aš dar kartą klausiu. Jūs mano 
klausimo nesupratote? Kam buvo 
pavesta rengti tuos sprendimų pro-
jektus? Ar išvis nebuvo pavesta?“

Ryte pinigai, vakare kėdės…

Veneta VERŠULYTĖ, savival-
dybės administracijos direktorė, 
atsakė A. Liogei: 

„Tai aš galėčiau dėl kiekvieno 
konkretaus Tarybos sprendimo 
projekto atsakymus pateikti vėliau, 
tikrai ne dabar, nes jūs šio klausi-
mo nepateikėte komiteto posėdžio 
metu.“
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Man dabartinė rajono valdžia 
yra ideali. niekas manęs taip ne-
skaitė ir nevertino. sklinda kalbos, 
kad mano „Rievės“ braukomos 
markeriu ir deklamuojamos 
viešuose renginiuose. Netrukus 
turėčiau pradėti gauti honorarą 
iš lATGA-os už autorinių kūrinių 
viešą naudojimą. Tikiuosi, kad greit 
būsiu mokykliniuose vadovėliuose, 
o namą, kuriame gyvenu, savo 
žinion perims Anykščių muziejus. 
nebereiks šienauti, ravėti ir malkų 
skaldyti... Gal net žvyrkelis iki mano 
gryčios bus nugreideriuotas – juk 
turistai į rašytojo namą plūs kaip 
į medinę pilį. Pradžioje turistai 
prie Vorutos nusilenks Karaliui 
Mindaugui (o dar žemiau - merui 
kęstučiui), paskui jie keliaus į 
šlovingą kušlių kaimą, pas rašytoją 

Vidmantą.  
Prie medinės pilies statytojų 

prisiknisinėju sistemingai metai 
iš metų. kai tik rajono valdžiai 
atsiranda noras statyti, iškart puolu 
loti. Mano požiūrio į pilį nekei-
čia nei valdžios politinė ir lytinė 
sudėtis, nei savivaldybės užsakymų 
„Anykštoje“ dydis.  Įžvelgiu šio 
būsimo objekto galimus pliusus ir 
galimus minusus. Galimi pliusai 
– Anykščių reklama, augsiantis tu-
ristų srautas ir tuo pačiu didėsiantis 
mieste paliekamų pinigų kiekis. 
Galimi minusai – piliakalnio ir ben-
dro kraštovaizdžio suniokojimas, 
statybų išlaidos 
ir pilies išlai-
kymo kaštai. 
Pilies statybų ir 
išlaikymo kaštai 
yra nesunkiai 
paskaičiuojami. 
na, gal sunkiai, 
bet paskaičiuoti 
juos tikrai įmanoma. siūlau rajono 
merui k. Tubiui pomėgį mokytis 
mano „Rieves“ mintinai keisti į 
kitą hobį – skaičiavimą. Dedam 
skaičius ant stalo, paklausiam 
tautos nuomonės, ir baigiam kalbą. 
Visos tautos apklausa nėra būtina – 
užteks kokių šešių tautiečių: poros 
ekonomistų, poros turizmo speci-
alistų, poros bankininkų... Turistų 
srautus prognozuoti sunku, bet vis 

dėlto turėtų būti taip, jog galimų 
investicijų ir galimų pajamų santykį 
tiksliau atspės koks susisukęs eko-
nomikos profesorius nei „pasikė-
lęs“ rašytojas ir jo ištikimiausias 
skaitytojas. 

Bet ekspertų nuomonės valdžia 
neklaus, nes geriau ir nežinoti, 
ką apie valdžios ketinimus mano 
ekspertai. Dar geriau – filtruoti 
profesionalų pozicijas: palankias – 
į viešumą, nepalankias – į stalčių.

ir lietuvoje, ir Anykščiuose visos 
nesąmonės padarytos todėl, kad 
politikai ignoravo profesionalus. 
net visiškai paprastas, regis, nees-

minis sprendi-
mas – paminklo 
Laisvei statybos 
– buvo politinis 
sprendimas. 
Aišku, pamin-
klas yra politika, 
gal net ir vietos 
jam parinkimas 

– politika, tačiau koks paminklas 
ir koks postamentas, turėjo spręsti 
specialistai, o ne politikai. Bet 
sprendė pastarieji... Anykštėnai 
statulą vadina „chokejistu“, o 
postamentą - „bandelėmis“... 

Tik kartą spėjau pasišaipyti iš 
dviejų statomų Anykščių stadionų. 
nebėr ko rėkti, nes tuoj turėsime 
tuos stadionus. Vieną – grynąjį fut-
bolo, kitą – ir futbolo, ir lengvosios 

atletikos. Pirmajame netilpo bėgi-
mo takas, antrajame nėra vietos 
nei standartinei futbolo aikštei, nei 
normalaus ilgio bėgimo takui, todėl 
bus... ir futbolo aikštė, ir bėgimo 
takas. Bus tokie, kaip turi būti, tik... 
mažesni.  Pinigų stadionų staty-
boms lietuvoje, pasirodo, yra, bet 
žemės trūksta. Geriau paskaičiavus, 
du netradiciniai stadionai užims 
daugiau vietos nei vienas standar-
tinis. Vargu, ar dviejų mažesnių 
stadionų pastatymo kaina bus 
mažesnė, nei būtų kainavęs vienas 
normalus stadionas... Bet statom 
du, nes vienas netelpa.

Pagautas polėkio kabinsiuos net 
prie Švento kalitos kalnų slidinėji-
mo centro. Beveik prieš dvidešimt 
metų imta investuoti į anykštėnų 
slidininkų mėgstamą kalną, kol jis 
tapo sėkmingu objektu. Trūksta 
tik erdvės plėtrai bei normalių 
privažiavimų. neturiu duomenų, 
kuriais galėčiau įrodyti, kad yra 
rajone neblogesnių kalnų. Gal 
Kalita išskirtinis ir pats geriausias? 
Tačiau, regis, ir svarstymų nebuvo 
– kažkas iš politikų bedė pirštu ir 
turime objektą.

Verslininkas Vygantas Šližys 
pradžioje pasiskaičiuoja, kiek turi 
„laisvų“ pinigų. ilgai skaičiuoja. 
kartais savaitę, kartais visą mėnesį. 
Kol pirštai ištinsta. Tada jis svarsto 
– investuoti į karvių auginimą ar 

...Siūlau rajono merui 
K. Tubiui pomėgį mokytis 
mano „Rieves“ mintinai 
keisti į kitą hobį – skaičia-
vimą... 

Prieš septynerius metus R. In-
čirausko sukurtos Telšių katedros 
meniškos durys atsiėjo 110 000 
eurų. Anykščiuose panašias, anot 
R. Inčirausko, būtų galima įrengti 
už 192 000 eurų.

Durų reljefinėje, siužetinėje, 
skulptūrinėje kompozicijoje pla-
nuojama pavaizduoti Anykščių 
miesto parapijos istoriją, įvykius,  
asmenybes. Duris žadama gaminti 
iš nerūdijančio plieno. Iš vidaus 
jos būtų dengtos medžiu, o iš lau-
ko pusės – variu. Anot menininko, 
tokios durys tarnautų mažiausiai 
pusę amžiaus.

„Čia yra visuomeninė idėja, ne 
rajono Tarybos, bet mūsų gerano-
riškas požiūris daug ką lemtų. Jei-
gu mes, kaip Taryba, tam pritartu-
me tokiu žmogišku pritarimu, kad 
tikrai reikia turėti Anykščių pa-
minklą duryse, tai būtų visai žavu. 
Kaina, taip atrodo, “kandžiojasi“, 
- idėją įvertino rajono meras Kęs-
tutis Tubis.

Mero pavaduotojas Sigutis 

Bažnyčios durys bus brangesnės už katedros

Obelevičius mano, kad durims rei-
kalingą sumą būtų galima surinkti 
maždaug per ketverius metus.

„Jei žmonėms to reikės, jie ir 
aukos“, - svarstė S. Obelevičius.

Prieš šią vasarą per Anykščių 
miesto šventę vyksiantį Pasaulio 
anykštėnų aštuntąjį suvažiavimą, 
Pasaulio anykštėnų bendrija apie 
akciją „Anykščių istorijos vartai“ 
žinią paskleis visiems pasaulio 
anykštėnams.

„Mūsų istorinės, aukščiausios 
Lietuvoje Šv. Mato bažnyčios 
paradinės durys prašyte prašo-
si pakeičiamos naujomis. Mūsų 
nuomone, jos turėtų tapti ypa-
tingomis, meniškai vertingomis, 
simbolizuoti anykštėnų kūrybos 
dvasią, žemiškų ir dangiškų lū-
kesčių jungtį, virstų monumen-
taliu meno kūriniu, kuris daugelį 
metų garsintų Anykščius. Tai būtų 
graži, kilni, nevienadienė dovana 
ne tik miestelėnams, mūsų krašto 
svečiams, bet ir mūsų ainiams.

Tad Pasaulio anykštėnų suva-
žiavimo dienomis pasiūlysime 

jums įvairių būdų, kaip suteikti 
didesnę ar mažesnę paramą šio 
meno kūrinio įgyvendinimui, kad 
jos papuoštų bažnyčią ir Anykš-
čius“, - skelbia Pasaulio anykštė-
nų bendrija.

Idėją rajono Tarybai pristatė 
signatarė ir Pasaulio anykštėnų 
bendrijos koordinatorės pareigas 
užimanti Irena Andrukaitienė.

Rajono Tarybos nariai buvo vieni pirmųjų, kuriems atskleista, kad naujos Anykščių šv.Mato bažnyčios 
durys kainuos 192 000 eurų.

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, profesorius Romualdas 
Inčirauskas 2009 metais sukurė Telšių Šv. Antano Paduviečio 
katedros centrinių durų skulptūrinę-reljefinę plastiką, skirtą Že-
maitijos krikšto 600-osioms metinėms. 

(Atkelta iš 1 p.)

kulkosvaidžių gamybą. Verslininkas 
ilgai analizuoja rinką, kalbasi su 
verslo partneriais bei ekspertais iš 
užsienio, kol galų gale išsiaiškina, 
jog jautieną lengviau realizuoti nei 
ginklus. V. Šližys net karvių veislės 
nesirenka „iš lubų“. Vėl anali-
zuoja rinką, ieško ekspertų. Vėl 
skaičiuoja. skaičiuoja savaitę, dvi, 
tris. kartais visus metus skaičiuoja. 
kartais savo sprendimus keičia. 
Kartais karves išpjauna ir laukus 
užsėja avižomis. ir jam dėl to visai 
negėda. 

Beje, mano „Rievių“ jis atmin-
tinai nesimoko. Tik nežinau kodėl. 
Gal dėl to, kad nuolat skaičiuoja? 
Va, dėl tokių kaip V.Šližys manęs vis 
dar nėra mokykliniuose vadovė-
liuose. 

Tarp Anykščių politikų ir 
verslininko V. Šližio yra dar vienas 
esminis skirtumas – V. Šližys viską, 
ką sukūrė, paliks savo vaikams, 
liberalai – politiniams oponentams.

P.s. V. Šližys avižų nesėja. Čia 
metafora. Metafora - tai vaizdingas 
perkeltinės reikšmės pasakymas, 
paslėptas palyginimas, pagrįstas 
faktiškais nesusijusių, bet panašių 
savybių turinčių daiktų, reiškinių 
gretinimu, tapatinimu; konstruk-
cija vienanarė: tai, kas lyginama, 
dažnai neįvardijama, atspėjama iš 
konteksto.      

Anot akcijos sumanytojų, aukščiausios Lietuvoje Šv. Mato bažnyčios paradinės durys prašyte 
prašosi pakeičiamos naujomis, ypatingomis, meniškai vertingomis.



  
2016 m. balandžio 2 d.PRUSTO KLAUSIMYNAS

šiupinys

-20

- Kas jums yra laimė? 
- Būti sveikai ir matyti sveikus 

savo artimuosius. Visa kita yra 
pasiekiama...

- Jūsų didžiausia baimė? 
- Suprasti, kad patiems arti-

miausiems žmonėms esi tuščia 
vieta.

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Kai kritinėse situacijose ne-
sugebu prisipažinti klydusi. Gal 
kas ir netiki horoskopais, bet tai 
- Avinų bruožas.

- Bruožas, kuris labiausiai 
erzina kituose? 

- Netolerancija kitoms religi-
joms, rasėms, tautoms, seksuali-
nėms mažumoms ar tiesiog šiaip 
neformalams.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Marija Aušrine Pavilionie-

ne – už drąsą ginti tuos, kuriuos 
skubame pasmerkti...

- Didžiausias iššūkis? 

Į Kauną gydytoja norėtų sugrįžti 
žiemą ir su... tvirta rankine
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos 

gydytoja Aurika TREŠČENKO-BLAUZDIENĖ - pirmoji pašne-
kovė, kuri į klausimą, kuo norėtų atgimti kitame gyvenime, at-
sakė ne kaip visi kalbintieji. Paprastai atsakymas į šį klausimą 
būdavo toks – norėčiau į gyvenimą sugrįžti žmogumi... Tuo tarpu 
gydytojos atsakymas atviras – voru...

- Nepasiduoti visuomenės pri-
metamiems bukiems (sustabarė-
jusiems) stereotipams. 

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate? 

- Apie keliones. Galvoje suka-
si vis nauji kelionių maršrutai ir 
mintys, kaip juos įveikti per kuo 
trumpesnį laiką.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė. 

- Sugebėjimas sakyti tiesą, net 
jeigu ji įžeidžia...

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate? 

- Kai nenoriu įskaudinti arti-
mų žmonių. Pavyksta retai, nes 
tie, kas mane pažįsta, žino, kaip 
ištraukti tiesą (šypsosi...).

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje? 

- Nosies – negraži ir trukdo 
kvėpuoti. Bet esu paukštis išdi-
dus ir koreguot vis tiek nenorė-
čiau (juokiasi).

- Žmogus, kurį jūs niekinate? 

- Tokio nėra. Gal tiesiog neat-
sirado. Nežinau, ką turėtų pada-
ryti, kad atsirastų.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė? 

- Racionalumas.
- Labiausiai vertinama mo-

ters savybė? 
- Solidarumas.
- Priežodis, frazė, mintis, ku-

rią dažniausiai vartojate? 
- „Išsioperuok smegenis“ arba 

„Jam/jai reikėtų pirma išsiope-
ruoti smegenis“. Tai reiškia, kad 
pirma turėtumėm mesti į šoną 
visus pasiteisinimus ir imtis re-
alių veiksmų.Tik tūkstantį kartų 
nukritus galima sakyti, kad ne-
pavyko pakilti ir skristi.

- Ką gyvenime labiausiai 
mylite? 

- Visą savo šeimą, jos šiuo 
metu visai nemažai.

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia? 

- 2009 – 2010 metais Anykš-
čiuose.

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti? 

- Norėčiau šokti. Va, šito nie-
kaip neišmokstu (juokiasi)...

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, 
kas tai būtų? 

- Norėčiau iš pelėdos tapti vy-
turiu.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Esu pusiaukelėje – gyve-
nu  ten, kur noriu, dirbu tai, ką 
mėgstu, dar truputis liko iki 
maksimalaus tikslo.

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti? 

- Voru, kuris tupi savo tinkle 
kur nors sandėliuko gilumoje. 
Norėčiau iš jų išmokti begalinės 
kantrybės laukti.

- Vieta, kur labiausiai norė-
tumėt gyventi? 

- Aš čia jau gyvenu. Kuo dau-
giau keliauju, tuo labiau noriu 
atgal į Anykščius.

- Brangiausias turtas. 
- šeima.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas? 
- Atsikelti šeštą ryto. Kartais 

tai atrodo neįmanoma misija.
- Jūsų svajonių profesija? 

- Ta, kurią įgijau. Kuo daugiau 
dirbu, tuo sunkiau save įsivaiz-
duoti kur nors kitur.

- Geriausia jūsų būdo savy-
bė? 

- Tai, ką mėgstu kituose, – to-
lerancija.

- Ką labiausiai vertinate 
draugystėje? 

- Atvirumą.
- Jūsų mėgstamiausi rašyto-

jai? 
- Michailas Bulgakovas.
- Labiausiai įsimintinas gro-

žinės literatūros personažas?
- Su kiekviena knyga - vis nau-

jas, dažniausiai „ne herojaus“ ti-
pažas, o koks nors neformalas...

- Istorinė asmenybė, kuri 
jums imponuoja? 

- Niekada per daug apie tai ne-
galvojau. Pirmas atėjęs į galvą – 
Martinas Liuteris Kingas. 

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais? 

- Kas kelios dienos sutinku 
žmonių, kurių sugebėjimas ne-
palūžti sergant nepagydoma liga 
mane žavi ir stumia į priekį. Jie 
man yra herojai, nes bijau, kad 
jų vietoje to paties neįveikčiau.

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka? 

- Darija, Teofilis.
- Ko gyvenime labiausiai ne-

mėgstate? 
- Melo, netolerantiškų, susta-

barėjusių žmonių.
- Dėl ko gyvenime labiausiai 

apgailestaujate? 
- Kaune nuo Savanorių pr. ir 

Žemaičių g. sankryžos prasideda 
tokie laiptai, kuriais galima nu-
sileisti Laisvės alėjos link. Šalia 
tų laiptų vaikai žiemą nučiuoži-
nėdavo neblogą trasą. Kažkada 
pirmais studijų metais užlipus 
laiptais labai norėjosi sėsti ant 
rankinės ir nusileisti žemyn. 
Grupiokė atkalbėjo. Dabar norė-
tųsi grįžti laiku atgal ir vis dėlto 
nučiuožti žemyn... 

-  Kaip norėtumėt numirti? 
- Tiesiog užmigti ir neatsikel-

ti. Kaip ir visi kiti 99,9 procentai 
žmonių.

- Jūsų gyvenimo moto? 
- Nieko nėra neįmanomo, tik 

ne viskas suvokiama protu.
-ANYKŠTA

Anykščių PSPC šeimos gydytoja Aurika Treščenko-Blauzdienė, 
kasdien matydama su sunkiomis ligomis kovojančius savo pa-
cientus, džiaugiasi jų ryžtu bei kantrybe ir teigia, jog kartais 
pagalvojanti, kad pati taip nesugebėtų.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Įvertinimas. Aplinkos ministe-
rija Niūronių kaimą ir jo apylinkes 
pripažino vietove, kuri geriausiai 
atspindi savitus Aukštaitijos regio-
no kraštovaizdžio bruožus.

Pinigai. Iš rajono biudžeto pa-
skirtas finansavimas kultūros pro-
jektams. 16 pareiškėjų pasidalino 
10 000 eurų. Daugiausia lėšų iš šios 
sumos atiteko Anykščių muzikos 
mokyklos projektams (2 130 eurų).

Ligos. Utenos visuomenės svei-
katos centro duomenimis, pernai 
Anykščių rajone pirmą kartą tu-
berkulioze sirgo 20 Anykščių ra-
jono gyventojų. Pagal sergančiųjų 
šia liga skaičių Anykščių rajonas 
pirmauja Utenos apskrityje.

Valdymas. Įvertinus visų Lie-
tuvos savivaldybių elektroninio 
valdymo paslaugas, paaiškėjo, kad 
Anykščių rajono savivaldybei, ku-
riai skirta 37,98 balo iš 100 galimų, 
gyventojams teikiant e.sprendimus 
labai trūksta kokybės. Anykščiai 
šioje srityje pateko tarp autsaiderių 
ir iš 60 šalies savivaldybių atsidūrė 
55-oje vietoje. Kategorijoje „Pi-
lietis ir atgalinis ryšys“  Anykščių 
savivaldybei skirti vos 3,04 balo iš 
20 galimų.Tyrimą atliko „Baltijos 
informacinės visuomenės analizės 
centro“ ekspertai.

Uniformos. Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija skelbia, 
kad mokykloje privalomas dėvėti 
uniformas planuojama įvesti iki 
2017 metų. Uniforma kainuos apie 
50 eurų.

Apgaulė. „Anykštą“ pasiekė 
žinios, kad Anykščiuose įsikūru-
sios dėvėtų drabužių parduotuvės 
„Humana“ kai kurie pirkėjai atra-
do būdą, kaip prekių įsigyti ma-
žesnėmis kainomis. Nusižiūrėtas 
moteriškas drabužis yra pakabina-
mas šalia vyriškų drabužių, o tuo 
metu laukiama, kada parduotuvėje 
prekės nukainuojamos ir drabužis 
nuperkamas pigiau. Tiesa, tai pa-
daryti pavyksta tik tada, jei to ne-
pastebi pardavėjai.

Pokštas. Balandžio 1-osios pro-
ga nusprendė pajuokauti ir Anykš-
čių rajono savivaldybė. Įstaigos 
tinklapyje buvo įdėta žinia, kad 
„Viename langelyje” darbą pradė-
jo du nauji, tačiau patyrę specialis-
tai - Kęstutis ir Veneta.

Protai. Anykščiuose vykstan-
čiuose „Auksinių protų“ mūšiuose 
- atkakli kova dėl pirmosios vie-
tos. Antradienio žaidimą laimėjo 
„Vienaskaita“ ir grįžo į lyderio 
pozicijas.  „Vienaskaita“, už kurią 
žaidė Vidmantas ir Austėja Šmi-
gelskai, Linas ir Emilija Bitvins-
kai, Davainių šeimyna, Aldona Di-
lienė, Brigita Ramanauskaitė bei 
Simona Stražinskaitė, surinko 79 
taškus ir aplenkė J. Biliūno gimna-
zistus „Atsilošk Justeli“ bei libera-
lų „Nikę“ (Lukas Pakeltis, Saulius 
Rasalas ir kt.). Šios dvi komandos 
surinko po 71 tašką. Bendroje įs-
kaitoje „Vienaskaita“ turi 606, 
„Nikė“ - 605, „Šį kartą neatvyko“ 
- 590, „Varpas“ - 566, „Atsilošk 
Justeli“ - 559 taškus.

Pastaba. Festivalio „Devilsto-
ne“ organizatoriai sulaukė rajono 
mero Kęstučio Tubio perspėjimo 
dėl renginio turinio. Meras sakė ti-
kintis, kad šiais metais vyksiančio 
festivalio metu bus išvengta diskri-
minuojančio ir radikalaus turinio.



2016 m. balandžio 2 d.iš arti

Filmo idėją vystė 
aštuonerius metus

Pasak filmo režisierės E. Verte-
lytės, vaidybinio filmo, tragiko-
medijos su absurdo ir magiškojo 
realizmo elementais, „Stebuklas“ 
siužetas žiūrovus nukels į netolimą 
Lietuvos praeitį – veiksmas vyks 
nedideliame miestelyje juokingais 
ir graudžiais 1992 metais. „Lietuva 
tada skendėjo didelėje ekonomi-
nėje krizėje – darbo nėra, bankai 
bankrutuoja, infliacija auga – sakė 
režisierė. – Irena, vietinės kiaulių 
fermos vedėja, nesėkmingai bando 
išlaikyti ūkį ir savo darbininkus. 
Tačiau viskas pasikeičia, kai vie-
ną dieną į kaimą atvažiuoja žavus 
amerikietis...

Filme fermos vedėjos Irenos 
vaidmenį atlieka daugybę apdo-
vanojimų ir Auksinį scenos kryžių 
pelniusi kino ir tetro aktorė Eglė 
Mikulionytė (vaidino Anykščių 
rajone kurtame filme „Duburys“,  
rež. Gytis Lukšas, „Laikinai“, rež.  
Jūratė Samulionytė, ir kituose), o 
amerikiečio Bernardo– Amerikos 
lietuvių išeivių šeimoje gimęs Ho-

Juokingo ir graudaus laikmečio 
„Stebuklas“ atgimsta prie Šlavėnų fermos

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių rajone, prie Šlavėnų kaimo fermų, prasidėjo naujo lietuviško ilgametražio vaidybinio 
filmo „Stebuklas“ filmavimo darbai. Filmo scenarijaus autorė Eglė Vertelytė kartu su prodiuseriu 
Luku Trimoniu subūrė tarptautinę komandą, kuri apie dvi savaites dirbs Anykščių rajone, o vėliau 
persikels į Bulgariją. Kartu su kitais žinomais aktoriais filme vaidina aktorius ir režisierius, Ka-
varsko seniūnijoje sodybą turintis Valerijus Jevsiejevas. 

livudo aktorius Vyto Ruginis. Jis 
šalies žiūrovams žinomas iš filmų 
„Druska“ (rež.Philip Noyce), kur 
vaidino su aktore Angelina Jolie, 
„Nepakeliama  būties lengvybė“ 
(rež. Philip Kaufman ir kt.). Fil-
me vaidina žymus lenkų aktorius 
Danielius Olbrychskis ir Lietuvos 
teatro ir kino aktorius, „Sidabrinės 
gervės“ laureatas Andrius Bia-
lobžeskis“.

Tarptautinio pripažinimo filmu 
„UB Lama“ sulaukusi, magistra-
tūros studijas Nacionalinėje kino 
ir televizijos mokykloje Didžio-
joje Britanijoje baigusi Vilniaus 
universiteto auklėtinė, scenarijaus 
autorė ir režisierė E. Vertelytė prie 
būsimo filmo scenarijaus pradėjo 
dirbti dar 2008 metais ir su pro-
diuseriu Luku Trimoniu džiaugiasi 
subūrę stiprią tarptautinę kūrybinę 
komandą ir gamybinę filmo grupę. 
„Iki filmo premjeros 2017 metais 
laukia dar daug iššūkių, - pastebė-
jo L. Trimonis. – Vienas jų – pri-
traukti pelningai veikiančias įmo-
nes pasinaudoti nauja iniciatyva 
Lietuvoje – mokestine lengvata, 
leidžiančia investuotojams be jo-

kios papildomos mokestinės naštos 
prisidėti prie filmo gamybos“.

Pasak E. Vertelytės, Šlavėnų 
ferma ir ferma prie Kavarsko fil-
mavimams pasirinktos po ilgos at-
rankos, kaip labiausia atitinkančios 
filmo dvasią. Kūrybinė daugiau 
kaip 30–ies žmonių filmo grupė 
Anykščiuose dirbs apie dvi savai-
tes, o toliau filmavimą tęs Bulga-
rijoje. Beje, filmo kūrėjai spėjo pa-
sigrožėti Anykščių krašto gamta, 
aplankė Medžių lajų taką.  

„Stebuklas“ – tai pirmais bendras 
filmo kūrimas, kuriame dalyvauja 
Lietuvos („In Script“) ir Bulgarijos 
(„Geopoly“), bendradarbiaujant su 
Lenkijos („Orka“), filmų kūrėjais. 

Vaidina aktorius iš Šovenių   

Filme fermos darbininko Antano 
vaidmenį atlieka sodybą Kavarsko 
seniūnijoje, Šovenių kaime, turintis 
aktorius ir režisierius Valerijus Jev-
siejevas. Valstybinės konservatori-
jos (Lietuvos muzikos akademija) 
teatrinio meistriškumo katedros 
auklėtinis 30 metų dirbo Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatre. Jis 

ne tik sukūrė daug vaidmenų, bet 
ir režisavo ne vieną daug diskusijų 
ir emocijų sukėlusių spektaklių. Į 
vaidybinio filmo „Stebuklas“ kūry-
binę grupę jis pateko ne atsitiktinai, 
mat jau turi nemažą patirtį ir kaip 
kino aktorius. Žiūrovams įstrigę jo 
vaidmenys Algimanto Puipos filme 

Amerikoną Bernardą vaidina Holivudo ak-
torius Vyto Ruginis. 

„Arkliavagio duktė“, Jono Pakulio 
filme „Marius“ ir ypač žiūrovus su-
žavėjusioje režisieriaus Igno Jony-
no juostoje „Lošėjas“. Šiame filme 
V. Jevsiejevas vaidino greitosios 
pagalbos automobilio vairuotoją 
Kaziuką ir sukūrė vieną įsiminti-
niausių savo vaidmenų.  

Vyresnės kartos aktorius, vasarojantis mūsų rajone Šovenių kai-
me, Valerijus Jevsiejevas džiaugiasi patekęs į jauną, tačiau pro-
fesionalę vaidybinio filmo „Stebuklas“ kūrybinę grupę. 

Režisierė Eglė Vertelytė sako, kad taip gerai išsilaikiusią kolūki-
nę fermą Šlavėnų kaime, tinkamą filmavimui, pavyko surasti po 
ilgų paieškų visoje Lietuvoje.  

Kelią į fermą amerikiečio „kadilakui“ pastojo fermos darbininkai.

Filmo pagrindinis operatorius bulgaras Emilis Christovas turi dar-
bo patirtį su garsiais režisieriais, filmavo rež. Stephan Komandarev 
filmą „Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo“.    

Fermos vedėjos Irenos vaidmenyje – aktorė Eglė 
Mikulionytė. 

Autoriaus nuotr.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 
9.30 Premjera. Šervudo padau-
ža Robinas Hudas. 
9.45 Premjera. Aviukas Šonas, 
ūkininko lamos. 
10.15 Gustavo enciklopedija.  
10.45 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Salų gamtos slėpiniai. 
13.35 Premjera. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7.  
15.10 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Tėvų susirinkimas.  
17.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Nors mirk iš gėdos. N-7. 
23.35 Pasaulio dokumentika. 
Salų gamtos slėpiniai (subtitruo-
ta, kart.). 
0.30 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7.  
2.00 Auksinis protas.  
3.15 Savaitė.  

4.05 Klausimėlis.lt.  
4.20 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas “90 dainų - 90 legendų”.

 
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Ragana prieš 2”. 
9.50 “Ragana prieš 3”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA “Akistata su laukine 
gamta.  
11.50 “Ir riteriai įsimyli”. N-7.  
14.00 “Pėdsekys ir auksinio 
rakto legenda”. 
15.35 Pričiupom!. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai. 2016 
m.  
22.00 “Keršto valanda”. N14.  
23.30 “Emilės Rouz egzorciz-
mas”. N14.  
1.40 “Artūras, svajonių milijonie-
rius”. N-7.

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai. N-7.  
8.30 Padėkime augti.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Kaip pagauti Laimės 
paukštę. N-7.  
12.30 Merlino mokinys. N-7.  

16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Trys muškietininkai. 
Lietuva, muzikos šou, 2016, ve-
dėjas Marijus Mikutavičius. N-7.  
22.00 Nevaldoma grėsmė. N-14.  
0.00 Paskutinis bučinys. N-14.  
2.00 Išprotėjęs profesorius. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Galiūnų čempionato etapas 
(k).   
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “FAILAI X.“   
12.00 “BBC dokumentika”.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Nebrendylos. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
22.05 “Kortų namelis”. N14.  
22.55 Liono gauja. N14.

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Visa tiesa apie kates”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
11.55 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  

14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.35 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
18.40 Nemarus kinas. Blogis po 
saule. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Nekaltų aukų kapai. 
N14.  
22.50 Gili žydra jūra. N14.  
0.45 “Šeštasis pojūtis”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Mes - pasaulis.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose.  
10.30 Premjera. Kengyras. 40 
laisvės dienų. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
12.00 Gailestingumo sekmadie-
nis. Šv. Mišių tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus Gailestingumo 
šventovės.  
13.00 Legendos.  
13.45 Atspindžiai.  
14.15 Mokslo ekspresas.  
14.30 ORA ET LABORA.  
15.00 Šventadienio mintys. 
15.30 Kelias į UEFA EURO 
2016.  
15.55 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Vytauto Plečkaičio knygos 
“Nepriklausomybės Akto signata-
ras Jurgis Šaulys. Demokratas, 
valstybininkas, diplomatas” 
pristatymas. 
19.30 “Kaunas Jazz 2015”.  
20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  

21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Solo Ansamblis”.  
24.00 ...formatas. Poetas 
Antanas. A. Jonynas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Tarptautinis dainuojamosios 
poezijos festivalis “Tai - aš”.  

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
8.00 KK2 (k). N-7.  
10.00 Brydės (k).  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.35 Beatos virtuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Lengvi produktai. Skonio 
apgavikai. 
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 Diagnozė. valdžia (k).  
1.20 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.05 Dviračio šou. 

 
6.30 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. 
Didžiausios nesėkmės (1). N-7.  
8.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  

14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas” 
- Kauno “Žalgiris”.  
19.00 Geležinis žmogus. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Bahreino 
prizo lenktynės. Vaizdo įrašas.  
1.15 Jokių kliūčių! N-7.  
2.00 Amerikiečiai. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.10 “Kaip užauginti planetą. 
Varžovas”. N-7. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 “Genijai iš prigimties”.  
14.00 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 Ar žinai, kad...?  
17.32 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Ar žinai, kad...?  
21.32 “Sukčius”. N-7. 
23.50 “Paslapčių sala”. N-7. 
1.50 “24/7”.  
2.35 Vantos lapas.  
3.00 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skrydžių virtuozai”. 
3.50 “Slaptas augalų gyvenimas. 
Kelionės”.  
4.40 “24/7”.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Autistės. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.05 Gyvenimas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  

11.45 Nuo... Iki... (k).  
12.50 Bus visko (k).  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės deimantai”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki...  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Raudonojo spalio medžioklė. N-7.  
0.55 “Kultas”. N14.  
1.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.25 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Ponas Jangas. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Garfildas.  
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir 
Kazlauskus. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Apsukrios kambari-
nės. N-14.  
23.30 Kastlas. N-7.  

0.30 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.25 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
2.15 Skandalas. N-14.  

 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žalioji širšė. N-7.  
23.45 Tikras teisingumas. Gatvės 
karai. N14.  
1.25 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.10 “Kortų namelis”. N14.  
3.05 “Kortų namelis”. N14.  
3.55 Ant liežuvio galo (k).  
4.40 “Juodos katės”. N-7.  
5.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.50 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  

14.30 Nebylus liudijimas. 
Šešėliai.. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.30 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.35 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.25 “Senojo Tilto paslaptis”.  
5.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pažvelk į profesiją kitaip. 
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.55 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.10 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Teatras.  
13.30 LRT OPUS ORE.  
14.30 Kitas pasaulis. Šiuolaikinio 
“Baltijos teatro baleto” spektaklis 
pagal “Depeche Mode” muziką.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.25 Naisių vasara.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Ponas Selfridžas 
4. 
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2016”. 
22.30 Euromaxx.  
23.00 Melo išradimas. N-7.  
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.10 Pokrovskije kolokola 2014.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.45 Visu garsu.  
5.30 ORA ET LABORA.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis (k).N-7.  
8.00 “Alfa” savaitė (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.   
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.45 “Alfa” savaitė (k).  
13.15 Lengvi produktai. Skonio 
apgavikai (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.. N-7.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Farai. N-14.  
23.00 Šėtonas manyje. S.  
0.40 Vaiduoklis. S.  
2.15 Amerikiečiai. N-14.  

  
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Kulinaras”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “24/7”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Rio 2016.  
19.00 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.25 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Rio 2016.  
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Pėdsakas”. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.15 Autistės. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Delfinai ir žvaigždės.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Delfinai ir žvaigždės.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Žvaigždžių duetai (k).  
13.10 Pričiupom!. N-7. 
14.05 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės deiman-

tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Apsimetėlis, sukčius ir dama. 
N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
0.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.40 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Šerlokas Holmsas. N-14.  
0.35 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
2.20 Skandalas. N-14.  
3.10 Nevykėlių dalinys. -7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 “Juodos katės” (2). N-7.  
21.30 Norbitas. N-7.  
23.30 Žalioji širšė. N-7.  
1.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.20 “Policija ir Ko”. N-7. 
3.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.05 Ant liežuvio galo (k).  
4.45 “Juodos katės”. N-7.  
5.10 “Kalbame ir rodome” N-7.  
5.55 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  

14.35 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.30 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės IX. 
Pernykštis nusikaltimas. N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.05 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.50 “Karadajus”. N-7.  
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.00 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.10 IQ presingas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Euromaxx.  
14.00 “Kaunas Jazz 2015”.  
14.30 Ponas Selfridžas 4 
(kart.). 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
17.20 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
20.50 Premjera. Lui Teru. ypa-
tinga meilė. Autizmas. 

21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 LRT studija “Kino pava-
saryje 2016”. 
22.30 Nors mirk iš gėdos. N-7.  
0.05 Prisiminkime. Dainuoja 
Gražina Apanavičiūtė. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Lietuvos operos scenoje - 
Irena Jasiūnaitė.
2.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Tarptautinis dainuojamo-
sios poezijos festivalis “Tai 
- aš”.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Diagnozė: valdžia (k).  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
21.35 UEFA Čempionų ly-
gos rungtynės. “FC Bayern 
München” - “SL Benfica”.  
23.40 Diatlovo perėja: dingusi 
ekspedicija. S.  
1.30 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.50 Amerikiečiai. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Kulinaras”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis” N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Kelias į namus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Pinigų karta.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 

N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Atpildas. N14.  
0.00 “Kultas”. N14.  
0.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.35 “Strėlė”. N-7. 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Pakartok! N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto.  
22.30 Pasmerktas mirti. N-14.  
0.50 Raitelis be galvos. N-14.  
1.45 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
2.35 Skandalas. N-14.  
3.25 Nevykėlių dalinys. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 

8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 “Juodos katės” (3). N-7.  
21.30 Pavojingas grožis. N-7.  
23.20 Norbitas. N-7.  
1.10 “Ekspertė Džordan”. N-7. 
2.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.50 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.40 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.25 “Juodos katės”. N-7.  
4.50 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.35 “Amerikos talentai”.

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.30 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės X. 

N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.15 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
2.05 “Karadajus”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.35 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.10 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7. 
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9. 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Mažasis princas. 
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.10 Naktinis ekspresas.  
12.45 Visu garsu.  
13.30 Dviračiais per Himalajus.  
14.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Lui Teru. ypatinga meilė. 
Autizmas. 
17.30 Kazio Sajos knygų 
“Žuvėdas”, “Slėpynės”, “Kinivarpų 
raštai” pristatymas. 
17.50 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Tėvų susirinkimas.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
19.50 LRT Kultūros akademi-
ja. Diskusija “Pagrindinės M. 
Heideggerio idėjos”.  
20.35 Kelias į UEFA EURO 2016. 
21.00 Premjera. Didžioji istorija.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2016”. 
22.30 Elito kinas. Glorija. N-14.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7. 
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.). 
5.05 ...formatas. Poetas Albinas 
Galinis.  
5.20 Muzikos savaitė. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki....  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas. N-7.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Lietuvos futbolo A lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Atlantas” - 

Vilniaus “Žalgiris”. 
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14. 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Paris Saint-Germain 
FC” - “Manchester City FC”.  
23.40 Kraujo ryšiai. N-14.  
2.05 Amerikiečiai. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Kulinaras”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Nuoga tiesa. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis” N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Pėdsakas”. N-7. 
4.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
4.45 “Išgyventi Afrikoje”.  
5.10 “Pėdsakas”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Gyvenimas.  
12.25 Stilius. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Bornas. 
Sunaikinta tapatybė. N-14. 
0.05 Istorijos detektyvai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 

14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mobilusis. N-7.  
0.05 “Judantis objektas” . N-7.  
0.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.40 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Pakartok! N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Uola. N-14.  
1.15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
2.05 Skandalas. N-14.  
3.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
3.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 

8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą 2.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 16 kvartalų. N-7.  
23.30 Pavojingas grožis. N-7.  
1.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.10 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.05 Dainuok mano dainą 2 
(k).  
4.45 Farai (k). N14.  
5.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.55 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Midsomerio žmogžudys-
tės IX. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 

Foilo karas. Apnuodytas krau-
jas. N-7.  
23.00 “Begėdis”. N14.  
0.00 “Ties riba”. N14.  
0.55 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.10 Atspindžiai.  
12.45 Paramos ir labdaros 
koncertas “Dedikacija maes-
tro”.  
14.15 Mokslo ekspresas.  
14.30 Nesėtų rugių žydėjimas. 
N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Didžioji istorija. 
17.25 Teatras.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kapitonas Alatristė. N-7.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 LRT studija “Kino pava-
saryje 2016”. 
22.30 Anapus čia ir dabar.  

23.30 IQ presingas.  
24.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Laikinai.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.25 Bus visko.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  

20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Paliktieji. N-14.  
0.40 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Barselonos 
“FC Barcelona Lassa”.  
2.00 Amerikiečiai. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Sukčius”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Patriotai. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis” N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Sąmokslo teorija. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Ginčas. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Pėdsakas”. N-7. 
4.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.45 “Išgyventi Afrikoje”.  
5.10 “Pėdsakas”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. 
9.55 Klausimėlis.lt.  
10.10 Čikagos policija. N-7. 
1 s. 
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Čikagos 
policija N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Klausimėlis.lt.  
19.20 Brolių Grimų pasakos. 
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Svetima 
šalis. N-14.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro. 
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Gyvenimas.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvi-
nai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  

10.45 Su cinkeliu (k). N-7.  
11.40 Nauja legenda (k).  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Fantomas. N-7. 1964 
m.  
23.05 Vaito Erpo kerštas. 
N14.  
0.55 Mobilusis. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš 
Magikianų. N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rio. N-7.  
21.20 Grafas Montekristas. 
N-7.  
0.10 Kovotojai. N-7.  
2.45 Nevykėlių dalinys. N-7.  
3.15 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 

8.15 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
9.15 “Viena už visus”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Ringo karalius. N14.  
23.35 “Sausas įstatymas”. 
N14.  
1.40 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.30 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.20 16 kvartalų. N-7.  
4.55 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Midsomerio žmogžu-
dystės X. Mirties šokis. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 

18.00 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 Nebylus liudijimas. 
Namai.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas 5. Invazija. 
N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
Daktaro Parnaso fantazariu-
mas. N-7.  
1.10 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
2.00 “Karadajus”. N-7.  
2.50 “Nikita”. N-7.  
3.35 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.20 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
5.15 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.35 Nuodėminga meilė N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.05 Šnibždė, žvėrelių drau-
gė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.10 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT Kultūros akademi-
ja. Diskusija “Pagrindinės M. 
Heideggerio idėjos”.  
13.30 Kelias į namus.  
14.00 ...formatas. Poetas 
Albinas Galinis.  
14.15 Tarptautinis dainuo-
jamosios poezijos festivalis 
“Tai - aš”.  
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 9. 
16.30 Anapus čia ir dabar.  
17.25 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  

19.00 Labanaktukas.  
19.20 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
21.00 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 LRT studija “Kino pava-
saryje 2016”. 
22.30 Bornas. Sunaikinta 
tapatybė. N-14.  
0.25 Muzikos savaitė.  
0.55 Dabar pasaulyje.  
1.25 Koncertuojanti Europa. 
2.10 Laba diena, Lietuva.  
4.10 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.55 Rusų gatvė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
12.00 Beatos virtuvė.  
12.50 Nuo... Iki... (k).  
13.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.15 Lengvi produktai. 
Skonio apgavikai (k).  
16.15 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Diagnozė. valdžia (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  

13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Auklės. N-7.  
1.00 Trys vėplos. N-7.  
2.30 Amerikiečiai. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Sukčius”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Ginčas. N-7. 
17.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Dozė realybės”. N-14. 
1.05 “Mirtininkų sąrašas”. 
N-14. 
2.40 “Laukinis pasaulis “.  
3.00 “Dozė realybės”. N-14. 
4.35 “Mirtininkų sąrašas”. 
N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Neįtikėtini Afrikos laukiniai 
gyvūnai. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 2. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto” ir 
„Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 LRT 90-mečiui skirtas projek-
tas „90 dainų - 90 legendų”.  
22.45 Premjera. Neramios širdys. 
N-7.  
0.55 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. 
1.50 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos. 

 
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  

9.30 Kačiukas iš Liziukovo gatvės.  
9.40 Varlė keliauninkė.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris lobių saloje. 
11.30 Beilio nuotykiai. Pasiklydęs 
šunytis. 
13.25 Pričiupom!. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Eisas 
Ventura. Naminių gyvūnėlių detek-
tyvas. N-7.  
21.10 Kelionė į paslaptingąją salą. 
N-7.  
23.05 Katastrofiškai nesėkmingas 
filmas. N14.  
0.50 Fantomas. N-7. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir draugai. 
N-7.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas.  
12.45 Kiaušingalviai. N-7.  
14.25 Rožinė pantera. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Garfildas 2.  
21.10 Išprotėjęs profesorius 2. 
Klampų šeimynėlė. N-7.  
23.25 Ir viso pasaulio negana. N-7.  

1.55 Kovotojai. N-7. 

 
6.00 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.  
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).  
11.00 Lietuvos galiūnų čempionato 
4 etapas.  
12.00 “Mano mylimiausia ragana”. 
N-7.  
13.00 “Viena už visus”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Pričiupom! (k). N-7.  
19.30 Lietuvos supermiestas.  
22.00 MANO HEROJUS Tikras 
teisingumas. Mirtinas teisingumas. 
N14.  
23.45 AŠTRUS KINAS Anakonda 
3. Palikuonis. N14.  
1.25 “Sausas įstatymas”. N14.  

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio vakarie-
nė”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su Reičele 
Alen”.  
12.55 “Sodininkų pasaulis”.  

14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Dora 
Heldt 2. Kur dingo teta Ingė? N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Džekas Teiloras. Pašautas. N14.  
22.55 Žudikas manyje. N14.  
0.55 “Magai”.  
2.00 Daktaro Parnaso fantazariu-
mas. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.50 Rytas su. Julija Žilėniene.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis. 
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Kengyras. 40 
laisvės dienų. Laisvė arba mirtis.  
11.00 Nacionalinis diktantas. 
Finalas.  
11.50 Septynios Kauno dienos.  
12.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
Edgaras Montvidas ir Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras. 
13.00 Naisių vasara.  
13.50 Engelbert Humperdinck. 
Opera “Jonas ir Greta”.  
15.35 Kazio Sajos knygų 
“Žuvėdas”, “Slėpynės”, “Kinivarpų 
raštai” pristatymas.  
16.00 Muzikos savaitė.  
16.30 Pasaulio virtuvė.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Orkestro gim-
tadienio koncertas.  

20.00 ARTS21.  
20.30 Faktas. N-7.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Lietuvių kinas trumpai. 
Laikinai.. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Algimanto Raudonikio jubi-
liejinis koncertas “Skinsiu raudoną 
rožę”.  
1.55 Elito kinas. Glorija. N-14.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.35 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Kalašnikovo automatų kelias. N-7.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  

 
6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Gražiausi žemės kampeliai.
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Futbolo.tv.  

12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Aukščiausia pavara. 
Didžiausios nesėkmės (1). N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus “Lietuvos rytas” 
- Klaipėdos “Neptūnas”.  
19.00 Fantastiškas ketvertas. 
Sidabrinio banglentininko iškilimas. 
N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Traukinio užgrobimas. N-14.  
0.15 Kon Tikis. N-7.  
2.25 Amerikiečiai. N-14. 

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 “Tigrų sala”.  
10.00 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Ar žinai, kad...? 
17.32 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Jaunikliai”.  
18.45 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skrydžių virtuozai”.  
19.50 “Slaptas augalų gyvenimas”.  
21.00 Žinios.  
21.30 Ar žinai, kad...?  
21.32 „Apsaugoti Silvermaną”. 
N-14. 
23.40 „Kruvina žinutė” N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

2 numeriai 3 numeriai
EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 
2016 metams

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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Vos už keliasdešimt kilometrų 
esanti regioninė Ukmergės ligo-
ninė kvalifikuotas paslaugas tei-
kia ne tik ukmergiškiams, bet ir 
aplinkinių rajonų gyventojams. 
Šioje gydymo įstaigoje dirba 98 
gydytojai ir 220 slaugos perso-
nalo darbuotojų. Yra devyni sta-
cionaro skyriai: Reanimacijos, 
Vaikų ligų, Chirurgijos, Ortope-
dijos - traumatologijos, Vidaus 
ligų, Kardiologijos, Neurologi-
jos, Akušerijos - ginekologijos, 
Palaikomojo gydymo ir slaugos. 

Ligoninėje bet kuriuo paros 
metu galima atlikti laboratori-
nius, radiologinius, echoskopijos 
ir endoskopijos, kompiuterinės 
tomografijos bei mamografinius 
tyrimus. Prireikus, įstaiga užti-
krina trečio lygio gydytojo spe-
cialisto konsultacijas arba orga-
nizuoja saugų ligonio pervežimą 
į aukštesnio lygio ar specializuo-
tą asmens sveikatos priežiūros 
įstaigą. Ukmergės ligoninė yra 
įsteigusi 15 dienos stacionaro 
lovų, skirtų teikti suaugusiųjų 
psichiatrijos, chirurgijos, gine-
kologijos ir ortopedijos-trau-
matologijos paslaugas tiems 
pacientams, kuriems nereikia 
taikyti ypač sudėtingų gydymo 
metodų bei nėra iškilusios dide-
lės komplikacijų tikimybės. Tai-
kant vietinę, regioninę ar visišką 
anesteziją, tokiems pacientams 
atliekama chirurginė operacija, 
po kurios dienos metu jie yra 
stebimi skyriuje, o esant geriems 
rezultatams -- išleidžiami į na-
mus.

„Per pastaruosius kelerius me-
tus Ukmergės ligoninėje įvyko 
nemažai  permainų. Gydytojų 
gretas papildė net 15 jaunų ga-
bių specialistų – traumatologų, 
chirurgų, reanimatologų -anes-
teziologų, oftalmologų, LOR 
specialistų, psichiatrų, vidaus 
ligų gydytojų, reabilitologų, reu-
matologas, odos ligų specialistė, 
todėl ženkliai išsiplėtė teikiamų 
paslaugų spektras.

Džiaugiamės ne tik mūsų ko-

Kaimynystėje - šiuolaikiška Ukmergės ligoninė
„Sveikata – brangiausias mūsų turtas“, „Gera sveikata – ilges-

nis gyvenimas“ – ko gero, nerastume žmogaus, negirdėjusio šių 
posakių. Kad rūpestis savo ir savo artimųjų sveikata būtų kuo 
paprastesnis ir greitesnis, nereikėtų laukti ilgose eilėse didmies-
čių ligoninėse, Ukmergės ligoninė kviečia pasitikėti čia dirbančių 
medikų patirtimi.

lektyvo naujokais, bet ir gerokai 
atnaujinta medicinine įranga. Įsi-
gijome visiškai  naują kelio bei 
peties sąnario artroskopinėms 
operacijoms naudojamą įrangą, 
naujus instrumentus sąnarių pro-
tezavimui, šiuolaikiška įranga 
atsirado ir ligoninės konsultaci-
nėje poliklinikoje – laboratori-
joje, LOR, okulisto, kardiologo 
ir kituose kabinetuose“,- sakė 
Ukmergės ligoninei  vadovau-
jantis Rimvydas Civilka.

Pasak jo, ligoninėje dirbantys 
chirurgai, ortopedai traumatolo-
gai, LOR specialistai, ginekolo-
gai  per metus atlieka apie 2300 
chirurginių, traumatologinių, or-
topedinių ir kitokių operacijų.

Praėjusių metų pabaigoje 
Ukmergės ligoninėje duris atvėrė 
visiškai renovuotas, modernus ir 
šiuolaikiškas Ortopedijos – trau-
matologijos skyrius. Dabar čia 
sudarytos puikios sąlygos me-
dikų personalo darbui ir ligonių 
gydymui - atnaujintos operaci-
nės, palatos, kiekvienoje palatoje 
įrengti tualetai, atsirado daug kitų 
patogumų. Atnaujintame skyriu-
je yra 15 lovų, dirba 5 gydytojai 
traumatologai bei keliolika slau-
gos personalo darbuotojų. Gy-
dytojai traumatologai stažavosi 
Vokietijos, Danijos, Šveicarijos, 
Austrijos, Lenkijos, Ispanijos 
ligoninėse bei Vilniaus, Kauno 
ir Norvegijos Oslo universitetų 
klinikose.

Šiame skyriuje teikiama pla-
ninė ortopedinė ir skubi trauma-
tologinė pagalba – atliekamos 
pėdos bei kitų kaulų deformaci-
jų korekcinės operacijos, kelio 
ir peties sąnarių artroskopijos, 
nervų, sausgyslių atlaisvinimo, 
klubo ir kelio sąnarių endopro-
tezavimo operacijos. Vien pernai 
čia buvo atlikta 660 įvairių ope-
racijų, iš kurių  daugiausiai –160 
buvo klubo bei kelio sąnario pa-
keitimo operacijos.

Į Ukmergę operuotis, prote-
zuoti sąnarių dažnai atvyksta 
pacientai ne tik iš aplinkinių 

Anykščių, Molėtų, Širvintų, bet 
ir iš Vilniaus, Klaipėdos, Biržų 
rajonų.

Šių operacijų daugėja, nes 
skyriuje sėkmingai dirba  geri 
specialistai,  be to Ukmergėje 
gerokai mažesnės eilės laukian-
čiųjų sąnarių endoprotezavimo 
operacijų. Tam pacientai dabar 
turi galimybę pasirinkti bet ku-
rią iš 20 šalies gydymo įstaigų, 
kur šios operacijos atliekamos.

Valstybinės teritorinės ligonių 
kasos duomenimis, pacientams, 
norintiems atlikti nemokamą 
klubo sąnario endoprotezavimo 
operaciją Ukmergėje tektų lauk-
ti vos vieną mėnesį, o tos pa-
čios operacijos Respublikinėje 
Vilniaus universiteto ligoninėje 
- net 14 mėnesių. Tokios pačios 
kelio sąnario operacijos Ukmer-
gėje prireiktų palaukti 2-3 mėn, 
o Vilniuje - 20 mėnesių, – teigė 
R.Civilka.

Ligoninės Chirurgijos skyriaus 
gydytojai atlieka visas  pilvo or-
ganų chirurgines operacijas, o 
pilvo sienos išvaržų gydymui 
naudojami specialūs tinkleliai, 
taip pat vis daugiau operacijų 
atliekama laparaskopiniu būdu. 
Čia operuojamos ir išsiplėtusios 
kojų venos, hemorojus bei kitos 
patologijos.Ukmergės ligoninėje 
ne mažiau sėkmingai atliekamos 
ir LOR operacijos, teikiamos 
planinės ir skubios chirurginės 
paslaugos vaikams bei suaugu-
siems. Yra reikalinga operacinė 
technika ryklės, nosies ir prie-
nosinių ančių bei ausų  opera-
cijoms (mikroskopas, videoen-
doskopinė įranga). Dauguma 
operacijų atliekama taikant 
bendrinę nejautrą. Atliekamos 
tradicinės otorinolaringologinės 
operacijos: adenoidektomija, 
tonzilektomija, tonzilotomija, 
nosies pertvaros, rinoplastikos 
(nosies formos korekcija), no-
sikaulių repozicijos (po nosies 
traumos), nosies kriauklių, en-
doskopinės prienosinių ančių, 
tracheostomijos,  ,,miego chi-
rurgijos“ (knarkimo gydymas) ir 
daug kitų operacijų. 

Ukmergės ligoninės Akušeri-
jos – ginekologijos  skyriuje kas-
met gimdo apie 300 moterų. Čia 
atvyksta ne tik ukmergiškės, bet 
ir gimdyvės iš Širvintų, Anykš-
čių, Rokiškio, Utenos, Vilniaus 
ir net užsienio šalių.

„Daugelio patirtis byloja, kad 
ten, kur skyriai nėra perpildyti, 
pacientams skiriamas didesnis 
dėmesys, yra sudaryta daug jau-
kesnė ir šiltesnė atmosfera, be to 
gerokai mažesnė yra ir infekci-
jos rizika.                      

Mūsų ligoninė siekia palan-
kios naujagimiui ligoninės var-
do, tad didelis dėmesys čia ski-
riamas natūraliam maitinimui, 
yra įsteigta Nėščiųjų mokyklėlė. 
Čia būsimos mamos pradeda-
mos mokyti gimdymo bei žindy-
mo subtilybių, taip pat paskaitų 
metu yra supažindinamos ne 
tik su gimdymo eiga, nuskaus-
minimo būdais, bet ir Akušeri-

jos skyriumi bei jame dirbančiu 
personalu, taip pat analizuojami 
naujagimio žindymo ir priežiū-
ros klausimai, aptariama, kada 
nėščioji nedelsdama turi kreiptis 
pagalbos.

Tai ypač aktualu gimdyti at-
vykstančioms iš kitų rajonų. Jei 
moteris jaučiasi saugi, tai ir gim-
dymas vyksta sklandžiai“, – sakė 
Ukmergės ligoninės vadovas.

Akušerijos – ginekologijos 
skyriuje yra dvi gimdyklos ir 
operacinė, o gimdyvės įkurdi-
namos vienvietėse arba dvivie-
tėse palatose, kuriose yra dušas, 
tualetas. Pacienčių patogumui 
skyriuje yra įrengtos ir vadina-
mos komercinės palatos. Jose 
– namus primenančios sąlygos: 
dvivietė lova, televizorius, šal-
dytuvas. Šiose palatose visą parą 
gali pasilikti ir namiškiai.

Ukmergės ligoninė  kartu su 
Lietuvos sveikatos mokslo uni-
versiteto ligonine - Kauno kli-
nikomis  dalyvauja  Šveicarijos 
Konfederacijos ir mūsų šalies 
lėšomis finansuojamame  pro-
jekte „Nėščiųjų, gimdyvių ir 
naujagimių sveikatos priežiūros 
gerinimas Lietuvoje“. Ukmergės 
ligoninės akušerijos skyriui pa-
gal šią programą yra skirtos 38 
priemonės nėščiųjų, gimdyvių ir 
naujagimių sveikatos priežiūros 
gerinimui. Tai – portatyvus ultra-
garso aparatas, narkozės aparatas 
suaugusiems, kardiotakografai 
vaisiaus sekimui,  prietaisas nau-
jagimio klausos patikrai. Pasak 
medikų, įranga niekuo nesiskiria 
nuo tos, kurią turi didžiosios ša-
lies ligoninės, todėl gimdyvėms 
netenka nuogąstauti dėl savo ar 
vaikelio sveikatos, svarstyti ar 
pagalba gimdymo metu bus su-
teikta.

Esant poreikiui, nėščiąsias 
konsultuoja gydytojai anestezio-
logai, kurie gimdymo metu atlie-
ka epidurinę nejautrą. Po gimdy-
mo naujagimius prižiūri patyrę 
neonatologai, pediatrai.

Ligoninės konsultacinėje po-
liklinikoje dirba daugybė spe-
cialistų – neurologai, kardiolo-
gai, pulmonologai (atliekamos 
bronchoskopijos), nefrologas, 
endokrinologai, angiochirurgai, 
reumatologas, urologai, pedi-
atrai, vaikų  kardiologas,  LOR 
gydytojas, oftalmologai, trauma-
tologai, chirurgai ir kt. Praeitais 
metais poliklinikos pacientus 

pradėjo konsultuoti gydytoja 
reumatologė, atliekamos sąnarių 
echoskopijos, o prieš kelis mė-
nesius čia duris atvėrė ir diabe-
tinės pėdos kabinetas, aprūpin-
tas nauja modernia įranga. Jame 
konsultuojami diabetu sergantys 
pacientai, atliekamas gydomasis 
pedikiūras, perrišimai.

Poliklinikoje kasmet atlieka-
ma daugiau nei 2000 skrandžio 
ištyrimų - endoskopijų, keli šim-
tai kolonoskopijų (žarnyno iš-
tyrimas).  Visos kolonoskopijos 
atliekamos su narkoze. Pagal sto-
rosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programą atlieka-
mą kolonoskopiją apmoka Vals-
tybinė teritorinė ligonių kasa. 
Pacientams, turintiems šeimos 
gydytojo siuntimą ir reikiamus 
tyrimus kolonoskopijos tyrimas 
atliekamas nemokamai.

Radiologogijos skyriuje daug 
metų atliekami krūtų tyrimai - 
mamografijos. Atrankinės ma-
mografinės patikros dėl krūties 
vėžio programoje dalyvaujan-
čioms moterims paslaugos tei-
kiamos nemokamai. Praeitais 
metais skyrius už 60 000 eurų 
įsigijo skaitmeninį mamografą, 
sukurta šiuo metu pažangiausia 
pasaulyje kompiuterinė mamo-
grafinė darbo vieta, užtikrinanti 
neprilygstamą vaizdo kokybę, 
našumą, patikimumą. Gydytojas 
radiologas, turėdamas pažan-
giausią programinę ir techninę 
įrangą, gali atlikti diagnozes 
aukštos raiškos medicininiuose 
monitoriuose ir užtikrinti koky-
bišką ir greitą konsultaciją. Iš-
skirtinė šios darbo vietos savybė 
– galimybė peržiūrėti ir diagno-
zuoti ne tik mamografinius, bet 
ir kitus rentgeno, kompiuterinės 
tomografijos, ultragarsinius vaiz-
dus. Esant reikalui vaizdus gali-
ma įrašyti į CD/DVD laikmenas, 
saugoti. Radiologijos skyriuje 
šiuolaikiniu echoskopu daromos 
krūtų, limfmazgių, giliųjų venų 
echoskopiniai tyrimai. Taip pat 
atliekami galvos, stuburo, pilvo 
organų kompiuterinės tomografi-
jos (KT) tyrimai.

Jeigu  kiltų klausimų, darbo 
metu prašome skambinti vyriau-
siojo gydytojo pavaduotojai tele-
fonu (8-646) 68908 arba Kon-
sultacijų poliklinikos vedėjai 
telefonu (8-682) 10804. 
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Europos sostinės titulu tiki net 
„Naujų vėjų“ bendruomenė

Tai, kad Anykščiai turi šansų tap-
ti Europos kultūros sostine, kai ku-
rie rajono Tarybos nariai turėjo savų 
argumentų.

„Dėl Europos kultūros sostinės 
vardo mes varžomės su kitais Lie-
tuvos miestais, ne su visa Europa. 
Ir dėl to mūsų pranašumas yra di-
desnis. Manau, tai reikia įvardinti, 
kad pasibaigtų spekuliacijos apie 
utopinę svajonę“, - kalbėjo rajono 
Tarybos narys, Liberalų partijos 
Anykščių skyriaus lyderis Lukas 
Pakeltis.

„Jaunimas, visuomeninės organi-
zacijos, „Naujų vėjų“ bendruomenė 
ir dar daug kas tiki ta idėja. Utenoje 
buvo seminaras kultūros klausimais 
ir jame iš Anykščių, iš vienintelės 
savivaldybės Utenos apskrityje, 
dalyvavo žmonės, kurie visiškai ne-
dirba kultūros įstaigose, bet jie dega 
ta idėja ir ketina prisidėti kuo gali 
prie paraiškos rengimo. Manau, jau 
tai yra didelis laimėjimas“, - džiau-
gėsi mero pavaduotojas, rajono 
konservatorių skyriaus pirmininkas 
Sigutis Obelevičius.

„Tai kiek gi biudžetui kainuos ši-
tas dalyvavimas?“, - svarbiausią ir 
daugeliui rūpimą klausimą sprendi-
mo projektą pristačiusiai savivaldy-
bės vyriausiajai specialistei kultūrai 
ir turizmui Audronei Pajarskienei 
pirmasis į rajono Tarybą patekęs 
kaip visuomeninio judėjimo, re-
miamo Naglio Puteikio, kandidatas 
Arūnas Liogė.

Savivaldybės vyriausioji spe-
cialistė kultūrai ir turizmui A. Pa-
jarskienė pasakojo, kad šių metų 
rajono biudžete paraiškos rengimui 
yra numatyti 7 000 eurų.  

„Vėlesnės išlaidos priklausys nuo 
sėkmės ir nesėkmės atvejo antrame 
etape po pirminio vertinimo“, - apie 
kitas galimas išlaidas rajono biudže-
tui aptakiai kalbėjo A. Pajarskienė.

Mero pavaduotojas S. Obelevi-
čius pridūrė, kad sėkmės atveju, 
patekus į antrąjį etapą, Kultūros 
ministerija „sėkmingoms savival-
dybėms“ skirs tam tikras lėšas, o 
laimėjus šį projektą, nuo 2017 iki 
2020 metų, ta pati Kultūros ministe-
rija skirtų papildomas lėšas kultūros 
projektams bei su kultūra susijusiai 
infrastruktūrai. Kiek bus skiriama 
tų papildomų lėšų, nedetalizavo ir 
S. Obelevičius.

Tam, kad Anykščiai galėtų siek-
ti Europos kultūros sostinės titulo, 
šiemet baigta rengti rajono kultūros 
strategija. Jos rengėjams – rajono 
Kultūros tarybos pirmininko pava-
duotojos Jurgitos Bugailiškienės 
įsteigtai UAB „Bugiris“ - iš rajono 
biudžeto sumokėti 5 000 eurų.

Už savivaldybės dalyvavimą 
veiksmuose „Europos kultūros sos-
tinė“ balsavo 22 rajono Tarybos na-
riai. Socialdemokratai Vilius Juode-
lis, Donatas Krikštaponis ir Dainius 
Žiogelis nuo balsavimo susilaikė.

Dėl vieno sprendimo projekto 
politikai ginčijosi 20 minučių

Už sklandų rajono Tarybos darbo 
organizavimą atsakingai savivaldy-
bės administracijai jau nebe pirmąjį 
kartą gan sunkiai sekasi gerai pa-
ruošti sprendimų projektus. 

Ketvirtadienį tik prasidėjus 14-

Kalbos apie Europos kultūros sostinę 
baigiasi – savivaldybė imasi veiksmų

ajam rajono Tarybos posėdžiui, 
politikai buvo priversti ginčytis net 
20 minučių dėl to, ar išbraukti iš 
posėdžio darbotvarkės sprendimo 
projektą dėl mokinių priėmimo lai-
ko, klasių skaičiaus ir mokinių skai-
čiaus vidurkio klasėse nustatymo 
2016-2017 mokslo metais į rajono 
mokyklas. Tai padaryti pasiūlė mero 
pavaduotojas S. 
Obelevičius.

„Nebuvo ži-
nomas mokinio 
krepšelio lėšų 
trūkumas rea-
lus, paaiškėjus 
naujoms aplin-
kybėms, manau, 
klausimas ne-
buvo pakanka-
mai paruoštas ir 
išdiskutuotas ir turbūt nebuvo pa-
daryti kai kurie Švietimo skyriaus 
namų darbai“, - siūlymą sprendimo 
projektą išbraukti iš darbotvarkės 
grindė S. Obelevičius.

Mero pavaduotojui antrino ir li-
beralas Lukas Pakeltis. „Mes visi, 
politikai, esame pastatyti į tikrai su-
dėtingą situaciją ir ne mūsų, politi-
kų, turėtų būti rūpestis ir tikslas nu-
spręsti, koks konkrečiai turėtų būti 
klasių skaičius. Švietimo skyrius 
turi suformuluoti aiškesnę, žymiai 
labiau skaičiais pagrįstą poziciją.
Visuose komitetuose buvo skirtingi 
argumentai pristatyti, dar kitokia in-
formacija vadovams pateikta, todėl, 
manau, šis klausimas yra visapusiš-
kai neparuoštas šiai dienai“, - pa-
rengtą sprendimo projektą įvertino 
L. Pakeltis.

„Klausimo atidėjimas gali atsi-
liepti galutiniam klasių komplek-
tavimui, nes tėvai nežinos, kiek 
mokykloje bus leidžiama sukom-
plektuoti komplektų ir todėl vie-
nose mokyklose klasių komplektai 
bus perkrauti, kitose mokyklose 
bus mažas moksleivių skaičius“, 
- apie tai, kad klausimo atidėti ne-
reikia, kalbėjo rajono Tarybos narys 
Donatas Krikštaponis. Jam pritarė 
ir Vilius Juodelis, kurio teigimu, 
Švietimo skyrius dėl klasių kom-
plektų skaičiaus išdėstė labai aiškią 
poziciją.

 „Antano Vienuolio progimna-
zijai trūksta 33 000 eurų mokinio 
krepšelio lėšų, kitiems trūksta irgi 
labai nemažai. Formuojant klases į 
tai buvo neatsižvelgta ir, kuo dau-
giau klasių formuojama, tuo dides-
nis lėšų stygius. Tada neužteks mo-
kykloms lėšų. Manau, kad iki kito 
posėdžio Švietimo skyrius darbų, 
kurių nepadarė arba jų nedarė visai 
– neformavo politikos ir neplanavo 
klasių, turėtų tą darbą padaryti iki 
kito posėdžio“, - Švietimo skyriaus 
specialistų darbą sukritikavo meras 
K. Tubis.

Daugiausia, kalbant apie minėtą 
sprendimo projektą, buvo links-
niuojamas Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos vardas. Šioje 
mokykloje siekiama įsteigti papil-
domą pirmokų klasę, kad mokslei-
viams netektų mokytis perpildytose 
klasėse, kuriose būtų po 28 vaikus.

Sprendimus šiuo klausimu rajono 
Taryba žada priimti balandį vyk-
siančiame posėdyje.

Venetai Veršulytei priminti
 neatlikti darbai

Kovo 31-osios rajono Tary-

bai pateikta pirmoji savivaldybės 
administracijos direktorės Venetos 
Veršulytės ir savivaldybės admi-
nistracijos 2015-ųjų metų veiklos 
ataskaita. Du rajono Tarybos nariai 
ta proga V. Veršulytę nusprendė 
prie sienos remti aštriais klausi-
mais.

„Klausimas labai paprastas. Pa-
gal savivaldy-
bės administra-
cijos nuostatus, 
administracija 
rengia sprendi-
mų ir potvar-
kių projektus. 
2015 metų an-
trąjį pusmetį, 
spalio mėnesį, 
buvo įtraukti į 
Tarybos darbo-

tvarkę du klausimai – dėl atliekų ir 
dėl šilumos ūkio miesto bendrojo 
plano. Kodėl šie sprendimo pro-
jektai nebuvo parengti ir nepateikti 
Tarybai svarstyti?“, - V. Veršuly-
tės teiravosi rajono Tarybos narys 
Arūnas Liogė, kurio iniciatyva 
minėti klausimai 
ir turėjo pasiekti 
rajono Tarybą.

„Rajono Tary-
bos narių pateik-
ti siūlymai yra 
formuojami dar-
botvarkėse. Ka-
dangi kažkokių tolimesnių detalių 
nebuvo pateikta, nesuformuluota 
sprendimo projektų, todėl ir ne-
buvo tokių klausimų svarstoma“, 
- aiškino V. Veršulytė.

„Bet jie buvo Tarybos veiklos 
plane ir spalio mėnesį turėjo būti 
svarstomi. Kas iš savivaldybės 
administracijos buvo atsakingas už 
šių klausimų parengimą?“, - toliau 
V. Veršulytę kamantinėjo A. Lio-
gė.

„Tai, jeigu iš tiesų konkretūs siū-
lymai buvo pateikti Tarybos narių, 
Tarybos nariai taip pat lygiai turėtų 
teisę rengti sprendimų projektus. 
O jeigu yra kažkoks konkretus 
pateiktas klausimas nagrinėtas ir 
išnagrinėti siūlymai yra pateikiami 
Tarybai, tai tokiu atveju už Tarybai 
pateiktus sprendimų projektus ir 
siūloma balsuoti ir priimti kitokius 

sprendimus“, - nuo aiškaus atsaky-
mo išsisukinėjo V. Veršulytė.

„Aš dar kartą klausiu. Jūs mano 
klausimo nesupratote? Kam buvo 
pavesta rengti tuos sprendimų pro-
jektus? Ar išvis nebuvo pavesta?“, 
- toliau klausė A. Liogė.

„Tai aš galėčiau dėl kiekvieno 
konkretaus Tarybos sprendimo 
projekto atsakymus pateikti vėliau, 
tikrai ne dabar, nes jūs šio klausi-
mo nepateikėte komiteto posėdžio 
metu“, - ir vėl nuo tiesaus atsaky-
mo išsisuko  V. Veršulytė.

Dar vieną klausimą V. Veršu-
lytei turėjo rajono Tarybos narys 
Dainius Žiogelis. Jis priminė, kad 
praėjusių metų antrojo pusmečio 
rajono Tarybos veiklos plane buvo 
numatytas svarstyti sprendimo 
projektas dėl miesto pirties įkainių. 
Šį klausimą rajono Tarybai turėjo 
pristatyti dabar jau savivaldybėje 
nebedirbantis buvęs Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas Albertas Miški-
nis.

„Deja, bet praėjo aštuoni mėne-
siai, o nėra nei sprendimo projek-

to ruošėjo, nei 
pristatymo, nei 
paska ič i av i -
mų“, - V. Ver-
šulytei priminė 
D. Žiogelis.

„Šis klausi-
mas bus pakel-

tas pačios komunalinio valdybos“, 
- aiškino V. Veršulytė.

„Tai gal nereikia skubotai įtrau-
kinėti tokių klausimų, kurie nėra 
sprendžiami Tarybos jurisdikcijo-
je“, - pastabas išsakė D. Žiogelis.

Už savivaldybės administracijos 
direktorės V. Veršulytės ir savi-
valdybės administracijos ataskaitą 
balsavo 23 rajono Tarybos nariai, 
1 – susilaikė. Plačiau apie šią atas-
kaitą – artimiausiuose „Anykštos“ 
numeriuose.

Laikinų darbo vietų 
skaičius rajone šiemet mažės

Šiemet Anykščių rajone į viešų-
jų darbų programą prognozuojama 
nukreipti 470 ieškančių darbo as-
menų. Lyginant su praėjusiais me-
tais, viešųjų darbų apimtys rajone 

mažėja. Prieš savivaldos rinkimus 
žadėjusi kurti naujas darbo vietas, 
rajono Taryba, kaip atrodo, savo 
pažadus pamiršo ir patvirtino ge-
rokai mažesnes viešųjų darbų ap-
imtis.

2015 metais Anykščių rajone 
viešųjų darbų programoje daly-
vavo 600 anykštėnų. Prioritetą 
numatoma teikti kaimo gyvento-
jams, šeimoms, kurių du ar dau-
giau narių registruoti darbo biržo-
je, motinoms (įmotėms), tėvams 
(įtėviams), auginantiems daugiau 
nei du vaikus iki 18 metų, ilgalai-
kiams bedarbiams, socialinių pa-
šalpų gavėjams, vyresniems kaip 
50 metų darbingiems darbingo 
amžiaus bedarbiams, nekvalifi-
kuotam jaunimui iki 29 metų am-
žiaus.

Per viešuosius darbus bus atlie-
kami rajonui reikalingi socialinės 
paskirties darbai. Pavyzdžiui, tvar-
komas miesto futbolo stadionas, 
savivaldybės archyve rūšiuojami 
dokumentai, sodinami Anykščių 
miškų urėdijai priklausantys miš-
kai ir kt.

Viešųjų darbų programai skirta 
240 000 Eur dydžio valstybės tiks-
linė dotacija savivaldybės biudže-
tui Darbo rinkos politikos rengi-
mui ir įgyvendinimui bei 322 900 
Eur Utenos teritorinės darbo biržos 
lėšų iš Užimtumo fondo.

„Anykščių šilumą“ žadama 
užversti suodinais skalbiniais

Šįsyk linksmiausiai nuskambėjo 
rajono Tarybos nario, liberalo Do-
nato Tuskos replikos apie tai, kad 
„Svėdasai rūksta“, o UAB „Anykš-
čių šiluma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis, pažadėjęs imtis kažkokių 
priemonių, kad svėdasiškiai nebū-
tų nuodijami katilinės dūmais, nie-
ko nedaro.

„Balto dūmo iš juodo nepada-
rysim“, - aiškino V. Vaičiulis, pa-
žadėjęs Svėdasų katilinės kamine 
įmontuoti kažkokį kelis tūkstan-
čius kainuojantį filtrą.

„Atvešim moterų skalbinius“, - 
norėdamas įrodyti, kad ne tuščiai 
kalba, mestelėjo Svėdasų girininku 
dirbantis D. Tuska.

(Atkelta iš 1 p.)

...už savivaldybės dalyva-
vimą veiksmuose „Europos 
kultūros sostinė“ balsavo 22 
rajono Tarybos nariai. Soci-
aldemokratai Vilius Juode-
lis, Donatas Krikštaponis ir 
Dainius Žiogelis nuo balsa-
vimo susilaikė...

...siekiama įsteigti papil-
domą pirmokų klasę, kad 
moksleiviams netektų moky-
tis perpildytose klasėse, ku-
riose būtų po 28 vaikus...
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tinklas anykštėnai juokaujaMadas Anykščiams diktuoja 
užsienio dizaineriai

Pavasaris. Metas atnaujinti 
savo garderobą. Nepatikėsite, ta-
čiau specialiai Anykščiams ma-
das kuria net užsienio dizaineriai. 
Vienas feisbuko puslapis įkyriai 

siūlo pasipuošti štai tokiais džem-
periais.

„Visai nieko, tik aš pasigedau 
Anykščių herbo“, - įvertino inter-
nautai.

Feisbuko lankytojai šaiposi, 
kad Anykščių kavinėje „Erdve“ 
vis dar galima įsigyti prezerva-
tyvų už litus. Tačiau įžvalgie-
siems internautams šypsenas 
kelia ne tik tai, bet ir ant apara-

to grėsmingai sparnais mojantis 
erelis.

„Akivaizdžiai Kremliaus 
agentai maskuojasi kaip naciai, 
mažina gimstamumą Europoje“, 
- juokauja internautai.

Aparatas, keliantis grėsmę 
Anykščiams

Šį kartą „Anykštos“ skaityto-
jams anekdotus parinko buvęs 
mūsų laikraščio redaktorius, 
dabar muziejininkas Tautvydas 
KONTRIMAVIČIUS. „Naujas 
anekdotas – tai tas senasis, kurio 
jau dešimt metų negirdėjau…“ 
– pateikęs istorinius anekdotus 
šypsojosi T. Kontrimavičius.

***
Sėdi prie upės karštą vasaros dieną 

karvedys Vasilijus Ivanovičius Čia-
pajevas ir jo adjutantas Petia. Nuobo-
du, priešų nesimato. Užtat kitam upės 
krante sušmėžuoja dvi žavios panelės 
– ateina, įsikuria saulėkaitoj, regis, 
irgi nuobodžiauja.

- Petia, tu nuplauk ir pasižiūrėk, gal 
joms kaip tik mūsų draugijos dabar 
labai trūksta? – liepia Petiai Vasilijus 
Ivanovičius. – Jei ką – supranti gi, tik 
duok ženklą, ir aš tuoj tenai atsidur-
siu.

Petia iriasi skersai upę, nuvargęs 
pasiekia kitą krantą, prisigretina prie 
panelių ir netrukus iškelia pakran-
tėj didelį plakatą su užrašu rusiškai 
„OBEDAJUT“ („PIETAUJA“). Per-
skaito Vasilijus Ivanovičius, supranta, 
kad panelės kol kas užsiėmusios, ir 
toliau sau vienas nuobodžiauja. Kiek 
bepažvelgtų skersai upės – ten vis tas 
pats užrašas kyšo...

Vakare, jau temstant, parplaukia į 
savo krantą Petia ir kad ims stebėtis:

- Kaip gi jūs šitaip, Vasilijau Ivano-
vičiau, tokią progą praleidot? Kvie-
čiau visą dieną, parašiau jums „OBE 
DAJUT“ („ABI DUODA“), o jūs 
niekaip nesiryžot...

***
Atvažiuoja kolūkietis į Vilnių su 

reikalais. Pirmą kartą į tokį miestą 
pakliuvo, iki šiol toliau Kavarsko 
nebuvo iš namų išsiruošęs. Pagal už-
rašytus adresus apėjo, kur reikėjo, gi 
po pietų rimtas reikalas kad prispaus! 
Dairosi šen, dairosi ten – niekur ga-
tvėse būdelės su langeliu, tokios, kaip 
jo kieme prie tvarto stovi, Vilniuj ne-
simato.

Kai jau visai rimtai būdelė parūpo, 
ėmė žmonių klausinėti, kaip čia vil-
niečiai su tokiais rūpesčiais susitvar-
ko. Tai vienas rūpestingas praeivis, 
matydamas kaimo žmogaus bėdą, 
jam draugiškai ir paaiškino: nueik ten 
už kampo, rasi tokias duris, palipsi 
laiptais žemyn, ten savo darbus pada-
rysi, paspausi mygtuką, paūš, paūš ir 
nusineš – taip Vilniuj viskas vyksta!

Kaip suprato, taip ir padarė kolū-
kietis. Paskubom rado pirmas duris 
už kampo, pataikė į daugiabučio laip-
tinę, nusileido iki pusrūsio aukšto – 
ten durys, durys, prie visų po kilimėlį 
ir po mygtuką. Išsirinko vieną gražes-
nį, pritūpė ir pagaliau vėl pasijuto lai-
mingas. Kaip ir buvo pamokytas, tuoj 
paspaudė mygtuką.

Durys prasivėrė, pro jas išlindusi 
solidi šeimininkė pažiūrėjo į kelnes 
besitaisantį kolūkietį, į jo paliktą 
krūvelę ir pasiuto rėkti kažką apie 
kiaules, kurių nosis reikia į mėšlą su-
murkdyti...

Kolūkietis šyptelėjo supratęs, kad 
šįkart viską teisingai padaręs:

- Paūši, paūši – ir nusineši...

Prizas - anykštėnei
Kovo 5 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio 

„Uola“ teisingas atsakymas –  MALDA.
Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 87 skaitytojai. Tai 

anykštėnai A.Burneikienė, V.Stasiūnienė, D.Kundrotienė, 
D.Šlamienė, V.Lančickienė, V.Vilčinskienė, E.Tamulėnienė, 
J.Tamulėnas, O.Arienė, J.Mieželienė, M.Parnavienė, 
A.Lunevičius, B.Augulienė, V.Malinauskienė, A.Patumsis, 
Z.Kvedarienė, D.Patumsienė, A.Vilimas, A.Keraitienė, 
A.Kavolienė, A.Skaržauskienė, V.Dikčiūvienė, D.Šlamienė, 
I.Janonienė, A.Vilčinskas, Z.Vitkūnaitė, Ž.Galvanauskaitė, 
L.Galvanauskienė, E.Zlatkutė, E.Jurėnaitė, D.Varnienė, 
D.Valaikienė, M.Pupeikienė, R.Kavoliūnienė, V.Bieliūnienė, 
A.Juknevičienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, P.Girnienė 
ir N.Šileikienė;  N.Žąsinienė, R.Žąsinas, S.Cemnickienė, 
B.Gudonienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas, R.Dolmantienė ir 
V.Mogylienė iš Viešintų; K.Lasauskas, D.Rušienė ir L.Ruša 
iš Vilniaus; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė 
iš Šovenių;  E.Slavinskienė, G.Gudelis ir T.Jakniūnienė 
iš Naujųjų Elmininkų; I.Šablevičienė, E.Kiškienė ir 
D.Sudeikienė iš Kavarsko; 

B.Raščiūvienė, J.Uzdrienė ir S.Krisiūnienė iš Surde-
gio; G.Šulskienė, D.Kavaliauskienė ir B.Aukštikalnienė 
iš Kurklių; T.Patumsienė iš Vikonių, Ž.Šeštokienė iš Rep-
šėnų, N.Pačinskienė iš Padvarninkų, R.O.Deveikienė 
iš Mažionių, J.Tubienė iš Zaviesiškio, R.Vaiginytė iš 
Aknystų, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Kuolienė iš Ku-
nigiškių, K.Rimkuvienė iš Antupių, V.Urbutienė iš 
Naujikų, A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, A.Lisauskienė iš 
Mickūnų, A.Juknonienė iš Rubikių, M.Baltrūnienė iš Pik-
tagalio, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, S.Skapas iš Latavė-
nų, Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, S.Želnienė iš Maželių, 
B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių, A.Kriogienė iš Vieversių, 
L.Didienė iš Medžiočių bei V.Milaševičienė iš Raguvėlės.    

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosmetikos 
ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” čekis atiteks 
R.VENCLOVIENEI iš Anykščių. Kviečiame skaitytoją į 
redakciją atsiimti čekio. „Mix Cosmetics” atsisveikinimo 
proga šiai „Anykštos“ kryžiažodžių konkurso nugalėtojai 
dovanos moteriškų kvepalų rinkinį. Primename, kad balan-
džio 8-oji - paskutinė „Mix Cosmetics” parduotuvės darbo 
diena, tad skaitytoją prašome paskubėti.

Kryžiažodis  
„Atsisveikinimas“

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias 
„Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti, paskambinę telefonu 
(8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos knygą. O Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvė „Mix Cos-
metics”, daugybę metų dovanojusi prizus „Anykštos“ kryžiažodžių sprendėjams, atsisvei-
kina – balandžio 8–oji bus paskutinė šios parduotuvės darbo diena.

Išpardavimai, 
atsisveikinimo nuolaidos
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Malkos rąstukais
3-jų metrų ilgio. 

Vežame miškavežiu

 po ~ 30-35 erdmetrių.

Matuojame vietoje. Turime 

įvairių rūšių. Kaina nuo 17 eurų.

Tel. (8-604) 84848.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Paminklai iš įvairių 
spalvų granito.
E. Bagočiūno įmonė

Pienės 25, Kavarskas
Tel.: (8-688) 02132, 

(8-689) 98696.

VĖDINIMAS, ORO 
KONDICIONAVIMAS, 
ŠILUMOS SIURBLIAI.

Montuojame, parduodame. 
Suteikiame garantijas.

Tel. (8-621) 24108.

STOGŲ DENGIMAS
Dengiame naujus bei reno-• 
vuojame senus stogus.
Statome karkasinius namus, • 
pavėsines, terasas ir t. t.
Gaminame medinius laiptus, • 
palanges

Tel. (8-601) 61441
vynoguolis@gmail.com

UAB „Vaja farm“ brangiai perka arba nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės 

– Kurklių kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. 8-687-76191

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! 
Balandžio 3 d. (sekmadienį) prekiausi-

me “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais, ROSS-309 veislės 
vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2 sa-
vaičių 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. Jei vėluosime, 
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.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 7 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodo-
mis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina 
nuo 3,50 euro. Raguvėlėje 8.50, Rukiškis 
8.55, Juostininkuose 9.00, Troškūnuose 
(turgelyje) 9.10, Vašokėnuose 9.25, 
Surdegyje 9.35, Papiliuose 9.45, Viešintose 
9.55, Didžiuliškėse 10.05, Padvarninkuose 
10.10, Andrioniškyje 10.15, Piktagalyje 
10.30, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, se-
nojo ūk. turgaus) 10.40, N. Elmininkuose 
11.00, Elmininkuose 11.05, Čekonyse 
11.10, Vikonys 11.20, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 11.25, Daujočiuose 11.40, Auleliuose 
11.45 Mačionyse 14.35, Gečionyse 14.40, 
Rubikiuose 14.50, Burbiškyje 15.00, 
Katlėriuose 15.10, Pašiliuose 15.15, 
Skiemonyse 15.25, Staškuniškyje 15.50, 
Kurkliuose 16.00, Šlavėnuose 16.10, 
Ažuožeriuose 16.30, Pagiriuose 16.35, 
Dabužiuose 16.40, Kavarske 16.55, 
Janušavoje 17.00, Pienionyse 17.05, 
Repšėnuose 17.10, Traupyje 17.20, 
Laukagaliuose 17.30, Levaniškyje 17.40.

Remontuojame baldus, sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius ir sėdmaišius. 
Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341.
www.atnaujinkbaldus.lt

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195. Renkasi balandžio 4 - 8 dienomis 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.

Taikomos nuolaidos.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

15,7 ha žemės sklypą 
Skiemonių sen. Smulkio k. 1 ha 
kaina - 2200 Eur.

Tel.: (8-631) 13727, 
(8-698) 40231.

Anykščių rajone Kildonių kaime: 
21 ha žemės ūkio paskirties že-
mės sklypą, namų valdą (0,6 ha) 
su statiniais ir 1 ha miškelį. Žemės 
našumas ne mažiau 40 balų. 

Tel. (8-655) 00600.

Šalia Svėdasų, Vikonyse - 16,45 
ha žemės ūkio paskirties sklypą, 
besiribojantį su pagrindiniu keliu.

Tel. (8-655) 58988.

Nedidelį namą Anykščių centre 
(Šaltinio g.). Yra ūkinis pastatas, 
vandentiekis, kanalizacija. 11 a že-
mės. Rami vieta. Kaina sutartinė.

Tel. (8-687) 81350.

Sodybą su patogumais 7 km 
nuo Anykščių, prie gero kelio, ne-
toli miškas, upė, 1,5 ha žemės.

Tel. (8-676) 32443.

Dviejų kambarių butą miesto cen-
tre.

Tel. (8-600) 59901.

Dviejų kambarių butą Kavarske. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-646) 10342.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščių J. Biliūno g. (centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Sklypą su dviem pastatais 
Anykščių centre, Kęstučio g.(8,5 a).

  Tel. (8-675) 47714

Sodą.
Tel. (8-620) 87080.

Kuras

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

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

Malkas (uosis, beržas, alksnis) 
kaladėlėmis ir rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kita

Trijų kambarių butą Anykščių 
mieste, sekciją “Freda”, spintelę 
su kriaukle, karšto oro siurbliuką.

Tel. (8-692) 41341.

VW PASSAT 1997 m., dyzeli-
nas, universalas, T. A. iki 2017 06. 
Kaina 1300 Eur.

Tel. (8-676) 94708.

Traktorius dalimis: MTZ-82, 
MTZ-50, T-40AM, T-16, JUMZ, 
T-150K.

Tel. (8-682) 11626.

Atnaujintas vasarines 195/65/
R15 ir 205/55/R16 padangas. 1 
vnt. 25 Eur.

Tel. (8-662) 52336.

Dvi veršingas telyčias (IV-V) ir 
dviejų veršių karvę.

Tel. (8-612) 30579.

Dideles maistines bulves - 30 kg 
maišas 7 Eur, sėklines - 30 kg maišas 
5 Eur. Atveža. Naują vienfazį fekalinį 
siurblį kanalizacijos srutoms pom-
puoti (57 Eur).

Tel. (8-681) 68975, (8-641) 50768.

Vasarinius kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, grikius, pašarinius 
miltus, sėlenas, bulves, morkas. 
Pristato nemokamai ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

Miltus gyvuliams, šiaudus kitkomis.
Tel. (8-678) 31295.

Kviečius. 
Tel. (8-600) 06317.

Šieną kitkomis.
Tel. (8-608) 51317.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuoto rėmo, 10 skirtingų modelių, 
įvairių dydžių). Atveža. 

Tel. (8-682) 10643, 
www.siltnamiaijums.lt.

Biologinius nuotekų įrenginius, nuo-
tekų talpas, lietaus rezervuarus, rie-
balų surinktuvus. Pardavimas, mon-
tavimas, garantinis aptarnavimas. 
Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
šiferį, kolonas, medieną. 

Tel. (8-682) 92949.

įvairūs
Ūkininkas išsinuomotų žemės 

ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 03027.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apylin-
kėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkė išsinuomotų ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Tinka ir daugiametės pie-
vos bei nedideli plotai.

Tel. (8-623) 20623.

Dingo

Iš pavėsinės dingo du ąžuoli-
niai suolai. Iš šonų mediniai ratai. 
Pranešusiems atsilygins.

Tel. (8-628) 26963.

Dovanoja

Mėšlą. Išsivežti savo transportu.
Tel. (8-687) 81480.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Automobilinių dujų balionų patikra. 
Panevėžio g. 7c, Rokiškis
Tel. (8-671) 30683.

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

Tel. (8-656) 77315.

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
kymus. 

Tel. (8-676) 80295.

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.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus, pataria inter-
jero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas. Atlieka kitus staty-
bos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Kloja trinkeles (ruošia pagrin-
dus), stato tvoras, mūro, betona-
vimo, tinkavimo darbai. 

Tel. (8-650) 48472.

Dengia stogus, stato medinius 
karkasus. Medžio apdailos darbai.

Tel. (8-672) 39920.

Dengia visų rūšių šlaitinius sto-
gus, stato karkasinius pastatus, 
pasirūpina pigesnėmis medžiago-
mis. Duoda garantiją. 

Tel. (8-687) 73069.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. 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.

Šiltina fasadus, tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką, klijuoja klinkerį. 
Dengia šlaitinius stogus, skardina. 
Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Ratiniu ekskavatoriumi - pakro-
vėju atlieka žemės kasimo, lygi-
nimo darbus. Valo kūdras. Tvarko 
kelius. Įrengia kanalizacijos, van-
dentiekio, drenažo sistemas.

Tel. (8-670) 12913.

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

Tel. (8-657) 66116.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.
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siūlo darbą

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.

(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.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.30 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Perku senovinius, prieška-
rio laikų originalius tapybos 
darbus. 

Tel. (8-605) 36424.

Reikalingas sta-
tybininkas arba 

statybininkų 
brigada betona-
vimo, mūrijimo 

darbams. 
Tel. (8-698) 46745 .

Ieškoma/as siuvėja/as
 
Darbo pobūdis
- Apvalkalų minkštiems 
baldams ir pagalvėms 
siuvimas.
- Darbas dviem pamainomis.
- Darbo vieta – Anykščiai.

 Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą, nuo darbo re-

zultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis 
tel. (8-620) 91496.

UAB GILOTA
siūlo darbą tarptautinių 

reisų vairuotojams.
Darbas tarp ES šalių: 

Vokietija–Prancūzija–
Italija;

darbo užmokestis 60 
Eur už kiekvieną dieną.

Darbas ES–Lietuva–
Rusija.

Tel. (8-698) 80012.

Transporto įmonei reikalingi:
- Mechanikas;
- Šaltkalvis;
- Elektrikas;
- Dažytojas.

info@bleiras.lt
Tel. (8-650) 73281.

Gerai apmokamas darbas 
sandėliuose pas patikimą darb-
davį Vokietijoje - vienoje didžiau-
sių logistikos įmonių. Suteikiamas 
būstas su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127

Bendrovei Kupiškyje nuolati-
niam darbui reikalingas laboran-
tas ( -ė), grūdų ir sėklų tyrimams 
atlikti. Privalumas - agronominis 
išsilavinimas, darbo patirtis.

Tel. (8-686) 73067.

Tarptautinių pervežimų vairuo-
tojui Europoje: DE-FR, DE-IT, ka-
dencijomis: 6 sav. Darbas su ten-
tinėmis – užuolaidinėmis pusprie-
kabėmis.Reikalavimas: CE kate-
gorija, 95 kodas, patirtis.  Visada 
laiku mokamas atlyginimas.

Tel. (8-699) 23747. 

Reikalingi sraigių supirkėjai, 
įdarbina, apmoko dirbti. 

Tel. (8-618) 25497.

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai (geros darbo sąlygos).

Tel. (8-601) 21323.

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, buvusiems bendradar-
biams - visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į pa-
skutinę kelionę mylimą vyrą ir tėvą Narcizą VARNĄ.

Žmona ir vaikai

Tariame pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius Anykščių 
ligoninės administracijai, nervų ligų ir reanimacijos skyrių 
personalui, vidaus ligų skyriaus darbuotojams, Skiemonių 
bendruomenei, buvusiems mokyklos draugams, buvusiems 
ir esamiems kaimynams ir bendradarbiams, giminėms, 
Anykščių parapijos dekanui P. Baniuliui, Skiemonių para-
pijos klebonui S. Sudentui, vargoninkui ir choristams - vi-
siems, kurie buvo šalia mūsų pačiomis sunkiausiomis gyve-
nimo akimirkomis, išeinant į amžinybę ir palydint į paskutinę 
kelionę mūsų brangų ir be galo mylimą vyrą, tėvelį, senelį ir 
prosenelį Joną KISIELIŲ. Telydi Jus visus Dievo palaima.

Žmona, dukros ir anūkai su šeimomis

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

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.

Skubiai žemę arba mišką nuo 3 ha 
iki 50 ha, atsiskaito iškarto. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pama-
tai. Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje (su žeme ir išsikirti-
mui, už suteiktą informaciją sumo-
ka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974, (8-686) 82976.

Brangiai įvairų mišką su žeme arba 
biržes išsikirsti. Domina tiek maži, 
tiek dideli plotai. 

Tel. (8-605) 27002.

UAB “Ąžuolija” - kirtavietes, jaunus 
miškus. Atstato ribas, sprendžia skly-
pų padalinimo klausimus.

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8-646)17715.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

2015 m. gimimo mėsines avis, triu-
šius. Atsiskaito iš karto. Greitai išsive-
ža.

Tel. (8-613) 96729.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Beržinį popiermedį, malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-636) 56236.

UAB “Anykščių varis” 
(suvirinimo elektrodų gamykla)
reikalingas gamybos 

meistras. 
Pageidautina panašaus darbo patirtis.

Tel. (8-381) 5-13-06.

Darbas sraigių supirkėjams na-
muose.

Tel. (8-647) 89931.
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Pranciškus, Jostautas, Jostautė, 
Pranas, Elona.

šiandien

balandžio 3 d.

balandžio 4 d.

balandžio 2-4 delčia.

Irena, Ričarda,s Vytenis, Rim-
tautė, Kristijonas.

Izidorius, Algaudas, Eglė, 
Ambraziejus.
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iš arti

Ar reikia rekonstruoti savival-
dybės posėdžių salę?

Balsų kiekis:  101

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutę besikūdinant vos 
nepražudo dieta

Kaune gimusi autorė prisistatė kaip 
Vidurio Lietuvos aukštaitė. Mama - 
biržietė, o jos tėtis, mūsų kraštietis, 
prozininkas, poetas, kultūros žurnalis-
tas Vidmantas Elmiškis, gimė Burbiš-
kio kaime, užaugo Elmiškio kaime ir 
dėl to pasirinko Elmiškio slapyvardį. 
Neatsitiktinai rašytojas Rimantas Va-
nagas pastebėjo poetines tėvo sąsajas 
su dukros nuotraukų filosofija.  

Fotografijos paslapčių M. Kiau-
šaitė mokėsi Kauno moksleivių kū-
rybos centro Moksleivių meninės 
fotografijos studijoje „Kadras“ (va-
dovė Tatjana Kuzmina). Daugiau 
kaip dešimtmetį fotografuojanti au-
torė, skirtingai nei dauguma dabar 
fotografija susižavėjusio ir beatodai-
riškai skaitmeniniais fotoaparatais 
spragsinčio jaunimo, fotomeninin-
kės karjerą padarė fotografuodama 
senutėliu juostiniu „Zenitu“, kuriuo 
ir dabar fotografuoja, o tarp ben-
draamžių išsiverčia su mobiliuoju 
telefonu. Pasak jos, fotografuoti su 
juostiniu fotoaparatu kainuoja. Rei-
kia fotojuostos, kainuoja jos ryškini-
mas, todėl autorė nešaudo „tuščiai“. 
Kita vertus, fotojuostos kadrus ji vis 
dėlto skenuoja į „skaitmeną“, tačiau 
turi vilties kada nors ateityje tamsio-

Fotografija susižavėjusi filosofė siūlo 
pažvelgti į keistą laiką jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre atida-
ryta jauniausios Lietuvos fotomenininkų sąjungos narės, šešių per-
sonalinių parodų autorės, daugelio fotografijos parodų ir konkursų 
laureatės Mildos Kiaušaitės fotografijų paroda „Keistame laike“. 

je laboratorijoje atspausti nuotraukas 
senoviniu būdu. 

Pernai su pagyrimu baigusi Vytau-
to Didžiojo universitete filosofijos 
studijas, M. Kiaušaitė bakalauro bai-
giamąjį darbą parašė apie „Laiką ir 
fotografiją“. Jos fotografijos išjaustos 
ir kruopščiai atrinktos, su filosofine 
potekste. Žiūrėti į jas, ko gero, verta 
ne parodos atidarymo šurmulyje, o 
vienatvėje, sustojus prie fotografijos, 
pamąsčius... Nuotraukose – šviesos 
ir tamsos, tik juoda ir balta spalvo-
mis išreikštas, vizualumo pripildytas 
žmogaus būsenų žaismas. Fotografi-
jose nėra anykštėniškų motyvų, nuo-
traukos sukurtos keliaujant po pasau-
lį, Lietuvą.  

Tai antroji fotomenininkės foto-
grafijų paroda Anykščiuose. Pirmoji 
buvo prieš šešerius metus vykusiame 
Pasaulio anykštėnų suvažiavime. Įėji-
mas į parodą kainavo akmenėlį, kuris, 
pasak autorės, reikalingas fotoinsta-
liacijai. „Tai tarsi simboliški mūsų 
asmeninio, vidinio laiko raktai, nes 
prašau ant kiekvieno užrašyti savo 
vardą, datą ir vietą, iš kurios akmenė-
lis atkeliavo“, - pastebėjo autorė.   

Paroda veiks iki balandžio 15 die-
nos.

Į Mildos Kiaušaitės parodos „Keistame laike“ atidarymą atėjo 
nemažai fotografija besidominčio Anykščių jaunimo. 

Autoriaus nuotr. 
 

Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis parodos au-
torei fotomenininkei Mildai Kiaušaitei įteikė paskutiniojo leidi-
mo Antano Baranausko „Anykščių šilelį“.

Ant koplyčios grindų išaugo akmenėlių krūva.

Viena pirmųjų ciklo „Keistame laike“ nuotraukų padaryta Mal-
jorkoje (Ispanija).               Mildos kiaušaitės nuotr.

Man visiškai vienodai
7.9%

Taip, tarpai 
tarp stalų 

galėtų būti 
mažesni

12.9%

Ne, tai bereikalingas lėšų 
švaistymas

54.5%  

Galbūt, jei 
iš gero gy-

venimo val-
dininkams 
posėdžių 

salėje darosi 
ankšta
24.8% 

Tegu bus prakeiktos mados,
Moterims tik svoris matos -
Po vienos stiprios dietos
Vos kapuos negavo vietos

liepė jai žolelių sunką
Gerti – tai labai užtrunka.
Dar žiūrėti baltyminę,
kad sumažintų sėdynę.

Ji tualete
sėdėjo
Taip aštrėjo
Diarėja

Po dviejų parų seanso
išgyvent nebuvo šansų.
laimei, protas jai sugrįžo –
ji maitintis pasiryžo.


