
68-ieji leidimo metai 2016 m. gegužės 14 d., šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 38/9021

http://www.anyksta.lt

šiupinys

2 psl.
4 psl. 5 psl. 6 psl.

3 psl.

3 psl.

VAKARAS. Gegužės 19 d. (ke-
tvirtadienį) 17:30 val. Anykščių 
koplyčioje vyks poezijos vakaras 
„Kukutis. Vakar ir šiandien“. Naci-
onalinės kultūros ir meno premijos 
laureato Marcelijaus Martinaičio 
eiles skaitys aktorius Andrius Bia-
lobžeskis. Renginys nemokamas.

Tujos. Nuėjusi aplankyti savo 
artimųjų kapelio senosiose Anykš-
čių kapinėse A. Č.  vos neištiko 
šokas – vietoje keturių tujų styrojo 
duobės, buvo suniokota kapo žemė. 
Moteris net neparašė pareiškimo po-
licijai, nors kaimynai siūlė tai pada-
ryti. „Tegu Dievas juos nubaudžia... 
Kad jiems rankos nudžiūtų“, - sakė 
moteris. Anykštėnė mano, kad tie, 
kurie išsirovė beveik metro aukščio 
jos tujas, patys jų nesodins, tikriau-
siai kam nors įpirš už alaus bambalį 
ar kokį eurą. „Kas norėtų prie namo 
auginti iš kapų vogtą tują ar kokią 
gėlę?“ - svarstė moteris. Beje, reikia 
pastebėti, kad vagysčių pasitaiko ir 
naujosiose Anykščių kapinėse. Čia 
taip pat vagiamos gėlės ir dekoraty-
viniai krūmai.

Šventė. Birželio 11 dieną pirmą 
kartą Anykščiuose organizuojama 
respublikinė šventė „PIRTIES DIE-
NA 2016“ – Gyvenk sveikas! Ši 
pramoginė-pažintinė šventė, skir-
ta propaguoti lietuvišką pirtį, vyks 
Šventosios upės kairiojo kranto 
sveikatingumo take, Anykščių kem-
pinge “Po žvaigždėm” ir Dainavos 
slėnyje.

Sekminės. Šį sekmadienį vidur-
dienį Anykščių miesto parke bus 
švenčiamos Sekminės. Pasirodys 
Anykščių kultūros centro ir rajono 
seniūnijų meno mėgėjų kolektyvai, 
bus kepama suneštinė kiaušinienė.

Programa. Paskelbta prelimina-
ri tradicinės kultūros ir žirgų sporto 
šventė „Bėk bėk, žirgeli” programa. 
Šiemet į šventę vėl grįžta politikų 
rungtis. Prieš oficialų šventės atida-
rymą politikai hipodrome šokinės 
visą valandą. Pernai politikų rung-
ties šventėje nebuvo. Tuomet rajono 
meras Kęstutis Tubis aiškino, kad ši 
rungtis į šventę bus sugrąžinta tuo-
met, kai tam bus poreikis. Panašu, 
kad jis dabar labai didelis – rudenį 
Seimo rinkimai.

asmenukė

Pinigai
Kai žiūriu į dabartinį pasaulį, man 

liūdna. Neliko jokių vertybių tarp 
žmonių. Tik pinigas viską valdo – 
visi siekia postų, valdžios, atlygini-
mų. Į paprastą žmogų niekas dėme-
sio nekreipia, juk pinigų neturi. 

Pamiršo visuomenė, kad ne veltui 
sakoma, jog pinigai laimės neatneša. 
Sutinku visu 100 procentų, bet... taip 
norėtųsi ir asmeniškai tuo įsitikinti.   

Linas BITVINSKAS

Šunį užmušė vaikų akivaizdoje
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Antradienį, gegužės 10 dieną, Troškūnų seniūnijos Vaidlonių 
kaime 25-erių Kęstutis Burba užmušė šunį. Žiaurią egzekuciją 
su gyvūnu matė ir mažamečiai vaikai. 

Pastaraisiais mėnesiais tai jau nebe pirmas atvejis rajone, kai į 
viešumą iškyla ypač žiaurus elgesys su gyvūnais.

Liberalų kyšio istorijoje - 
anykštėniški akcentai Robertas AleksiejūnAs, 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Specialiųjų tyrimų tarnyba ketvirtadienį pranešė tirianti įtari-
mus, kad verslo koncerno „MG Baltic“ atstovai Liberalų sąjūdžio 
lyderiui Eligijui Masiuliui perdavė 100 000 eurų kyšį. Atliekant 
tyrimą ketvirtadienį buvo atliktos kratos šio verslo koncerno pre-
zidento Dariaus Mockaus ir viceprezidento Raimondo Kurlianskio 
darbo vietose, E.Masiulio namuose, automobilyje, darbo vietoje ir 
jo vadovaujamo Liberalų sąjūdžio būstinėje. 

Leidimas atlikti kratas atėjo iš Anykščių. 

“E.Masiulis prikepė liberalams blynų, o dabar privirė ir košės”, 
-  komentuoja politikos apžvalgininkai ir anyksta.lt skaitytojai  
kyšio skandalą, kuris prieš Seimo rinkimus liberalams ypač ne-
naudingas. Mielai pozavęs su Liberalų sąjūdžio pirmininku Eli-
gijumi Masiuliu apie didžiąją politiką svajojantis Lukas Pakeltis 
sako esąs šokiruotas, kad partijos lyderis įtariamas paėmęs kyšį.

Panevėžio rajone gyvenantis Kęstutis Burba dėl savo poelgio 
buvo priverstas teisintis prieš televizijos kameras.

Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė 
davė leidimą atlikti kratas „MG Baltic“ vadovų ir Liberalų sąjū-
džio vadovo Eligijaus Masiulio darbo vietose ir namuose. 

„Vaiduoklių“ 
savininkai 
priekaištauja 
valdžiai

Anykštėnai – ne 
patys aktyviausi 
prekybos centrų 
boikoto dalyviai

Laimingiausią 
gyvenimo 
dieną dangus 
maišėsi su žeme
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spektras

Paklausta, ar tokia akcija 
nevyks Anykščiuose, N. Bar-
kauskienė sakė, kad galbūt 
ateis eilė ir Anykščiams, ta-
čiau tai nėra taip paprasta, 
reikia gauti valdžios, Valsty-
binės maisto ir veterinarijos 
tarnybos leidimus.  

„Žalioji lanka“ pieną dalino 
Rokiškyje

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Antradienį Vilniuje ir Rokiškyje žmonėms pieno gamintojai, 
norėdami atkreipti vartotojų dėmesį į tai, kad pieno supirkimo 
kaina dešimteriopai mažesnė už pieno kainą parduotuvių len-
tynose, nemokamai dalino pieną. Prie šios akcijos prisijungė ir 
anykštėnai - kooperatinė bendrovė „Žalioji lanka“ šviežiu ekolo-
gišku pienu pradžiugino Rokiškio miesto gyventojus.

Pasak kooperatinės bendrovės „Ža-
lioji lanka“ vadovės Nijolės Barkaus-
kienės, vieno ekologiško pieno ūkio 
pienas buvo nemokamai dalinamas 
Rokiškio gyventojams, o žemaičiai 

pieną dalino sostinės gyventojams. 
„Rokiškyje išdalinome 1,5 tonos 

pieno, - sakė N. Barkauskienė. – Prie 
pienovežio nusidriekė eilutė, kai kurie 
žmonės į ją stojo po kelis kartus.  Da-

lis žmonių niekaip negalėjo patikėti, 
kad už pieno litrą, kuris parduotuvėse 
parduodamas už pusantro euro, ūki-
ninkui tenka tik 8 – 15 eurocentų. Tai 
supratę dauguma žmonių tiesiog no-
rėjo nors simboliškai paremti ūkinin-
ką, tad metė eurus į simbolinę aukų 
dėžutę (bidoną). Šia akcija pieninin-
kai dar kartą primena savo sunkią 
situaciją ir, jeigu ji nesikeis, pieninin-
kystė bus pasmerkta žlugti“. 

Vilniuje akcijos metu buvo išdalin-
tos 6 tonos pieno. 

Darbo pradžią pradėjo švente
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį, gegužės 12 dieną, kaimo turizmo sodyboje „Gra-
diali Anykščiai“, surengta 19-oji Lietuvos kaimo turizmo sezono 
atidarymo šventė.

Renginyje oficialių sveikinimų 
maratoną pradėjęs Lietuvos kaimo 
turizmo asociacijos prezidentas Linas 
Žabaliūnas juokavo, kad kaimo turiz-
mas bene vienintelis ūkio sektorius, 
kuris švenčia darbo pradžią.

„Mes skatiname lietuvius keliau-
ti po savo kraštą. Ir tokių keliautojų 
daugėja. Pernai Lietuvoje keliavo 
apie 2,5 mln. žmonių. Apie 1,6 mln. 
jų nakvojo kelionės metu. Iš nakvy-
nę pasirinkusių asmenų apie 300 
tūkst. liko nakvoti kaimo turizmo 
sodybose, t.y. apie 20 proc. visų ke-
liaujančiųjų. Vasaros sezono metu šis 
rodiklis pakyla iki 40 proc.”, - apie 
tai, koks svarbus kaimo turizmas iš 
arčiau pažįstant gimtąjį kraštą, paste-
bėjo L.Žabaliūnas.

„Pernai Anykščiuose lankėsi 54 
proc. daugiau turistų. Rajone galbūt 
lankėsi dar daugiau, bet tikslių duo-
menų neturime. Norime visus turistus 
suskaičiuoti gerąja to žodžio prasme. 
Norime, kad Anykščiuose apsilankę 
visi turistai būtų patenkinti ir pavalgę, 
ir pailsėję, ir kai kada gerąją prasme 
nuvargę“, - susirinkusiems kalbėjo 
rajono meras Kęstutis Tubis.

Šventėje taip pat dalyvavo Ūkio 
viceministrė Rasa Noreikienė, Lietu-
vos verslo konfederacijos generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Kęstutis 
Jankauskas, Klaipėdos rajono savi-
valdybės atstovai.

Kitais metais Lietuvos kaimo turiz-
mo sostinės vairą iš Anykščių perima 
Klaipėdos rajonas, todėl jiems jau ke-

Perduodamas Lietuvos kaimo turizmo sostinės vėliavą Klaipė-
dos rajono savivaldybei, rajono meras Kęstutis Tubis iš šios sa-
vivaldybės mero pavaduotojos Rūtos Cirtautaitės sužinojo, kad 
Klaipėda ir Klaipėdos rajonas yra dvi atskiros savivaldybės.

tvirtadienį perduota gandru papuošta 
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos 
vėliava.

Lietuvos kaimo turizmo sezono 

atidarymo šventėje taip pat diskutuo-
ta apie kaimo turizmo kūrimo ir plė-
tros galimybes, vyko kontaktų mugė, 
ekskursijos po Anykščių kraštą.

Kavarskietė E. Leonovaitė šią 
teisę iškovojo sėkmingai pasi-
rodžiusi matematikos konkurse 
„Matmintinis“ ir buvo įtraukta 
į Lietuvos komandos sudėtį da-
lyvauti konkurse Slovėnijoje. 
„Konkursas vyko Murska Sobo-
ta mieste Slovėnijoje gegužės 7 
dieną. Iš Lietuvos vyko autobu-
sas, iš viso 52 žmonės, iš kurių 

Kavarskietė atstovavo Lietuvai 
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Gegužės pradžioje J. Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo 
skyriaus mokinė Eglė Leonovaitė Lietuvos komandos sudėtyje dalyvavo 
tarptautiniame matematikos konkurse. Merginą ruošė mokytoja Vilma 
Kriaučiūnienė.

27 buvo konkurso dalyviai“, - 
pasakojo E.Leonovaitė. 

Paklausta, kokius uždavinius 
teko spręsti, ar jie labai skyrėsi 
nuo to, kas mokoma mokykloje, 
E. Leonovaitė sakė, kad konkur-
se reikėjo skaičiuoti mintinai. 
„Konkurse grūmėsi 5 šalių atsto-
vai. Tiesiog buvo duoti skaičiai 
ir teko skaičiuoti mintinai“,- pa-

Eglė Leonovaitė jau ne 
pirmus metus mokosi ir 
„Anykštos“ jaunųjų žurna-
listų mokyklėlėje.  

Turistai - gryni latviai ar gryniausi 
rusai, save „latveicais“ vadinantys. 
Juk visai netoli - ką čia reiškia iš 
Daugpilio ar net Rygos iki Anykščių 
atlėkti. O čia yra ką pažiūrėti, nors 
miestelis ir nedidelis. Ir kainos pas 

sakojo E. Leonovaitė. Mergina 
konkurse užėmė 13 vietą. 

E. Leonovaitė dalyvavo ir ke-
liose rajoninėse įvairių dalykų 
olimpiadose. Ji pasižymėjo che-
mijos olimpiadoje, kur užėmė 
pirmą vietą, o fizikos olimpiado-
je buvo trečia. Paklausta, ar savo 
ateitį mergina sies su matematika 
ir kitais tiksliaisiais mokslais, E. 
Leonovaitė, kuri šiemet baigia 
trečią gimnazijos klasę, juokėsi, 
kad dar absoliučiai nieko nežino. 
Kol kas jos planuose – išsilaikyti 
automobilio vairavimo egzami-
nus ir atostogauti.

Anykščiuose - rusakalbis antplūdis Raimondas GUOBIS

Gegužę Anykščių muziejus ir lajų taką užplūdo daugiausiai rusų 
kalba bendraujantys ekskursantai iš Latvijos, Baltarusijos bei di-
džiosios Rusijos. 

Latviams proga pakeliauti iškrito gegužės 4-ąją, nes šalyje buvo 
nedarbo diena - švenčiama Latvijos valstybės atkūrimo šventė, ru-
sams palankus buvo gegužės 1-ios ir 9-ios tarpušventis.

mus, pasak kaimynų, dar mažesnės 
negu Latvijoje.

 Visuomet nepamirštu pasiteirauti, 
kaip mano bendravardis Raimondas 
Vėjuonis - šalies prezidentas gyvena. 
Prisimename dar ką nors malonaus 

iš mūsų tautų bendros istorijos, poetą 
Rainį, apie jūras rašiusį Vilių Lacį, taip 
smagiai siauruką aprašiusią Norą Iks-
teną. Baltarusiai, rusai - įdomi publi-
ka. Minskas, Maskva, Peterburgas.... 
Aleksandras pasakoja apie visai ne-
blogą gyvenimą imperijos sostinėje 
- politika jis nesidomi, suradęs laiko 
vienas ar su artimaisiais keliauja. Ir 
po Rusiją - net į Kamčiatką, Kareliją, 
ir Lietuvą jau ne pirmą kartą atvyko. 
Čia jaučiasi ramybė, jaučiasi dvasia, 
jaučiasi oro grynumas. Maskvoje net 
kvėpuoti sunku, kur bepasuksi - žmo-

nių daugybė. Miesto metro per dieną 
perveža nesuvokiamą skaičių kelei-
vių - apie 6 milijonus, dvi Lietuvas. 

Tenka susimąstyti, kai dažnas pa-
klausia, kur čia geriausia pavalgyti, 
kur gardžiausi valgiai, kur skaniau-
si cepelinai? Net keista, kai tą pačią 
keliautojų iš Daugpilio kompaniją 
vakare dar sutikau parduotuvėje. Ke-
liautojai pripažino, kad net dviejose 
Anykščių kavinėse cepelinų nebega-
vo. Net nustebau, kad taip, juk galė-
jo vietoj didžkukulių įsiūlyt bent jau 
bulvinių blynų.  

Gynyba. Lietuvoje užtenka 
slaptųjų tarnybų slaptųjų pažymų 
(kuriose gali būti vien apkalbos, 
gandai), kad žmogus nebūtų ski-
riamas į postą. Niekas nieko jam 
nepaaiškins, jokios informacijos 
nepateiks. Kaip tam žmogui apsi-
ginti? Seime prasidėjo Seimo lai-
kinosios komisijos, kuri tirtų ga-
limą manipuliavimą žvalgybos ir 
ikiteisminio tyrimo duomenimis, 
formavimo procesas. “Tai, kas da-
bar vyksta, kai nutekinama infor-
macija, kai mojuojama slaptomis 
pažymomis, kai iš esmės laužomi 
žmonių likimai, kai žmogus yra 
apšmeižiamas ir negali net pasi-
teisinti, ir yra patyčios iš demo-
kratijos.... Aš tikiu, kad komisija 
bus sukurta”, - sakė Seimo narys 
Linas Balsys. 

Klebonas. Žagarės (Joniškio r.) 
parapijos klebonas Marius Dyglys 
jau 4 metus sėkmingai dalyvauja 
sparčiai populiarėjančiame pasau-
liniame geografinių koordinačių 
žaidime “Geo Lobiai” (angl. “Geo 
Caching”), per kurį į miestelį ban-
doma pritraukti daugiau turistų bei 
mėgėjų pažinti savo kraštą.  Žaga-
rėje šis projektas veikia jau 6 me-
tus - mieste yra paslėpti 9 lobiai, 
kuriuos lanko projekto dalyviai iš 
įvairių Lietuvos vietų bei užsienio 
šalių. Pats klebonas M. Dyglys ne 
tik domisi šiuo žaidimu, bet ir pats 
mėgsta keliauti, o neseniai, išlai-
kęs egzaminą, įgijo antros katego-
rijos gido kvalifikaciją. 

Pardavėja. Trečiadienį Klai-
pėdos Taikos prospekto pabai-
goje esančioje nedidelėje maisto 
prekių parduotuvėje įvykdytas 
nusikaltimas, kuris liūdnai baigė-
si jos 60-metei pardavėjai. Apie 
20.50 val. parduotuvėje vyras 
pabandė nesusimokėjęs išnešti 
porą pakelių kavos. Jau pro kasą 
praėjusiam vagišiui kelią pastojo 
pardavėja. Aukštaūgis vyras kelis 
kartus kumščiu smogė jai į veidą 
ir paspruko. Pardavėjai prireikė 
medikų pagalbos. Ligoninėje di-
agnozuota, kad jai sulaužyti trys 
dantys. 

Bauda. Už bandymą papirkti 
Kauno policininkus Nigerijos pi-
lietis Vincentas Olumide Olutade 
nubaustas 376 eurų bauda. Tiek 
šiam Kauno Technologijos uni-
versiteto (KTU) studentui kainavo 
kebabas, dėl kurio vidurnaktį jis 
ryžosi sėsti neblaivus prie auto-
mobilio vairo. 29-erių nigerietis, 
studijuojantis KTU Ekonomikos 
ir vadybos fakultete, vairuodamas 
“Audi”, buvo sustabdytas naktį 
į gegužės 2-ąją K. Donelaičio ir 
Maironio gatvių sankirtoje. Į pa-
reigūnų alkoholio matuoklį jis pri-
pūtė 0,88 promilės. 

Rankos. Varėnos rajono apylin-
kės teismo koridoriuje kaltinama-
sis persipjovė venas ir prisidėjęs 
peilį prie kaklo, grasino nusižu-
dyti, išsigandęs gresiančio laisvės 
atėmimo, rašo “Lietuvos rytas”. 
61 m. varėniškis M. Ž., teisiamas 
už sunkų sveikatos sutrikdymą, 
išsitraukė iš kišenės nedidelį peilį 
ir persipjovė ranką - iš venos plūs-
telėjo stipri kraujo srovė, tačiau 
teisiamasis neleido teismo dar-
buotojai suteikti pagalbą. Buvo 
iškviesti policijos pareigūnai ir 
medikai, pastarieji išvežė susiža-
lojusį varėniškį į ligoninę. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Temidės svarstyklės
Vagystės. 2016-05-10, apie 16 

val., Kavarsko seniūnijoje  paste-
bėta, kad įsilaužta į sodybą ir ūki-
nius pastatus, bei pavogti penki 
dujų balionai, staklės ir priekalas. 
Nuostolis – 555 eurai. 2016-05-
12, apie 13 val., Andrioniškio 

seniūnijoje  pastebėta, kad iš nera-
kinto rūsio pavogtas stalas su kėdė-
mis, o iš kieme esančios statybinės 
medienos krūvos pavogta 20 vnt. 
lentų. Nuostolis – 200 eurų.

Smurtas. 2016-05-11, apie 15 
val., Anykščių seniūnijoje  neblai-
vus (1,81 prom.) 41-erių vyras pa-
naudojo fizinį smurtą prieš 36-erių 

sutuoktinę. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. 2016-05-12, 
apie 21 val. 10 min., Troškūnų se-
niūnijoje  neblaivus (2,39 prom.) 
vyras, gimęs 1974 m., grasino savo 
14-mečiui sūnui. Įtariamasis sulai-
kytas.

Mirtis. 2016-05-12 Anykščių ra-
jono policijos komisariate  pradėtas 

ikiteisminis tyrimas dėl vyro, gi-
musio 1942 m., mirties priežasties 
nustatymo.

Dingo. 2016-05-07, apie 12 val., 
Anykščių seniūnijoje iš namų išėjo 
ir negrįžo 16-metė mergina. Poli-
cija informavo, kad nepilnametės 
paieška nutraukta – gegužės 11 die-
ną  mergina į namus sugrįžo pati.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

(Atkelta iš 1 p.)

Ar dalyvaujate 
prekybos centrų 
boikote? (Atkelta iš 1 p.)

Silvija STANKEVIČIŪTĖ, 
Mačionių kaimo (Skiemonių 
sen.) gyventoja:

- Akciją palaikau. Tris dienas 
tikrai apsieisiu be didžiųjų preky-
bos centrų. Manau, kad situacija 
nuo šios akcijos labai nepasikeis, 
tačiau dėmesys į pernelyg dideles 
kainas bus atkreiptas. Kaip bebūtų, 
daugiausia apsiperku didžiųjų pre-
kybos centrų parduotuvėse. 

Aldona URBONIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Nemanau, kad ši akcija yra 
tuščias reikalas, tačiau, mano nuo-
mone, čia kvepia politikavimu. 
Ne vien prekybos centrai kalti dėl 
kainų. Apsipirkinėju „Norfoje“. 
Kainos baisios, kai palyginu su pa-
jamomis. Jeigu minimali alga būtų 
eurais, kaip buvo litais, viskas būtų 
gerai. Juk būtiniausios prekės kiek 
kainavo litais, beveik tiek kainuoja 
eurais. 

Jonas ANDRIKONIS, Vikonių 
kaimo (Anykščių sen.) gyvento-
jas:

- Žinoma, palaikau, nors šios ak-
cijos veiksmingumu abejoju. Trys 
dienos nieko nepakeis, jeigu bent 
mėnesį akciją tęstųsi... Manau, kad 
dėl kainų politikos kalta valdžia. 
Antai, Panevėžyje gyvenanti dukra 
kartą per mėnesį važiuoja apsipirk-
ti į kaimyninę Lenkiją ir teigia, kad 
kelionė apsimoka, nes ten viskas 
beveik perpus pigiau.

Incidentas įvyko Vaidlonių kaimo 
gyventojos Giedrės Čekanauskaitės, 
kuri dėl vaikų nepriežiūros ir sociali-
nių įgūdžių stokos yra įtraukta į soci-
alinės rizikos sąrašą, kieme. Tądien 
jos buvo atvykęs aplankyti Panevė-
žio rajone gyvenantis draugas ir jos 
vaikų tėvas K. Burba.

„Socialinės darbuotojos lankėsi 
pas G. Čekanauskaitę ir klausė jos 
apie šį atvejį. Ji minėjo, kad vaikui 
įkando nuo grandinės nutrūkęs šuo ir 
ji pati paprašiusi savo draugo, kad jis 
tą šunį pasiimtų ir padėtų kur nori“, - 
pasakojo Troškūnų seniūnijos seniū-
no pavaduotoja Gina Petraškienė.

Šuo įkando maždaug penkerių 
metų vaikui. Ar jis rimčiau nukentė-
jo, G. Petraškienė pasakyti negalėjo. 
G. Čekanauskaitė gyvena kartu su 
seserimi, todėl tai, kaip buvo užmuš-
tas šuo, galėjo matyti penki maža-
mečiai. Anykščių rajono policijos 
komisariato vyresnysis specialistas 
Petras Pumputis pateikė kiek kitokią 
šio įvykio versiją.

Esą nutrūkęs šuo įkandęs K. Bur-
bai. Jis dėl to labai supykęs ir gyvū-
ną užmušė akmeniu. 

“Ką iš tiesų matė vaikai, dar aiš-
kinsimės. Jie kalbėjo matę šunį, 
tempiamą maiše. Fakto, kad  vai-
kai matė mušamą šunį, neturime”, 
- „Anykštai“ apie įvykį pasakojo P. 
Pumputis. Vis dėlto policijos įvykių 

Šunį užmušė vaikų akivaizdoje
suvestinėje konstatuojama, kad šuo 
užmuštas vaikų akivaizdoje.

Anksčiau  reikalų su policija šunį 
užmušęs K. Burba  neturėjo, pirmi-
niais duomenimis, įvykio metu buvo 
blaivus. Nieko blogo apie jį negalėjo 
pasakyti ir Troškūnų seniūnijos se-
niūno pavaduotoja G. Petraškienė.

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
kad užmuštas šuo tarnybos specialis-
tų buvo išvežtas į Nacionalinį mais-
to ir veterinarijos tarnybos institutą 
teismo ekspertizei.

„Tokiais atvejais reikalingi teis-
mo ekspertizės aktai. Kaip mirusius 
žmones veža į tam tikras institucijas, 
taip ir gyvūnus, nes čia jau yra teis-
minis atvejis ir bus taikoma baudžia-
moji atsakomybė”, - sakė D. Žio-
gelis, pats Vaidlonyse po incidento 
neapsilankęs, nes užmuštą šunį tar-
nybai pristatė policijos pareigūnai.

Apie žiaurų įvykį, kurį galimai 
matė ir vaikai, ketvirtadienio rytą 
savivaldybės Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus vedėja Laima Zukienė suži-
nojo tik iš „Anykštos“.

“Siaubas. Jūs mane užklupote vi-
sai nieko nežinančią”, - į žinią rea-
gavo L. Zukienė. Prieš porą mėnesių 
Svėdasų seniūnijos Miliūniškio kai-
me taip pat fiksuotas žiaurus elgesys 
su šunimi. Pakelės griovyje rastas 
nugaišęs šuo, ant kurio kaklo buvo 

užvyniotas elektros laidas, ant kūno 
buvo smaugimo, deginimo požy-
mių. Įtariamieji dėl žiauraus elgesio 
su gyvūnu kol kas nenustatyti.

Praėjusių metų gruodį Andrioniš-
kio seniūnijoje, vienoje sodyboje, 
pastebėtas kankinamas šuo - ant 
šuns kaklo virvė buvo įaugusi į jo 
kūną ir iš atviros žaizdos tekėjo pū-
liai. Jis pats buvo pririštas ant aukštai 
pakabinto trumpo pavadžio ir galėjo 
tik tupėti ant būdos. Tuomet šuns 
gelbėti atskubėjo savanoriai iš Biržų 
gyvūnų globos namų.

Baudžiamasis kodeksas numato, 
kad už žiaurų elgesį su gyvūnu, jei 
dėl to gyvūnas žuvo, gali būti skiria-
ma bauda nuo 50 iki 1200 eurų arba 
net laisvės atėmimas iki vienerių 
metų.

Nu: “Vienas simpatiškesnių politikų buvo Masiulis.. ir bac...kokie visi supuvę...”
Noras: “labai gali būti, nes labai nesinori, kad žmonės suźinotų, iš kur pinigė-
liai partijose atsiranda. Didelė gėda liberalams.”
Misijus: “skaidrumas padarė proveržį.”
Radistas: “Dabar laukiu per liberalų radiją Pasakų senelio komentaro t.y. 
naujos pasakos.”
Normalu tai: “Masiulis galimai dėl partijos ėmė nalogą, visoms partijoms 
moka įmonės, tai kas čia blogo? normalu, ne savo kišenėn dėjo. Viskas dėl 
partijos.”
AL  atsakymas į Normalu tai: “niekada nesusimąstėt, iš kur įmonėse/versle 
tokios grynų pinigų sumos?”
Liberalė: “Tuoj paleisim hipnozės seansus apie veržlias permainas ir skaidru-
mą, mielieji anykštėnai.”(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Liberalų kyšio istorijoje - 
anykštėniški akcentai

Orderį kratai davė 
Anykščių teisėja 

Portalas lrytas.lt Liberalų partijos 
lyderio Eligijaus Masiulio istorijoje 
mini Anykščius. Pasirodo, kratos 
“MG Baltic” vadovų kabinetuose 
atliktos Anykščių rajono apylinkės 
teismo sprendimu. Priminsime, kad 
koncernas “MG Baltic” valdo ir 
“Anykščių vyną”. 

Įdomus sutapimas, kad Anykščių 
liberalų būstinė taip pat yra įsikūrusi 
šios gamyklos patalpose.

 Portalas lrytas.lt rašo: „MG Bal-
tic“ valdybos narys, koncerno pre-
zidento dešiniąja ranka įvardijamas 
advokatas Romanas Raulynaitis, pa-
klaustas apie kratą koncerno vado-
vybės darbo vietose, patvirtino, kad 
koncerno patalpose atliktos kratos, 
tačiau įtarimų dėl kyšio liberalų ly-
deriui E.Masiuliui nekomentuoja.

Jis sakė, kad kratos atliktos kon-
cerno prezidento D. Mockaus ir vi-
ceprezidento R. Kurlianskio kabine-
tuose.” 

„Pasakysiu jums du sakinius, o 
išvadas darykite patys. Gerai pa-
reigūnai padirbėjo: rado 57 dydžio 
uzbekišką kepuraitę. Jūs geriau pasi-
domėkite Anykščių rajono apylinkės 
teisėja Vitalija Ragauskiene. Yra šio 
teismo nutartis – ikiteisminio tyrimo 
teisėja V. Ragauskienė leido daryti 
kratą“, – dėstė koncerno advoka-
tas.”

Anykščių rajono apylinkės teismo 
pirmininkė V. Ragauskienė užuo-
minos apie uzbekišką kepuraitę 
“Anykštai” nekomentavo ir teigė, 
kad lrytas.lt publikacijos neskaitė. 

Teisėja pripažino, kad kratos atlik-
tos jos sprendimu, tačiau tikino, kad 
kyšis perduotas ne Anykščiuose. V. 
Ragauskienė aiškino, jog prokurorai, 
atlikdami ikiteisminį tyrimą, galėjo 
kreiptis ir į bet kurį kitą teismą. “Be 

teismo sprendimo negalima atlik-
ti kratų. O kratas atliekant teismas 
nedalyvauja”, - aiškino teisėja V. 
Ragauskienė.

Anykščių liberalų lyderis 
Lukas Pakeltis: „Manau, 
visas  skyrius šokiruotas 
šios žinios“

Per praėjusius savivaldos rinki-
mus Anykščių rajone  didžiausio 
rinkėjų palaikymo sulaukusio Li-
beralų sąjūdžio Anykščių skyriaus 
pirmininkas, rajono Tarybos narys 
Lukas Pakeltis „Anykštai“ sakė, 
kad tiek jis pats, tiek visas vietos li-
beralų skyrius yra šokiruotas žinios 
apie Specialiųjų tyrimų tarnybos pa-
reikštus įtarimus,kad verslo koncer-
no „MG Baltic“ atstovai Liberalų 
sąjūdio lyderiui E. Masiuliui perda-
vė 100 000 eurų kyšį.

„Šiuo metu išvykęs, ne Lietu-
voje, bet girdėjau šią žinią. Esam 
tiek asmeniškai, tiek, manau, visas 
skyrius šokiruoti šios žinios. Tai ti-
krai netikėta ir laukiame paties E. 
Masiulio komentaro. Ir, bet kuriuo 
atveju, mes pasisakome už sąžinin-
gą ir skaidrią politiką. Ir man la-

bai sudėtinga komentuoti, nes mes 
pirmiausia dirbam anykštėnams ir 
Anykščių reikalus sprendžiame, to-
dėl labai sudėtinga pasakyti, kas ten 
realiai vyksta ir kokios aplinkybės. 
Laukiame tolimesnių sprendimų, 
bet, jei įtarimai pasitvirtins, manau, 
reiks kardinalių veiksmų, siekiant 
tiek išsaugoti partijos reputaciją, 
tiek žmones informuoti, kad ir toliau 
esame skaidrūs, kompetentingi ir ne-
priekaištingos reputacijos. Labai ne-
tikėta ir slogi žinia mums visiems“, 
- sakė L.Pakeltis.

Liberalų lyderis traukiasi 
iš partijos ir Seimo 

Ligšiolinis liberalų vadovas E. Ma-
siulis ketvirtadienio vakarą paskelbė 
pasitraukiantis iš pareigų partijoje, jis 
taip pat žada atsisakyti parlamenta-
ro mandato. Politikas teigia nesantis 
kaltas, bet konkrečiau įtarimų kol kas 
nekomentavo.

Liberalų sąjūdžio valdyba penkta-
dienį nusprendė, kas pakeis E.Masiulį 
– laikinuoju liberalų vadovu tapo pir-
masis E. Masiulio pavaduotojas, eu-
roparlamentaras Antanas Guoga.

Paskutinį kartą Anykščiuose E. 
Masiulis lankėsi per Užgavėnes. 
Tuomet su rajono meru Kęstučiu Tu-
biu, Liberalų sąjūdžio Anykščių sky-
riaus pirmininku L. Pakelčiu ir kitais 
vietos liberalais jis anykštėnams 
kepė ir nemokamai dalijo blynus.

Kol troškūniečiai karštai ap-
tarinėjo žiaurų  įvykį Vaidlo-
nyse, savivaldybės Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus vedėja Lai-
ma Zukienė apie tai dar nieko 
net nežinojo ir pirmą kartą iš-
girdo iš žurnalistų.

Panašu, kad žmonės jau 
tinkamai informuoti

Lukas PAKELTIS, Liberalų są-
jūdžio Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas, rajono Tarybos narys, apie 
korupcijos skandalą: 

„Jei įtarimai pasitvirtins, manau, 
reiks kardinalių veiksmų, siekiant 
tiek išsaugoti partijos reputaciją, 
tiek žmones informuoti, kad ir to-
liau esame skaidrūs, kompetentin-
gi ir nepriekaištingos reputacijos. 
Labai netikėta ir slogi žinia mums 
visiems.“

Būkit atsargi - už tokią citatą 
ir iš darbo gali išmesti

Judita SKAČKAUSKIENĖ, Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centro 
muziejininkė ir Anykščių miesto 
bendruomenių tarybos narė, apie 
dažniausiai vartojamą posakį:

„Vieni žmonės turi proto, o kiti 
neturi, ir viskas. Autorius – Mikė 
Pūkuotukas.“

O dar sako, kad valdžia 
žmonių nebijo
 
Donaldas VAIČIŪNAS, mero 

patarėjas, apie tai, ar palaikys pre-
kybos centrų boikotą: 

„Maisto nesiryžtu pirkti turguje, 
pirmiausia, iki jo reikia nueiti“... 

Pabandykite ir rašyti –
 nereikės skaityti 

Judita SKAČKAUSKIENĖ, Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centro 
muziejininkė ir Anykščių miesto 
bendruomenių tarybos narė, apie 
mėgstamiausias knygas:

„Neieškau knygose išganymo ir 
nušvitimo, tiesiog stengiuosi daug 
skaityti.“

Artimieji neprieštaravo?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas, apie šunį, iš-
vežtą į ekspertizę: 

„Kaip mirusius žmones veža į 
tam tikras institucijas, taip ir gy-
vūnus, nes čia jau yra teisminis 
atvejis ir bus taikoma baudžiamoji 
atsakomybė”.

Blogąja prasme turistus 
kameros suskaičiuoja?

Kęstutis TUBIS, meras, apie tu-
ristus:

„Pernai Anykščiuose lankėsi 54 
proc. daugiau turistų. Rajone gal-
būt lankėsi dar daugiau, bet tikslių 
duomenų neturime. Norime visus 
turistus suskaičiuoti gerąja to žo-
džio prasme.“

Keiktis cirke labai 
nemandagu

Arvydas ANTANAVIČIUS, 
UAB „Stema“ komercijos direkto-
rius, apie valdžią: 

„Dar tokių klounų valdžioje ne-
turėjome, be keiksmažodžių apie 
juos kalbėti neišeina“.
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Linas BITVINSKAS

Mano prekybos centrų boikoto 
dienoraštis. Pirma diena. Atsike-
liu. Pažiūriu pro langą. saulėta, 
per kiemą eina kaimynės katinas. 
Pasitikrinu – eiti į prekybos 
centrus potraukio nėra. Dar kartą 
pasitikrinu darbe – ir čia nėra. 

Pietūs. Valgau, ką turiu, atsi-
darau šaldytuvo kamerą, randu 
šaldytų grybų, ledjūrio menkės, 
pirktos dar prie Kubiliaus – bus 
vakarienė. Pulsas kiek pagreitė-
jęs, galva nesvaigsta, potraukio 
dar nėra. 

Darbe baigėsi kava. Vis tiek 
neisiu. jau pusę dienos atsilai-
kiau. Bendradarbis neapdairiai 

užmiršo savo kavą. Pakabinu, 
kavos paviršių užlyginu. 

Vakaras. neisiu. Žuvies neval-
gėm – tegu kubilius valgo. Bus 
gerai ir bulvės.  

Antra diena. Ryte save įtikinu, 
kad potraukio dar nėra. nesilpna, 
ratilai akyse nemataruoja.  Paste-
biu, kad kaimynės katinas labai 
nusipenėjęs. Gatvėje randu pūkų, 
padarau išvadą, kad katinas kaž-
ką suėdė. stebiu mašinų aikštelę 
prie prekybos centro – netelpa. 
„Mūsiškiai blokuoja“, - pagalvo-
ju. Beje, mūsiškiai laiko apgulę ir 
bankomatus – stengiasi pinigus 
nusiimti, kad prekybcentrių ver-
gams neliktų. 

išrausiu šaldytuvo kamerą – 
randu kiaulienos pusgalvį. Šitas 
savas, jau prie Butkevičiaus pirk-
tas. Vartau rankose ir galvoju: 
„kaip simboliška, tiesiog atspindi 
visą politikų esmę“. Palieku at-
šilti, bus šaltienai. Aptinku, kad ir 
mūsų turgus baikotuoja – vienos 
gėlės, atsiprašant, tai ar dabar 
man našlaites su gladiolėm valgy-
ti? esu šioks toks žaliavalgis, bet 
tikrai ne ekstremalas.

Pietūs. neisiu, tik trumpam 
užsuksiu pažiūrėti į tuos išdavi-
kus. Va, jie eina – patenkinti tokie. 
Pastebiu vienos partijos politiką. 

Apsipirkęs. „Davarė“ lietuvą, o 
dabar perka kaip niekur nieko, o 
aš savo potraukį tramdau.  kole-
ga dar kavos nepasidėjo. kaltai 
prasinešu puodelį pro jo kabinetą.

Pasižiūriu, kad ir bulvių vaka-
rienei nebėra. nieko, nuvažiuosiu 
į kaimą ir parsivešiu. Tai kas, kad 
pasodinau prieš savaitę – vis tiek 
dar nesudygo. Šaltienos nevirsiu 
– tegu Butkevičius pusgalvius val-
go. kadangi Butkevičiaus netoli 
nėra, atiduodu apvirtą pusgalvį 
šuniui. Šuo irgi nerodo entuziaz-
mo, jis tiesiog nesupranta, kad jį 
pagerbiau kaip premjerą. Beje, 
mano šuo irgi gerai nusipenėjęs. 

Trečia diena. Rytas, kaip bebūtų 
gaila, išaušo. esu nusivylęs, kad 
boikotas eina į pabaigą. kai-
mynės katino nesimato – nieko 
negalvoju, bet taip jam ir reikia. 
Ne aš vienas akis turiu ir ne vie-
nas boikote vargstu. Dar labiau 
jaučiuosi įsitikinęs, kad jokio 
potraukio nėra. nežinau kodėl, 
bet maudžia kaulus, bet pulsas 
tvarkoj. kažkodėl labai noriu 
kalbėti ir dar daug. Beveik pus-
valandį su pažįstamu aptarinėjom 
šašlykų marinavimo subtilybes. 
Beje, niekada nesu marinavęs 
mėsos, o pasirodo tiek daug žinau 
- kaip pjaustyti, kiek marinate 

laikyti, kokia turi būti spalva ir 
kaip mėsos spalva keičiasi kepant 
ir t.t.    

jau du kartus buvau užėjęs į 
prekybcentrius. Nieko nepirkau. 
Pasirodo – galiu. Praeinant pro 
kasas į mane įtartinai žiūrėjo ka-
sininkė ir apsauginis. Užmezgiau 
su jais akių kontaktą. Šypsosi. 
Dar pažiūrėsim, kas juoksis 
paskutinis. Mūsiškiai toliau ap-
gulę laiko mašinų aikštelę, o štai  
bankomatą atleido, matyt, viską 
nuėmė. O kaip kitaip – pensijų ir 
pašalpų dienos, nesaugosi, išneš 
su visom kasom. sakyčiau, preky-
bos centras jiems ir atlyginimą už 
apsaugą turėtų mokėti.

Į pavakare grįždamas namo 
pastebiu gatvėje Butkevičių su 
kubiliumi. Abu eina ir žvalgosi. 
Aha, vienas atvažiavo žuvies, 
o kitas pusgalvio.  Tai jau ne, 
nebėra, veltui vargsta, reikėjo 
vakar atvažiuoti. nusisuku ir 
nueinu. 

Daug mąstau apie lietuvą, apie 
jos likimą istorijoje, kaip senovės 
lietuviai maitinosi... nežinia, kiek 
būčiau galvojęs, bet mano mintis 
pertraukė skanuojamų prekių 
ciksėjimas. Parėjęs namo verkiau 
– man dar per anksti atsisakyti 
prekybos centrų.   

Pastebimo pirkėjų 
sumažėjimo nebuvo

Gal akcijos organizatorių „liapsu-
sas“, o gal tiesiog atsitiktinumas, kad 
boikotas prasidėjo dešimtą mėnesio 
dieną, kai dalis Lietuvos gyventojų 
gauna vienokias ar kitokias socialines 
išmokas. Antradienį, pirmą akcijos 
dieną, Anykščiuose nuo pat ryto prie 
bankomatų, esančių tiek prie „Norfos“, 
tiek prie „Maximos“ prekybos centrų, 
driekėsi eilės žmonių, suskubusių iš-
sigryninti išmokų pinigus. Dalis šių 
žmonių iš karto ėjo apsipirkti. Viena 
pakalbinta pensininkė sakė, kad tikrai 
prisidėtų prie rengiamos akcijos, bet 
gyvenanti nuo pensijos iki pensijos, 
todėl vos gavusi pinigus ji skuba nusi-
pirkti būtiniausių maisto produktų, nes 
paskutinės dienos iki pensijos gavimo 
būna labai „kūdos“. 

Ketvirtadienį apie pietus apsilankius 

Anykštėnai – ne patys aktyviausi 
prekybos centrų boikoto dalyviai
Gegužės 10-12 dienomis visoje šalyje vyko akcija, raginusi tau-

tiečius neiti į didžiuosius prekybos centrus ir tokiu būdu versli-
ninkams parodyti, kad tauta neketina taikstytis su nepagrįstai 
išaugusiomis maisto produktų kainomis. Socialiniame tinkle 
„Facebook“ atsirado bent keli visuomeniniai judėjimai, kurie 
kvietė žmonės prisijungti prie šios akcijos. Apie 100 tūkstančių 
lietuvių ketino dalyvauti prekybos centrų boikote.

Anykščiuose esančiuose didžiuosiuose prekybos centruose šio-
mis dienomis žmonių buvo galbūt ir mažiau, tačiau jų pirkinių 
krepšeliai tikrai nebuvo „kūdi“.

Vilniaus g. esančioje „Norfoje“ pirkėjų 
buvo tikrai nedaug, dalis jų į parduotu-
vę užėjo tik nusipirkti pietų.

„Maximoje“ situacija irgi buvo pa-
naši – pirkėjų negausu, bet jų pirkinių 
krepšeliai nebuvo pustuščiai. Viena 
prisistatyti nenorėjusi pardavėja sakė, 
kad per tris akcijos dienas nepastebė-
jusi, jog pirkėjų būtų itin sumažėję. 
„Kažkiek tikrai mažiau, per pietus ir po 
17 val. buvo mažesnis pirkėjų bumas, 
žmonės kiek mažiau pirko, bet nebuvo 
ir taip, jog parduotuvė visiškai ištuštė-
tų. Už tai savaitgalį laukiam gerokai 
daugiau pirkėjų“, – kalbėjo pardavėja.

Pardavimų rezultatai
 šiek tiek krito

Susisiekus su trijų didžiausių 
Anykščiuose prekybos centrų: „Iki“, 
„Maxima“ ir „Norfa“ - atstovais spau-
dai paaiškėjo, kad visuose fiksuoti kiek 

mažesni pardavimai, tačiau garantuoti, 
kad tai būtent buvusios akcijos rezulta-
tas, nė vienas iš atstovų nedrįso. 

„Įvertinus ir apibendrinus dviejų 
dienų rezultatus, matome, kad klientų 
srautas visame „Maxima“ prekybos 
tinkle pastarosiomis dienomis yra 
maždaug 5 proc. mažesnis, nei įprasta 
šiomis savaitės dienomis. Stebime ir 
šiokį tokį srautų persiskirstymą: į kai 
kurias „Maxima“ parduotuves pas-
tarosiomis dienomis užsuko mažiau 
žmonių nei įprasta, kitose gi priešingai 
- klientų srautas išaugo ar išliko stabi-
lus. Tai bendra tendencija. Ženklesnių 
pokyčių neužfiksavome nė viename 
iš regionų ar miestų, kuriuose veikia 
tinklo parduotuvės(...). Pastebime ir 
tai, kad šiomis dienomis dažniau žval-
gomasi ir perkami produktai ar kitos 
prekės, kuriems taikomos nuolaidos“, 
– teigė UAB „MAXIMA.LT“ Ko-
munikacijos skyriaus vadovė Renata 
Saulytė.

UAB „Palink“, kuriai priklauso 
„Iki“ prekybos centrai, viešųjų ryšių 
vadovė Berta Čaikauskaitė akcijos 
rezultatus komentavo taip: „Per dvi 
akcijos dienas mes sulaukėme 2 proc. 
mažiau pirkėjų nei praėjusią savaitę. 
Organizuota akcija labiau paveikė di-
dmiesčių didžiąsias parduotuves, tuo 
tarpu mažesniuose miesteliuose po-
veikis buvo menkesnis.” 

Tuo tarpu „Norfos“ atstovas spaudai 
Darius Ryliškis sakė, jog specialios šių 
dienų statistikos nerenkantys, bet „tar-
piniai antradienio dalies parduotuvių 
pardavimų rezultatai smuko 4 proc.“

Iki akcijos, raginančios tris dienas 
nesilankyti prekybos centruose, pra-
džios likus vos 1-2 dienoms, kai kurie 
didieji prekybos tinklai paskelbė apie 
būsiančias dideles nuolaidas. Pavyz-
džiui, „Maximos“ prekybos centruo-
se gegužės 14 d. vyks akcija „Tokios 
nuolaidos“, kurios metu žmonės kvie-
čiami būtiniausių maisto ir ne maisto 
prekių įsigyti su 20-40 proc.nuolaida. 
Vis dėlto „Maximos“ Komunikacijos 
skyriaus vadovė R. Saulytė pabrėžė, 
kad ši akcija yra suplanuota prieš kelis 
mėnesius ir neturi nieko bendro su ga-

limybe įsiteikti pirkėjams.
„Norfos“ atstovas spaudai D. Ry-

liškis, paklaustas, ar jo atstovaujama 
įmonė neketina pirkėjams pasiūlyti 
specialių nuolaidų, sakė: „Mūsų par-
duotuvėse nuolat vyksta įvairios ak-
cijos ir išskirtinių nuolaidų prekėms 
neketiname suteikti“.

Turguje asortimentas 
kol kas mažas

Vienas iš akcijos boikotuoti preky-
bos centrus organizatorių pasiūlymų 
– apsipirkinėti mažose parduotuvėse 
arba turguje. Užėjus į vieną Anykš-
čiuose esančią parduotuvę, prekiau-
jančią šviežiais kepiniais, kainos vis 
dėlto „kandžiojosi“. Bandelė su šoko-
ladu šioje parduotuvėlėje kainavo 0,55 
euro centus, o viename iš prekybos iš 
centrų tokios pat kaina buvo 0,46 euro 
centų. 

Tačiau mažosios parduotuvėlės vis 
dėlto pajuto akcijos naudą - penktadie-
nį “Kaišiadorių paukštyno” parduo-
tuvėlė pritrūko net duonos. Pardavėja 
pirkėjams teisinosi, kad dar tokio pir-
kimo iki šiol nematė...  

Anykščių turguje šviežiomis daržo-
vėmis prekiaujantys žmonės teigė, kad 
per akcijas dienas didesnio pirkėjų ant-
plūdžio nesulaukė. 100 gr lietuviškų 
salotų turguje kainavo 0, 30, ridikėliai 
– 0,40 euro centų. Už kilogramą agur-
kų prašė 1,80, už pomidorų – 2 eurų.

Akcijos atgarsiai

Pasibaigusi trijų dienų akcija susi-
laukė įvairių komentarų. Vieni žmonės 
ją gyrė ir vadino pavykusia bei siūlė 
tokias akcijas rengti ir ateityje, pavyz-
džiui, bent jau kartą per mėnesį. Buvo 
ir tokių, kurie pasisakė prieš vienkarti-
nes akcijas ir kalbėjo apie tai, kad rei-
kia išmokti pirkti teisingai – atsilaikyti 
prieš prekybos tinklų siūlomas nuolai-
das ir į savo pirkinių krepšelį dėti tik 
gerai suplanuotas ir tikrai reikalingas 
prekes. 

-ANYKŠTA

šiupinys

Prekybos centrų atstovai dievagojasi, kad pardavimų rezultatai 
krito vos keliais procentais.              jono jUneViČiAUs nuotr. 

Dizainas. Pirmą kartą Anykščiai 
dalyvavo „Dizaino savaitėje“. Tai 
jau vienuoliktus metus vyksiantis 
dizaino festivalis Lietuvoje. Gegu-
žės pirmą savaitę renginiai vyko 
šešiuose Lietuvos miestuose: Vil-
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo-
se ir Telšiuose ir Anykščiuose. Yra 
vilties, kad Anykščiuose „Dizaino 
savaitė“ taps tradiciniu renginiu.

Festivalis. Penktadienį Vilniu-
je ir Kaune prasidėjo  didžiausias 
Lietuvoje literatūros renginys – 52-
asis tarptautinis poezijos festivalis 
„Poezijos pavasaris“. Gegužės 28 
dieną „Poezijos pavasaris“ užsuks 
ir į Anykščių rajoną. Poezijos skai-
tymai vyks Vyskupo skvere, šalia 
paminklo rašytojui Antanui Bara-
nauskui, taip pat prie šv.Jono šalti-
nio Kavarske.

Svečiai. Šią savaitę Lietuvoje 
svečiuojasi studentų grupė iš Gruzi-
jos - Gruzijos technikos universite-
to Lietuvių kalbos ir kultūros centro 
studentai. Jie dalyvaus Anykščiuo-
se vyksiančiame tarptautiniame 
mėgėjų teatrų festivalyje „ARTimi 
2016“. Centro studentai šį šešta-
dienį  19 val. Anykščių kultūros 
centre vaidins spektaklį „Sapnas“, 
kurio autorius ir režisierius - Gruzi-
jos technikos universiteto Lietuvių 
kalbos ir kultūros centro vadovas 
ir dėstytojas prof. dr. Vidas Kava-
liauskas. Spektaklis vyks lietuvių 
kalba.

Eksperimentai. Rajono valdžia 
eksperimentuoja. Prieš keletą metų 
rajono artojų bei melžėjų varžy-
bas patikėjo organizuoti Anykščių 
menų inkubatoriui, o pernai floristi-
nių kilimų konkursą rengė Anykščių 
verslo informacinis centras. Apie 
tai išsamiai praėjusių metų veiklos 
ataskaitoje pasakoja šios įstaigos 
direktorė Renata Gudonienė.

Muzika. Aštuntąjį kartą vyksian-
tis „Devilstone“ festivalis liepos 
14-17 d. į Anykščius kviečia ne 
vien gyvos, instrumentinės muzi-
kos atlikėjus, bet ir toliau plėtoja DJ 
pasirodymų tradiciją. Šiais metais 
festivalio atlikėjų sąrašas pasipildys 
bent 6-iais DJ vardais, o didžiausia 
„Rocktheque“ scenos kulminacija 
taps retro futuristinės ir provokuo-
jančios elektroninės muzikos kūrė-
jas iš Prancūzijos – „Perturbator“.

Užstatas. VšĮ „Užstato sistemos 
administratorius“ duomenys rodo, 
kad nuo  vasario 1 d. Anykščių ra-
jone jau grąžinta 200 tūkst. vienkar-
tinių pakuočių. Skaičiuojant pagal 
gyventojų skaičių, vidutiniškai vie-
nas Anykščių rajono gyventojas jau 
pridavė daugiau nei 7 vienkartines 
pakuotes. Beje, anykštėnai skun-
džiasi, kad miesto prekybos centruo-
se dažnai taromatai neveikia, o kai 
kurios rajono parduotuvės apskritai 
vienkartinių pakuočių nesuperka.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų 
ar kitomis progomis. Sveikinimo 
kaina – 16 eur.
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- Kas jums yra laimė?
- Anksti ryte lengvas krosiukas 

mūsų gražiajame šilelyje, puodelis 
kvapnios kavos ir žinojimas, kad 
visi (artimiausia aplinka) esame 
sveiki.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Netekti to, ką pavadinau laime 

pirmajame atsakyme.

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

- Gal kiek kategoriška esu. Bet 
negaliu pasakyt, kad man labai 
nepatinka, tai tiesiog nepatinka ki-
tiems.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose.

- Apsimetimas tuo, kuo toli gra-
žu nesi...

- Žmogus, kuriuo žavitės.
- Labai daug tokių žmonių. Dar-

be tenka bendrauti su daugybe gar-
senybių, visada žavi tai, kad žmo-
gus būdamas labai didelis, galima 
sakyti mega žvaigždė savo srityje, 
gyvenime yra paprastas ir labai 
mažas. 

- Didžiausias iššūkis?
- Palikus namuose vienerių me-

tukų dvynukes, išvykti mėnesio 
žygiui po Altajaus kraštą.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Vis nuklystu mintimis į tolimą 
Norvegiją, kur auga du maži ste-
buklai: anūkai dvyniai Marius ir 
Matas.

-  Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė.

- Patikimumas.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Būna, kad reikia išsigalvoti... 

Laimingiausią gyvenimo 
dieną dangus maišėsi su žeme

Pasaulio anykštėnų kūrybos centro muziejininkė ir Anykščių 
miesto bendruomenių tarybos narė Judita SKAČKAUSKIENĖ 
nesutrinka išgirdusi klausimą, ar gyvenime teko sutikti žmogų, 
kurį pavadintų savo herojumi. Daugelis pašnekovų į šį, atrodytų, 
visai nesudėtingą klausimą, atsakymo sakosi kol kas neturintys. 
Tuo tarpu J. Skačkauskienė herojų randa labai artimoje aplinko-
je – tai jos brolis Sergejus Jovaiša. 

O meluoti? Gal jau išaugau iš to 
amžiaus...

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Kai kažkokiu nesuprantamu 
būdu ima ir susitraukia rūbai...

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Žmonės nėra tokie unikalūs, 

kaip sako gražios citatos kalendo-
riaus lapeliuose. Aš neniekinu, tie-
siog neįsileidžiu į sau artimą aplin-
ką: tegu gyvena, bet šalia manęs, 
ne su manim.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Humoro jausmas – vienareikš-
miškai. Visa kita – pataisoma.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Moteriškumas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Vieni žmonės turi proto, o kiti 
neturi, ir viskas. Autorius – Mikė 
Pūkuotukas.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Šeimą ir draugus, kurie mane 
priimą visokią: linksmą, liūdną, 
suklydusią, po pergalių ir po pra-
laimėjimų... 

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia?

- 1983 m. liepos antrą dieną, kai 
griaudžiant perkūnijai ir trankantis 
žaibams tapau iš karto dviejų mer-
gaičių mama. Teneužpyksta mažo-
ji dukra, bet tuomet buvau pati pati 
laimingiausia...

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Gal sugebėti dainuoti...

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

- Myliu savo tokią, kokia esu.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Moku nesusmulkėti kasdieny-
bėje, buityje, kažkaip išeina pada-
ryti, kad kiekviena diena yra ma-
žytė šventė.

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

- Kate pas tokią gerą šeimininkę 
kaip mano dukra Eglė.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Sako, Panama labai graži...

- Brangiausias turtas?
- Sveikata. Visa kita – įperkama.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Na, kokie čia vargai? Mano 
karta turi džiaugtis, kad mums 
dar neteko vargti, tiesiog požiūrio 
klausimas, nereikia prisidaryti tų 
vargų. 

- Jūsų svajonių profesija?
- Man patinka mano darbas: da-

ryti žmonėms mažas šventes, ben-
drauti, platinti žinią, kokie gražūs 
mūsų Anykščiai...

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Paliksiu apie tai spręsti ki-

tiems...

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Žinojimą, kad draugu galima 
pasikliauti ir, kad jis niekada ne-
išduos.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- E. M. Remarkas. „Triumfo 

arką“ ir „Tris draugus“ moku be-
veik mintinai ir dar tikrai ne kartą 
skaitysiu. Iš lietuvių rašytojų – Ro-
landas Rastauskas, žaviuosi jo ne-
paprastai turtinga kalba. Neieškau 
knygose išganymo ir nušvitimo, 
tiesiog stengiuosi daug skaityti.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Skarlet O‘Hara iš „Vėjo nu-
blokšti“.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Nežinau. Jeigu iš karto nerandu 
atsakymo, vadinasi, bus ekspromtu 
sugalvota ir bus tik pasimaivymas.

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

- Mano brolis Sergejus (Sergejus 
Jovaiša – buvęs garsus krepšinin-
kas, dabar – Seimo narys – red.
past.). Ne todėl, kad jis pasaulinis 
žmogus, o todėl, kad visada jaučiu 
jo ranką: kai mažą vesdavosi visur 
kartu, kad tik viena nebūčiau na-
muose, kad galėjau juo didžiuotis 
krepšinio aikštelėje, kad perėjo 
ugnį, vandenį ir varines triūbas ir 
kad suklupęs atsitiesė.. Ir kad tai 
žmogus su labai didele širdim...

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Jau savo amžiuje žinau, kad ne 
vardas žmogų puošia, o žmogus 
vardą. 

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Sterilumo visame kame: jeigu 
tai buitis, tai kad nebūtų kaip vaisti-
nėje. Jeigu tai santykiai, tai kad ne-
būtų kaip meksikiečių serialuose.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kad nenugaliu vairavimo bai-
mės. Na, bet yra žmonės vairuo-
tojai ir nevairuotojai. Bet dar vi-
liuosi, kad kas nors tą baimę ims 
ir išvarys.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Dar nenoriu. Tad apie variantus 

negalvojau.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Nesvarbu, kiek dienų yra gyve-

nime. Svarbu, kiek gyvenimo yra 
dienoje.

-ANYKŠTA

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“ skelbia nusidėvėjusio ir nenau-
dojamo materialinio turto viešą pardavimo aukcioną.

 
Bus parduodama: 
 1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais. Pradinė pardavimo kaina 1004,00 €. 
 2. Viešintų katilinė su priklausiniais. Pradinė pardavimo kaina  898,00 € Lt. 
 3. A/m AUDI-100, valst. Nr. CUR343, inv.Nr.302, 1988 m. laida, pradinė 
 pardavimo kaina 114 €.

 Aukcionas įvyks 2016 m. gegužės 27 d. 10 val. UAB “Anykščių šiluma“ II-ojo aukšto 
salėje, Vairuotojų g.11, Anykščiuose. Neįvykus pirmajam aukcionui arba jame turto nepardavus, 
kitas aukcionas vyks 2016 m. birželio 3 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Apžiūrėti parduodamą turtą 
galima darbo dienomis, nuo 9 iki 15 val. Dėl pirkimo kreiptis  tel. 8-381-52219 arba atvykti į UAB 
“Anykščių šiluma“ 4 kabinetą.

 Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono grynaisiais 
pinigais į UAB “Anykščių šiluma“ kasą arba banko pavedimu.

Pasaulio anykštėnų kūrybos centro muziejininkė Judita Skač-
kauskienė sako, jog knygose išganymo ir nušvitimo neieškanti, 
tiesiog stengiasi daug skaityti.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

šiupinys

Maras. Gegužės 10 d. nu-
statytas devynioliktas afrikinio 
kiaulių maro (AKM) atvejis 
Anykščių rajone. Šį kartą maras 
nustatytas šerno gaišenai, ras-
tai Pavarių III kaimo prieigose, 
Anykščių seniūnijoje. Anykščių 
rajone šiemet rastos 28 šernų 
gaišenos, iš kurių 19 nustatytas 
afrikinis kiaulių maras.

Vardas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija kvie-
čia iki birželio 3 dienos teikti 
siūlymus dėl Anykščių rajono 
Garbės piliečio vardo suteikimo. 
Teikime turi būti nurodyta infor-
macija (pateikiama trumpa siū-
lomo asmens biografija, darbų ir 
nuopelnų Anykščių rajonui apra-
šymas, rekomendacija) apie siū-
lomą kandidatą Garbės piliečio 
vardui gauti. Raštai pateikiami 
ir registruojami Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
„Viename langelyje“.

Aikštelė. Rajono valdžia vėl 
ėmėsi šunų vedžiojimo aikštelės 
temos. Gyventojų dar kartą klau-
siama, ar tokia aikštelė apskritai 
Anykščiuose yra reikalinga. Ap-
klausos anketa skelbiama savi-
valdybės interneto svetainėje.

Pasiūlymas. Vos už 5 eurus 
tris dienas Jūsų asmeninį skel-
bimą su nuotrauka (arba be jos) 
skelbsime portalo anyksta.lt ru-
brikoje „Naujienos“ šalia svar-
biausių dienos pranešimų. Dau-
giau informacijos (8-381) 59458 
arba reklama@anyksta.lt

Menas. Anykščių menų inku-
batoriuje veikia paroda  „Degtas 
anykštėnų menas“. Tai kolekty-
vinė keramikų paroda, jungianti 
menininkus – keramikus, kilu-
sius arba atvykusius gyventi ir 
kurti į Anykščių kraštą. Paroda 
veiks iki birželio 17 dienos.

Pareiškimas. Anykštėnė Mari-
jona Fergizienė kreipėsi į savival-
dybės Antikorupcijos komisijos 
pirmininką Raimundą Razmisla-
vičių dėl galimai nusikalstamos 
veikos daugiabučių administravi-
me Anykščių mieste. 

Remontas. Šiemet planuojama 
pradėti Anykščių miesto Vilniaus 
gatvės dalies nuo Miško gatvės iki 
naujųjų miesto kapinių rekonstruk-
cijos darbus.Susisiekimo ministerija 
darbams skyrė 150 000 eurų, bendra 
skaičiuojamoji darbų kaina – 800 245 
eurai.

Portretas. 

Iš nuotraukos 
„Anykštos“ 
redakcijoje

 darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėme-
liais 

kaina – 15 eurų
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iš arti

Bus socialinių paslaugų įstaiga

Jau keletą metų šerpetoja nenau-
dojamo buvusio Anykščių viešosios 
bibliotekos pastato J. Biliūno gatvė-
je sienos – atsilupa dažai. Tačiau šis 
Anykščių rajono savivaldybei pri-
klausantis pastatas dar palyginti ne-
blogai atrodo. 

Pasak buvusios Anykščių rajono 
vyriausiosios  architektės Daivos 
Gasiūnienės, jame projektuojama 
socialinių paslaugų įstaiga. „Vyksta 
projektavimo darbai, viliuosi, kad 
jie šiemet bus baigti, - dar dirbdama  
Anykščiuose  sakė vyr. architektė, 
pastebėjusi, kad neaišku, kada pasta-
tas atgis. - Kol vyks viešieji pirkimai, 
pastato remontas, prabėgs nemažai 
laiko.“ 

„Trijų namukų“ nepavyko rasti

Pavažiavus ta pačia centrine miesto 
gatve, toje pačioje gatvės pusėje sto-
vi dar vienas nenaudojamas pastatas. 
Kaip pavyko išsiaiškinti, buvusio po-
licijos komisariato pastato savininkai 
yra uždaroji akcinė bendrovė „Trys 
namukai“. Bendrovė, kurios direk-
torius, kaip skelbiama internete, yra 

„Vaiduoklių“ savininkai priekaištauja valdžiai

Paulius Jovaišas, registruota minėto 
pastato adresu, tačiau internetinėje 
erdvėje nepavyko surasti šios ben-
drovės ar jos direktoriaus telefono 
numerio. 

Prisimenu, kad gal prieš metus fo-
tografavau prie šio pastato dirbančius 
žmones, kurie teigė tiriantys  gruntą 
šalia pastato pamatų. Pavyko sužino-
ti, kad „Trys namukai“ dabar pasinėrę 
į projektavimo darbus. 

Reprezentacinėje miesto vietoje 
ruošiamasi statyti viešbutį ar resto-
raną - žodžiu, kažką tikrai tinkančio 
kurortui. Neatsitiktinai rašau „staty-
ti“, nes pažiūrėjus į šį pastatą trupan-
čiom sienom, jau tampantį pavojingu 
prie jo prisiartinus, vargu ar įmanoma 
jame ką nors įrengti neperstačius. 

Aiškinosi keletą metų

Vos už poros pastatų link miesto 
centro, vėlgi toje pačioje gatvės pu-
sėje, dar vienas apleistas pastatas – 
buvęs knygynas. Uždarius knygyną, 
pastatas liko Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos nuosavybe, 
kol jį bene prieš dvejus metus nupirko 
anykštėnas Viktoras Kaštelionis. Pa-
sak jo, buvę pastato šeimininkai su 

turtu elgėsi neatsakingai, iš radiatorių 
nebuvo išleistas vanduo ir jie suspro-
ginėjo, lapais ir šiukšlėmis užkištais 
lietvamzdžiais nepratekėjo vanduo 
ir sugadino stogą. „Už neprižiūrimą 
pastatą pareigūnai man skyrė baudas, 
o aš su tuo pastatu nieko negalėjau 
daryti, nes nors bankas ir knygynas 
turėjo skirtingus gatvių numerius, sta-
tinys buvo laikomas vientisu pastatu, 
- sakė V. Kaštelionis, neįvardydamas 
tikrojo pastato dalies, kuria dispona-
vo „Swed bankas“, savininko.

„Aš tik prieš kelias savaites tapau 
visateisiu buvusio knygyno pastato 
šeimininku“, - teigė V. Kaštelionis, 
primindamas, kad tiek daug laiko 
užtruko aiškinimosi ir dokumentų 
tvarkymo procedūros. Į klausimą, ką 
ruošiasi daryti buvusiame knygyno 
pastate, V. Kaštelionis sakė nefanta-
zuosiąs. Jo nuomone, tokios būklės 
pastato niekam nereikia, pirmiausia 
jį reikia suremontuot, sutvarkyt sto-
gą, šildymą, o tai pareikalaus nemažų 
investicijų ir, savaime suprantama, 
laiko. 

Vyksta projektavimo darbai

Du dešimtmečius stovėjo nenau-
dojamas triaukštis buvusios Anykš-
čių pieninės pastatas. Jame prieš ke-
letą metų buvo rastas mirtinai sušalęs 
žmogus, o pernai nuo pastato nukrito 
plytos prieš pat pro šio namo sieną 
einančią moterį. Persigandusi moteris 
atbėgo į redakciją, o pastatą „stop“ 
juosta tuomet apjuosė „Norfos“ dar-
bininkai. 

Buvusios pieninės pastatą praeitų 
metų pabaigoje įsigijo uždaroji ak-
cinė bendrovė „Sonega“ ir iš karto 
ėmė jį tvarkyti. Pasak šios bendrovės 
akcininko Mariaus Katino, pastate 
planuojama įrengti komercines pre-
kybinės paskirties patalpas ir šiuo 
metu vyksta pastato rekonstrukcijos 

projekto derinimas. „Iškraustėme 
benamius, į Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centrą išvežėme apie 20 
tonų benamių paliktų bei nepanau-
dojamų statybinių atliekų, užsandari-
nome pastato langus bei duris, - sakė 
M. Katinas. – Iš pastato pašalintos 
pavojingos statybinės medžiagos, tad 
pastatas dabar tikrai nekelia grėsmės 
aplinkiniams“. 

Sinagogą užkalė ir užrakino

Senamiestyje tebestūkso su dideliu 
aptrupėjusiu kaminu buvęs kondite-
rijos cecho pastatas. Jį buvo įsigijęs 
anykštėnas Valdas Gindrėnas, tačiau 
nieko nenuveikęs pardavė režisieriui 
(dabar Rokiškio kultūros centro di-
rektorius) Erikui Druskinui. 

Aptrupėjusiom sienom sinagogos 
pastatas užrakintas, užkaltas ir, pasak 
E. Druskino, paliktas laukti stabiles-
nės aplinkos Anykščiuose. Paklaustas 
apie sinagogą, E. Drukinas aiškino, 
kad įgyvendinti planus atnaujinti si-
nagogą jam sutrukdė valdžia. „Kai 
įsigijau prieš 6 ar 7 metus sinagogos 
pastatą, tikėjausi, kad galėsiu labai 
greitai jį suremontuoti bei įsirengti 
nedidelę teatro salę, kurioje veiktų 
mano lėlių ir dramos teatro studija, 
būtų nedidelės lėlių gamybos dirbtu-
vės, gyvenamosios patalpos“, - sakė 
A. Druskinas. 

„Buvo pasamdytas architektas 
Kęstutis Indriūnas (dabar K. Indriū-
nas yra Anykščių rajono mero K. 
Tubio patarėjas, - red. pastaba), kuris 
ruošė architektūrinį projektą. Tačiau 
panašu, kad pastaroji kandidatūra 
netiko vyriausiajai architektei Daivai 
Gasiūnienei. Ji pati yra siūliusi savo 
gyvenimo draugo kandidatūrą pro-
jektuoti sinagogos sprendinius, tačiau 

aš visada dariau savaip ir pasiūlymo 
atsisakiau. Prasidėjo įdomus vilkini-
mas, ilgas derinimas. Buvo prieita iki 
to, kad paveldo departamento Utenos 
skyriaus vedėjas, kuris turėjo taip 
pat derinti projektą, man prasitarė, 
kad vyriausioji Anykščių architektė 
pasisako prieš Kęstutį Indriūną, kaip 
architektą, ir yra nusiteikusi prieš 
tolimesnį derinimą. Buvo ketinama 
vadovautis neteisėtu reglamentu, dėl 
kurio vėliau buvo paveldo skyriaus 
vedėjas aukštesnės departamento 
valdžios sudrausmintas. Ne kartą dėl 
to buvau ir pas rajono valdžią, bet 
nelabai kas keitėsi. Todėl nuspren-
džiau tiesiog užkalti ir užrakinti si-
nagogos pastatą, kol pasikeis visi 
merai ir jų komandos, architektūros 
skyriaus žmonės. O pinigus, kuriuos 
buvau paruošęs pastato remontui, 
investavau į žemę. Todėl, kaip tikras 
Lietuvos pilietis, nusipirkau 12 ha 
žemės sklypą gražioje vietoje, prie 
asfaltuoto kelio. Ir tai buvo labai di-
deli pinigai. 

Anuometinė rajono vadovybė la-
bai stengėsi, kad Druskinas dingtų iš 
signatarę palaikančios komandos ir 
greičiau galėtų pastatyti savo staty-
tinį į jos vietą. Galų gale aš nusispjo-
viau į visą šį cirką, pakeičiau darbą, 
kuriuosi kitame mieste ir džiaugiuo-
si, kad kitur yra protingų žmonių 
ir palaikančių iniciatyvas vadovų, 
kurie suteikia galimybes normaliai 
dirbti. Deja, dėl visų pasikeitimų 
šiandien negaliu pradėti tvarkyti si-
nagogos, nes reikia lėšų įsikūrimui 
kitame rajone. Tikiuosi, kad šią va-
sarą persikelsiu gyventi į kitą rajoną. 
Galbūt kitais metais, jeigu bus viskas 
gerai, pradėsiu sinagogos tvarkymo 
darbus, jeigu pavyks šiemet pratęsti 
projekto derinimo darbus.  Tikiuosi, 
ir rajono vadovai, ir jų komanda bus 
labiau linkusi bendradarbiauti. Gal-
būt dėl pokyčių skyriuose kol kas si-
nagogos klausimas nėra niekam įdo-
mus“, - sakė nukeldamas sinagogos 
likimą į ateitį E. Druskinas. 

Dabar Panevėžio vyriausiąja ar-
chitekte dirbanti D.  Gasiūnienė 
visus su ja susijusius E. Druskino 
teiginius pavadino visišku melu. 
„Visiško melo aš nekomentuosiu“, - 
sakė vyriausioji architektė. 

Ką bepridurti dėl sinagogos? Ne-
bent tai, kad jos sutvarkymo procesą  
gali paspartinti nuo kamino pradė-
siančios byrėti plytos. 

Senosios Anykščių ligoni-
nės pastatai prie Kairiojo 
Šventosios upės pėsčiųjų ir 
dviračių tako laukia teismo 
verdikto.  

Knygynas išlieka kultūrinės paskirties objektu – ant jo sienų 
smaginasi „dailininkai“. 

Po buvusio Anykščių policijos komisariato pastato langais ge-
riau nevaikščioti – pavojinga. Ant nutrupėjusios sienos kabo 
paminklinė lenta čia kankintiems Lietuvos laisvės kovotojams 
atminti. 

Naujieji šeimininkai buvusį Anykščių pieninės administracinį 
pastatą žada prikelti naujam gyvenimui. 

„Apleistų pastatų šeiminin-
kams taikome didžiausius 
žemės ir turto mokesčius“, - 
sakė Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis. 

Anykščių rajono valdžia siekia miestui kurorto statuso, pritaria projektams įsistatyti Anykščių bažnyčios duris, kurios bus prašmatnesnės nei 
Vilniaus katedroj, tačiau jiems sunkiai sekasi viešbučiais, kavinėm ar dar kuo kurortui priderančiu paversti pastatus vaiduoklius, kurių Anykščiuo-
se apstu. Keli iš jų akis bado važiuojant centrine miesto gatve ir senamiestyje. 

Anykščių savivaldybės administracija apleistų pastatų šeimininkams grasina įmanomai didžiausiais žemės ir turto mokesčiais bei baudomis.  

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Rokiškio kultūros centro direktorius Erikas Druskinas užkalė ir užrakino Anykščių sinagogos pastatą, kol 
pasikeis visi merai ir jų komandos, o pastato remontui skirtus pinigus, kaip tikras lietuvis, investavo į žemę.
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pirmadienis 2016 05 16

sekmadienis 2016 05 15

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Salų gamtos slėpi-
niai 2.  
13.35 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika. 
14.30 Premjera. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Auksinis protas.  
17.25 Klausimėlis.lt.  
17.40 Istorijos detektyvai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Premjera. Gražuolė ir 
pabaisa.  
23.55 Pasaulio dokumentika.  
3.15 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje.  
4.10 Savaitė.  
5.00 Emigrantai. 

 

6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mažylis ir Karlsonas. 
9.55 KINO PUSRYČIAI 
Gaisrinės šuo. 
12.00 Mažieji genijai. 
13.50 PREMJERA 
Džiaugsmingas triukšmas. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Moterys prieš vyrus. N-7.  
21.30 Paskutinė tvirtovė. N14.  
23.35 Vilkolakių medžiotoja. 
N14.  
1.15 Nacionalinis saugumas. 
N-7. 

 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Padėkime augti.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Žaislų istorija 3.   
13.05 Ruonis.  
14.55 Kaubojės ir angelai.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Dantukų fėja.  
21.35 Dvigubas žaidi-
mas. N-14. 
23.25 Mobis Dikas. N-14.  
1.20 Nuodėmių miestas 2. S. 

7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempio-

nų lygos etapas Lenkijoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “BBC dokumentika. Ledo 
žemė”.  
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 Smurfai.  
21.00 “PREMJERA Pasiutę 
šunys”. N14.  
22.55 Mūsų priešai. N14.  
0.30 Akis už akį. N14.  
2.10 Beovulfas (k). N14.  
3.55 Smurfai (k). 
5.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k).  
5.50 Riteriai. Vyrai geležiniais 
drabužiais. 

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Monstrų karai”.
11.25 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Mirtini triukai”.  
16.30 “Būrėja”.  
17.35 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
18.35 Nemarus kinas. Baimė 

virš miesto. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS Tiltas”. N14.  
23.10 Čempionas 2. N14.  
1.00 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
1.45 Eimosas ir Endriu. N-7.  
3.20 “Monstrų karai”.  
4.05 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
4.35 “Turkiški skanėstai”.  
5.05 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
5.30 “Mylėk savo sodą”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Dovana gimtajam miestui.  
8.45 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.15 ARTS21.  
9.45 Premjera. Kelionė per 
pasaulį. 
10.15 Premjera. Palaimintoji. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Sekminės Vilniaus 
Kalvarijose. Šv. Mišių tiesiogi-
nė transliacija.  
14.50 ORA ET LABORA.  
15.20 Mikio Theodorakio bale-
to “Graikas Zorba” finalas.  
15.30 Kelias į UEFA EURO 
2016.  
16.00 Premjera.  
16.55 Lietuvos futbolo taurės 
finalas. Vilniaus “Žalgiris” - 
Trakų “Trakai”.  
19.00 Muzikos savaitė.  
19.30 Kelias į namus.  
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 
“Such’a’Trip”.  
24.00 ...formatas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Nacionalinis bardų fes-
tivalis “Purpurinis vakaras 
2015”.  
1.50 Chameleonas.  
3.00 Mokslo sriuba.  
3.30 Karinės paslaptys.  
4.15 Muzika gyvai.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 “Penktoji pavara”.  
7.50 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Žodis - ne žvirblis.  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 “Penktoji pavara”.  
20.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vaikinai palydovai. N-7.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 “Penktoji pavara”.  
1.25 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Visureigiais per Aliaską. 
N-7. 
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasau-

lyje. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! 
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Bibliotekininkai. N-7.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Ispanijos 
prizo lenktynės. Vaizdo įrašas. 
21.35 TV3 žinios.   
22.40 Pasiutę šunys. N-14.  
23.50 Jokių kliūčių! N-7.  
0.50 Visureigiais per Aliaską. 
N-7.  
1.40 Porininkai. N-7. 

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 „Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Sparnuočių gyvenimas. 
Signalai ir giesmės”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
13.20 „Jaunikliai”.  
14.00 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
15.25 „80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 „24/7”.  
18.30 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
19.40 „Jaunikliai”. N-7. 
20.20 „Mikropasauliai”. N-7 . 
21.00 Žinios.  
21.30 „Gaujos”. N-7. 
23.50 „Merfio dėsnis”. N-14. 
2.00 „24/7”.  
2.45 Vantos lapas. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 “Eurovizijos” dainų konkur-
sas 2016. Finalas. 
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 ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Jos istorija. 
Moterų galia. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.05 Gyvenimas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys.  

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
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).  

12.45 Bus visko (k).  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirtinas ginklas 2. N-7.  
0.30 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.05 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Dantukų fėja. 
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 Privati praktika. 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 “Policijos akademija”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Gran Torino. N14.  
23.45 Tikras teisingumas 2. 
Smurto banga (k). N14.  
1.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.15 “Pasiutę šunys”. N14. 
3.50 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.40 Farai (k). N14.  
5.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.50 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 Nebylus liudijimas. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XI. 
N-7.  
22.55 “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”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pažvelk į profesiją kitaip.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
14.30 Anatolijus Šenderovas. 
Baletas „Dezdemona”.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.30 Naisių vasara.  
17.25 Gimtoji žemė.  
17.55 Rusų gatvė.  
18.25 Atspindžiai.  
18.55 Labanaktukas.  
19.15 Lilehameris 3. N-7.  
20.00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
21.55 DW naujienos rusų kalba. 
22.05 Euromaxx.  
22.35 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
23.25 Kino režisieriaus Gyčio 
Lukšo septyniasdešimtmečiui. 
Legendos.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Pasauliniai meno šedevrai. 

Atlieka kamerinis ansamblis 
„Musica humana”, valstybinis 
choras „Vilnius”.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Visu garsu.  
5.00 ORA ET LABORA.  
5.30 Kelias į namus.  

 
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 “Penktoji pavara”.  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.50 “Alfa” savaitė (k).  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
16.55 Žodis - ne žvirblis.  
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).  

6.30 Nuo amato iki verslo. 
Informacinė-pažintinė laida.  
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 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 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno „Žalgiris” - 
Utenos „Juventus”. 
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
22.30 Farai. N-14.  
23.00 Siaubo labirintas. S. 
0.45 Ryklių naktis. S. 
2.15 Porininkai. N-7. 
3.05 Pavojingiausias karys. 
N-14. 

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Budelis”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
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. Speciali laida. 
19.00 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. “Voras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Rio 2016. Speciali laida. 
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris. 
2.05 „Neprilygstamieji gyvūnai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 Kas ir kodėl?. 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.20 Jos istorija. Moterų galia 
(subtitruota, kart.). 
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 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 13.. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Delfinai ir žvaigždės.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Moterys prieš vyrus (k). 
N-7.  
12.30 Yra, kaip yra (k). 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.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Džonas Q”. N14.  
0.30 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.05 “Strėlė” N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. 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 D’Artanjanas ir trys muš-
kietininkai. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.25 Privati praktika. N-7.  
2.15 Skandalas. N-14. 

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 

7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “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 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Ekspertė Džordan”. 
N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14. 
21.30 Slėpkit pamerges. N14.  
23.45 Gran Torino (k). N14.  
1.45 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.30”Policija ir Ko”. N-7.  
3.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.05 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.50 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 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.50 “Būrėja”.  
14.25 Midsomerio žmogžudys-
tės XI. Midsomerio gyvenimas. 
N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 

20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XI. 
N-7.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “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”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
14.15 IQ presingas.  
14.45 Lilehameris 3. N-7.  
15.30 Euromaxx.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.10 Kultūrų kryžkelė.  
18.25 Septynios Kauno dienos. 
18.55 Labanaktukas. 
19.15 Lilehameris 3. N-7.  
20.00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
22.05 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.15 Naktinis ekspresas.  
22.45 Gražuolė ir pabaisa. 
0.35 Dabar pasaulyje.  
1.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 Teatras.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 “Penktoji pavara”.  
13.15 Vaikinai palydovai (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.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis..  
9.30 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 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
rytas” -Klaipėdos „Neptūnas”.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Keršto kraujas. N-14. 
23.45 Banditai. N-7. 
2.05 Porininkai. N-7. 
2.55 Pavojingiausias karys. 

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 „Budelis”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
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.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 „Budelis”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
20.25 Premjera. “Voras”. N-7.
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”.  
4.05 „Tigrų sala”.  
4.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.15 „Jaunikliai”.  
5.45 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Čikagos policija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
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 “Garfildas”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.55 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.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Niko”. N14.  
0.10 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 “Strėlė”. N-7 
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6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. 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 Pasipriešinimas. N-14. 
1.15 Raitelis be galvos. N-14. 
2.05 Privati praktika. 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 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
19.30 Pričiupom!. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali. 
21.00 Farai. N14.  
21.30 Išpirka. N14.  
23.45 Slėpkit pamerges. N14.  
1.50 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.30”Policija ir Ko”. N-7.  
3.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.05 Išgyvenk, jei gali (k).  
5.10 Farai (k). N14.  
5.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”.  
11.00 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.45 “Būrėja”.  
14.25 Midsomerio žmogžudys-
tės XI. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XI. 

Pakrikimas. N-7.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Akloji”.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.15 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.05 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
14.00 Naktinis ekspresas. 
14.30 Lilehameris 3. N-7.  
15.30 Teatras.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.30 Pavojingi jausmai.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.10 Kultūrų kryžkelė.  
18.25 ORA ET LABORA.  
18.55 Labanaktukas.  
19.15 Kelias į UEFA EURO 
2016. 
19.45 Mokslo sriuba.  
20.00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
22.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.25 ARTi. Medis.  
23.00 Elito kinas. Premjera. 
Šok su juo. N-7.  
0.55 Dabar pasaulyje.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  

4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.05 Medinės istorijos.

 
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 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas. 
9.30 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 rung-
tynės. Jonavos „Lietava” - 
Vilniaus „Žalgiris”.  
20.00 Univeras. N-7. 
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Išlikęs gyvas.  
0.30 Džefas, gyvenantis na-
muose. N-14. 
2.00 Porininkai. N-7. 
2.50 Pavojingiausias karys. 

N-14. 

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali 
laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Budelis”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. 
N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
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...? 
Olimpinė laida. 
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. “Voras”. 
N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...? 
Olimpinė laida. 
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”.  
4.05 „Tigrų sala”.  
4.25 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
5.15 „Jaunikliai”.  
5.45 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. 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. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Karalystė. 
N-7.  
24.00 Istorijos detektyvai.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 

13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Poseidonas”. N-7.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 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 Užsienietis. N-14. 
0.35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 
1.30 Privati praktika. N-7. 
2.20 Skandalas. N-14. 

 
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 patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
19.30 Pričiupom!. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali. 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Gyvatės lėktuve. N14.  
23.30 Išpirka. N14.  
1.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.20”Policija ir Ko”. N-7.  
3.10 “Policijos akademija”. 
N-7.  
4.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
5.05 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
5.50 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”.  
11.00 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. 
N-7.  

13.45 “Būrėja”.  
14.25 Midsomerio žmogžu-
dystės XI. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Foilo 
karas. Rusų namai. N-7.  
22.55 “PREMJERA 
Užkampis”. N-7.  
23.50 “Ties riba”. N14.  
0.40 “Akloji”.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  
2.25 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.05 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 7 Kauno dienos.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
14.00 Muzika gyvai.  
15.45 ...formatas.  
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 10. 
16.30 Medinės istorijos.  
17.25 Teatras.  
18.10 Kultūrų kryžkelė.  
18.25 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
18.55 Labanaktukas.  
19.15 Legendos.  
20.00 Europos plaukimo čem-

pionatas.  
22.30 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.40 Anapus čia ir dabar.  
23.40 IQ presingas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 XX Pažaislio muzikos 
festivalis. Gabriel Faure 
„Requiem”.  
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.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.30 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. Humoro 
laida.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 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 Numatomos Lietuvos 
krepšinio lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus” - Kauno 
„Žalgiris”.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Vyras su krepšiu. N-14. 
0.10 Širdgėlos kalba. N-14. 
2.00 Porininkai. N-7. 
2.50 Pavojingiausias karys. 
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 „Gaujos”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Patriotai. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”  N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.25 Ginčas. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”.  
4.05 „Tigrų sala”. yvūnai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
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. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Karkasono 
žudikas. N-14 m.  
0.30 Pinigų karta.. 
1.10 Komisaras Reksas 13. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Istorijos detektyvai.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Gyvenimas.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Su cinkeliu (k). N-7.  
11.35 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.   
19.30 KK2. N-7.  
21.00 “Tėtušiai”. 1983 m.  
23.00 “Mirties upė”. N14.  
0.45 “Poseidonas”. N-7. 
 

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
11.30 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
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 Ratai. U. 
21.55 Iksmenai. N-7. 
0.00 Tariamos sužadėtuvės. 
N-7. 
2.00 Užsienietis. N-14. 

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Laukinis”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 

N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 
21.30 Įstatymo tarnai. N-7.  
0.00 “Kortų namelis”. N14.  
1.50 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.40 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.30 Gyvatės lėktuve. N14.  
5.05 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
5.55 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.00 “Akloji”.  
11.00 “Būrėja”.  
11.00 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.45 “Būrėja”.  
14.25 Midsomerio žmogžu-
dystės XI. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 Nebylus liudijimas. Ir 

nebus mirties karalijos.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Prieblanda. Sielų šnabžde-
siai. N14.  
22.55 SNOBO KINAS Ir kaip 
ji viską suspėja?. N-7.  
0.35 “Akloji”.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  
2.25 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.05 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
5.00 “Širdele mano”. N-7.  
5.55 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.35 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių drau-
gė (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Europos plaukimo 
čempionatas.  
14.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
15.00 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras 
2015”.  
16.00 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai 10. 
16.30 Anapus čia ir dabar.  
17.25 Linija, spalva, forma.  
18.10 Kultūrų kryžkelė.  
18.25 Misija. Vilnija.  
18.55 Labanaktukas.  
19.15 Karinės paslaptys.  

20.00 Europos plaukimo 
čempionatas.  
22.05 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.15 Premjera. Juodoji 
gėlė. N-7.  
23.55 Muzikos savaitė.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Koncertuojanti Europa. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
4.15 Legendos.  
5.00 IQ presingas.  
5.30 Rusų gatvė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 “Penktoji pavara”.  
11.50 Beatos virtuvė (k).  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 Vaikinai palydovai (k). 
16.15 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 “Penktoji pavara”.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

7.00 Jaunasis vilkolakis.  
N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
9.30 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.  
19.00 Numatomos Lietuvos 
krepšinio lygos rungtynės. 
Klaipėdos “Neptūnas” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas”.  
21.00 Žmogus prieš musę! 
N-14. 
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14. 
23.00 Šou be šou. N-14. 
0.30 Ronalas Barbaras. 
N-14. 
2.05 Porininkai. N-7. 
3.00 Pavojingiausias karys. 
N-14. 

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali 
laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Gaujos”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. 
N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Ginčas. N-7. 
17.30 Skinsiu raudoną rožę.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris. 
23.00 Premjera. 
“Prakeiksmas”. S. 
1.00 “Voratinklis”. 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. 
Laukiniai sparnuočiai. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 3. 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 pro-
jektas “90 dainų - 90 legendų”.  
22.45 Premjera. Atila Marselis. 
N-7.  
0.45 Pasaulio dokumentika.  
2.40 Daktaro Bleiko paslaptys 3. 
N-7.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Karlsonas sugrįžo”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 

“Robotukas Kodis”. 
11.45 “Ponas auklė”. 
13.30 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda. 
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS “Bitės 
filmas”. 
21.15 “Tikras vyras”. N-7.  
22.55 “Didingiausias filmas”. N14.  
0.40 “Tėtušiai”. 1983 m. 

 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
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 Aristokatės.  
12.40 Nuotakos tėvas. N-7. 
14.45 Mažylio atostogos.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai. Žaibo vagis. N-7. 
21.55 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
N-7. 
23.50 Beverli Hilso policininkas 
2. N-14. 
1.50 Pabroliai. N-14. 

6.45 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.10 “Policijos akademija”. N-7.  
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  

11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.00 FAILAI X Riteriai. 
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.  
22.10 MANO HEROJUS Tikras 
teisingumas 2. Mirties angelas. 
N14.  
23.55 AŠTRUS KINAS Galutinis 
tikslas. N14.  
1.40 “Kortų namelis”. N14.  

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Monstrų karai”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.05 “Kas namie šeimininkas?”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Šviesos žemė”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Mergina su drakono tatuiruote”. 
N14.  

22.50 Asmens sargybinis. N-7.  
1.10 “Derenas Braunas. Įvykiai” 
N-7.  
2.00 Ir kaip ji viską suspėja?. N-7.  
3.25 “Monstrų karai”.  
4.10 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
4.40 “Turkiški skanėstai”.  
5.05 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Atspindžiai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
11.00 Europos plaukimo čempio-
natas. Atrankos plaukimai.  
12.15 LRT Kultūros akademija.  
13.00 Naisių vasara.  
13.50 Džiuzepė Verdis. Opera 
„Aida”.  
16.15 Dangaus sodai.  
17.10 Paroda„Amžinybės atspau-
das.“  
17.45 Žinios.  
18.00 Europos plaukimo čempio-
natas. Pusfinaliai, finalai.  
19.35 Kelias į namus.  
20.05 ARTS21.  
20.35 Chameleonas. Vaidybinis 
filmas. 2 s.  
21.45 Mokslo sriuba.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 ORA ET LABORA.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Evelina Sašenko atlieka Edith 
Piaf dainas.  
1.50 Elito kinas. Šok su juo. N-7.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Žodis - ne žvirblis.  
15.05 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.45 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Beprotiškas darbas - būti diktato-
riumi. 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.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.30 Sveikatos ABC televitrina.

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Nuo amato iki verslo.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
11.00 Visureigiais per Aliaską. N-7.  
12.00 Futbolo.TV  
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  

14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Aukščiausia pavara. N-7. 
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7. 
17.00 Numatomos Lietuvos 
krepšinio lygos rungtynės. Kauno 
„Žalgiris” -Utenos „Juventus”.  
19.00 Jokių kliūčių! N-7. 
20.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7. 
20.15 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Pusfinalio rungty-
nės.  
22.40 Pragare. N-14. 
0.30 Beitauno nusikaltėliai. N-14. 
2.20 Porininkai. N-7.

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 „Gyvenu čia”.  
11.00 „Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
15.25 „80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.28 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. 
19.40 „Jaunikliai”. N-7. 
20.20 „Mikropasauliai”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.28 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
21.30 Premjera. “Silverado”. N-14. 
0.20 “Kruvina žinutė”. N-14. 
2.20 “Silverado”. 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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Sąžiningai prausiasi tik 
29,6 proc. paslaugos gavėjų

Anykščių rajono socialinių paslau-
gų centras pagal nustatytą tvarką iš-
duoda pirties arba dušo paslaugos talo-
nus. Mėnesiui išduodami du vardiniai 
paslaugos talonai. Per 2015 m. išduoti 
3 009 paslaugos talonai (2014 m. – 4 
689, 2013 m. – 5 888; 2012 m. – 7 
176), o pasinaudota 1 263 paslaugos 
talonais (2014 m. – 3 195, 2013 m. – 3 
972; 2012 m. – 3 947). Visiškai minėta  
paslauga pernai naudojosi 29,6 proc. 
asmenų, 24,7 proc. paslaugų gavėjų 
išnaudojo tik vieną  paslaugos taloną, 
o 58,02 proc. asmenų pasiėmė talonus, 
bet nė karto jų nepanaudojo.

Pirties arba dušo paslaugą teikia 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“.

Socialinių paslaugų poreikis
rajone auga Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras skelbia, kad praė-
jusiais metais paslaugų gavėjų skaičius augo, tačiau viena centro 
teikiama paslauga populiarumo nesulaukė. Asmeninės higienos 
ir priežiūros paslaugos gavėjams pagal nustatytą tvarką išdalin-
ti keli tūkstančiai talonų nusiprausti, tačiau daugiau nei pusė jų 
taip ir liko nepanaudoti.

Svarbi judėjimo laisvė

Skelbiama, kad kasmet auga 
norinčiųjų pasinaudoti trans-
porto organizavimo paslauga 
gyventojų skaičius. Ši paslauga 
pagal poreikius teikiama asme-
nims, kurie dėl negalios, ligos 
ar senatvės turi judėjimo proble-
mų ir dėl nepakankamų pajamų 
negali naudotis visuomeniniu 
ar individualiu transportu. Per-
nai  prašymus paslaugai gauti 
pateikė 287 asmenys, iš kurių 
126 buvo miesto gyventojai ir 
161 seniūnijų gyventojas (2014 
m. – 312/136/176; 2013 m. – 
246/65/181). Kasmet šia pa-
slauga naudojasi 56,09 proc. se-
niūnijų  ir  43,9 proc. Anykščių 

miesto gyventojų.

Išdalinta šimtai maišų 
dėvėtų drabužių

2015 metais. iš nevyriausybinių 
organizacijų  ir  Anykščių rajono 
savivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus, Burbiškio bendruomenės, 
privačių asmenų Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centras  gavo  
235 maišus dėvėtų drabužių, ava-
lynės. Parama daiktais aprūpinti 
357 asmenys. Būtiniausi drabužiai 
ir avalynė išdalinta 330 asmenų iš 
socialinės rizikos šeimų, 15-kai as-
menų su negalia ir 12-kai asmenų, 
kurie gauna mažas pajamas.

Pagalbos į namus 
apimtys auga

Pernai, lyginant su 2014 metais,  
8,7 proc. išaugo pagalbos į namus 
paslaugos gavėjų skaičius. Šios pa-
slaugos  buvo teikiamos 234 pas-
laugų gavėjams. Anykščių mieste 
paslaugas gavo 99 asmenys, seniū-
nijose – 135. Paslaugas teikė 22 
socialinio darbuotojo padėjėjai, iš 
jų: Kavarsko seniūnijoje – 4, Troš-
kūnų – 4, Svėdasų – 2. Po vieną 
socialinio darbuotojo padėjėją dirbo 
Viešintų, Traupio, Kurklių, Skiemo-
nių, Debeikių seniūnijose, Anykščių 
seniūnijoje. Anykščių mieste dirbo 
8 darbuotojai. Pagalbos į namus pa-
slaugos neteikiamos Andrioniškio 
seniūnijoje. Paslaugai teikti patvir-
tinta 15 socialinio darbuotojo padė-
jėjo etatų, iš jų – 5 etatai mieste ir 10 
etatų seniūnijose. Vienam socialinio 
darbuotojo padėjėjo etatui mieste 
vidutiniškai tenka 12, o seniūnijose 
– 11 aptarnaujamų asmenų. 

Nors paslaugų gavėjų skaičius 
augo, Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro ataskaitoje direktorė 

Jolanta Pleškienė atkreipia dėmesį, 
kad darbuotojų etatų skaičius nekito.

Pagalbos į namus paslauga finan-
suojama iš savivaldybės biudžeto ir 
yra viena iš pagrindinių pagal apim-
tį centro teikiamų paslaugų.

Beje, praėjusių metų pabaigoje 
pagalbos į namus paslaugos eilėje 
laukiančių nebuvo.

Šeimos stokoja socialinių 
įgūdžių

Paramos šeimai tarnyba pernai 
paslaugos teiktos 132 šeimoms, ku-
riose augo 260 vaikų. (2014 metais 
– 128 šeimoms, kuriose augo 265 
vaikai).  Per praėjusius metus į soci-
alinės rizikos šeimų apskaitą įrašyta 
30 šeimų, iš jų – 4 dėl piktnaudžia-
vimo alkoholiu, 23 – dėl socialinių 
įgūdžių stokos, 1 – dėl vaikų neprie-
žiūros ar smurto prieš vaikus, 2 ter-
minuotai apribota tėvų valdžia.

Socialiniai darbuotojai darbui 
su socialinės rizikos šeimomis tei-
kia paslaugas ir šeimoms, kurioms 
nustatytas socialinių paslaugų po-
reikis. 2015 m. tokių šeimų rajone 
buvo 40 (2014 m. –37, 2013 m. 
– 32,), jose auga 70 vaikų (2014 
m. – 72, 2013 m. – 51). Socialinės 
paslaugos skirtos dėl socialinių įgū-
džių stokos – 28 , 7 – dėl piktnau-
džiavimo alkoholiu, 5 – dėl vaikų 
nepriežiūros ar smurto prieš vaikus. 
Per 2015 m. išnyko priežastys dėl 
paslaugų teikimo 25 šeimoms, o 8 
šeimos įtrauktos į socialinės rizikos 
šeimų apskaitą. Vienkartiniai soci-
alinių problemų sprendimo atvejai 
suteikti 82 asmenims. 

Į Motinos ir vaiko krizių 
tarnybą kreipėsi ir vyrai

Pernai  Motinos ir vaiko krizių 
tarnyboje bendrosios socialinės 

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta 
Pleškienė teigia, kad augant paslaugų poreikiui, įstaigos dar-
buotojų etatų skaičius nekinta.

Operacija grąžinanti gyvenimo spalvas

Po kataraktos operacijos aš ne tik aiškiai matau savo anūkų veidus, 
bet galiu vėl kieme pasėdėt, pasidžiaugt gamta bei užsiimti mezgimu, 
teigė ponia janina.

Bėgant metams, nemažai vyresnio amžiaus žmonių pastebi palaips-
niui blogėjantį regėjimą, tačiau dažnas mano, jog tai natūralus senatvės 
procesas, todėl į gydytojus kreipiasi pavėluotai. Tačiau reiktų prisiminti, 
jog silpstantis regėjimas yra vienas pirmųjų kataraktos požymių.

Katarakta – akies lęšiuko sudrumstėjimas, kuris dažnai sukelia re-
gėjimo sutrikimus vyresnio amžiaus žmonėms. Nors pagrindinė kata-
raktos išsivystymo priežastis – amžiaus sukelti akies lęšiuko pokyčiai, 
tačiau, kataraktos išsivystymą taip pat gali įtakoti akių traumos, siste-
minės ligos, genetinis polinkis ir kt. Tuo, kad katarakta plinta nekreip-
dama dėmesio į žmogaus amžių jau spėjo įsitikinti ir Akių chirurgijos 
centro pacientė – ponia Janina.

„Žodis katarakta mūsų giminėje 
ypač dažnai minimas, net ir mano 
anūkai žino kas tai per liga. Katarakta 
mūsų giminėje keliauja iš kartos į kar-
tą, tačiau dabar žinome kaip su ja ko-
voti“, - teigė brandaus amžiaus sulau-
kusi Akių chirurgijos centro pacientė. 
Ponia Janina kataraktos pirminius po-
žymius pradėjo jausti dar paauglystė-
je, tačiau į gydytojus kreipėsi tik tada, 
kai praktiškai išvis nebematė. „Su 
metais regėjimas silpnėjo, o aplink 
esanti prieblanda tapo neatsiejama 
mano gyvenimo dalimi. Atrodo, kad 

paslaugos buvo teiktos 59 asme-
nims, nukentėjusiems nuo smurto 
artimoje aplinkoje. 19 iš jų  gyvena 
Anykščių mieste, 40 Anykščių se-
niūnijose. Paslaugos teiktos 31 mo-
terims, 4 vyrams ir 24 vaikams.

Motinos ir vaiko krizių tarnyboje 
teikiamos: laikino apnakvindinimo 
paslaugos – nakvynė asmenims ir 
jų vaikams iki 3 parų. Pernai  šia 
paslauga pasinaudojo 14 asmenų. 
Laikino apgyvendinimo paslauga – 
nakvyne asmenims ir jų vaikams iki 
6 mėnesių,   pernai  pasinaudojo 10 
asmenų.

Apie kitas centro paslaugas

Pernai Debeikių savarankiško 
gyvenimo namuose senyvo am-
žiaus asmenims laisvų vietų ne-
buvo. Visos 12 jų buvo užimtos, o 
metų pabaigoje paslaugos laukė du 
asmenys.

Pernai centras gavo 266 prašymus 
aprūpinti neįgaliesiems skirtomis 
techninėmis pagalbos priemonėmis 
( 2014 metais – 308).

Dienos socialinė globa asmens 
namuose pernai buvo teikiama 69 
asmenims (2014 metais – 56).

Vaikų dienos centre savanoria-
vo 27 asmenys. Šį centrą lankė 14 
vaikų.

Dirba tik 4 vyrai

Praėjusių metų pabaigoje Anykš-
čių socialinių paslaugų centre dirbo 
81 darbuotojas (2014 metų pabai-
goje – 73). Šioje įstaigoje dirba tik 
4 vyrai. 76 darbuotojai tiesiogiai 
teikia paslaugas klientams. Centro 
darbuotojų amžiaus vidurkis – 42 
metai.

 Vidutinis įstaigos darbuotojų mė-
nesio atlyginimas (su mokesčiais): 
aptarnaujančio personalo – 378 
Eur, socialinio darbuotojo padėjė-
jo/slaugytojo padėjėjo – 385 Eur, 
slaugytojo/masažuotojo – 461 Eur, 
užimtumo specialisto – 507 Eur, 
socialinio darbuotojo – 522 Eur, 
buhalterio – 580 Eur, direktoriaus 
pavaduotojo socialiniams reikalams 
– 639 Eur, direktoriaus – 1111 Eur. 

Operuoja gydytojai profesionalai.
Esant kataraktai regėjimas sėkmingai gali būti grąžinamas tik atlikus chirurginę sudrumstėjusio lęšiuko paša-

linimo operaciją.  Kuo anksčiau atliekama operacija, tuo geresni pooperaciniai rezultatai, mažesnė komplikacijų 
rizika. Tobulėjant chirurgijos technikai ir dirbtinių lęšių savybėms, kataraktos operacija tapo labai efektyvi – 
regėjimas atgaunamas tuoj pat po operacijos, arba praėjus trumpam pooperaciniam periodui. 

Savanorių prospekte esančios A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesiona-
las – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris nuolat gilina savo žinias, stažuojasi 
užsienyje. Šis gydytojas atliko ne tik šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač sudėtingą akių opera-
ciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojas Saulius Ačas pelnė pacientų pasitikėjimą – jo ypatingas 
dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas.

Vaikai, anūkai ar giminaičiai turėtų atkreipti dėmesį į savo artimųjų sveikatą – vyresnio amžiaus žmogui ir 
taip sunku pasirūpinti savimi, o ką jau kalbėti jeigu jis skiria tik šviesą nuo tamsos ar visiškai nemato. Patikė-
kite savo regos problemas šios srities profesionalams – sugrąžinkite savo artimiesiems gyvenimo džiaugsmą ir 
spalvas.

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kvie-
čiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyru-
sių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

visur išmokau prisitaikyti ar rasti tar-
si išeitį, tačiau labiausiai buvo gaila, 
kad nebegalėjau užsiimti savo my-
limiausiu pomėgiu – mezgimu. Su 
laiku megzti darėsi vis sunkiau, turė-
davau vis dažniau pailsėti, nes akys 
labai pavargdavo, galiausiai vaizdas 
susiliejo į vieną bendrą visumą. Pa-
stebėjau, kad net savo anūkų veidų 
negaliu įžiūrėti būdama vos per kelis 
žingsnius nuo jų, tada nusprendžiau, 
kad reikia kažką daryti. Žinojau, kad 
vaistų nuo kataraktos nėra, bet buvau 
girdėjus ir apie kataraktos operaci-

ją. Dabar gailiuosi tik vieno – kad 
laukiau taip ilgai. Mane, kaip turbūt 
kiekvieną vyresnio amžiaus žmogų, 
vien tas žodis operacija labai gąsdino, 
tačiau iš tikrųjų kataraktos operacija 
labai paprasta. Operavo apie 25 min., 
visiškai neskaudėjo, o matyti pradė-
jau iškart po operacijos. Net sunku 
žodžiais apsakyti tą jausmą, kai gydy-
tojas nuėmė tvarstį ir viskas aplinkui 
vėl įgavo formas. Dar ir dabar nega-
liu atsidžiaugti, aš ne tik aiškiai matau 
savo anūkų veidus, bet galiu kieme 
pasėdėt, pasidžiaugt gamta bei ir vėl 
užsiimti mezgimu“, dalijosi savo pri-
siminimais ponia Janina.
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Arboretumas sulaukia 
tūkstančių lankytojų

Troškūnų girininkijoje arbore-
tumas pradėtas kurti 2005-aisiais. 
Pagal projektą arboretumas užims 
2 ha plotą. Jame dvi dalys: kolek-
cinis sklypas, kuriame auga įvairių 
dekoratyvinių augalų rinkinys ir 
miško parkas, kuriame grupėmis 
auga svetimžemių rūšių medžiai.

Miško parke pirmiausiai sodina-
mi atspariausių rūšių medžiai. Kai 
susiformuos atitinkamas mikrokli-
matas, bus sodinamos jautresnės 
svetimžemės rūšys. Šioje arbore-
tumo dalyje numatoma pasodinti 
apie 90 rūšių bei formų sumedėju-
sius augalus.

Kolekciniame sklype planuo-
jama pasodinti apie 280 medžių 
bei krūmų rūšių ir jų formų. Šioje 
arboretumo dalyje yra ir Vilniaus 
anykštėnų sambūrio rododendry-
nas, kuriame veši visžaliai ir vasar-
žaliai įvairių rūšių rododendrai.

Arboretumą lanko ir vaikai, ir 

Anykščių urėdija plečia muziejų 
ir arboretumą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių miškų urėdija iš 87 metų rokiškėno, miškininko veterano Juozo Barisos gavo dovanų 
– keliasdešimt dekoratyvinių augalų bei žurnalų „Mūsų girios“ kolekciją. J. Barisos medelyne au-
galus kasė pats Anykščių urėdas Sigitas Kinderis ir Troškūnų girininkas Audrius Kusta. Medeliai 
„įkurdinti“ Troškūnų arboretume.

suaugusieji, ir pavieniai turistai, 
ir grupės su autobusais. Kasmet į 
šalia Troškūnų girininkijos pasta-
to esantį parką užsuka 2000-3000 
žmonių. Pasak Troškūnų girininko 
A. Kustos, užpildytos jau kelios 
lankytojų knygos, kuriose svečiai 
rašo padėkas ir gražius žodžius 
miškininkams.  

Troškūnų girininkijoje veikia ir 
miško muziejus, įkurtas dar 2000-
aisiais. Nuo jo ir buvo pradėtas kur-
ti visas parkas. 2002 metais įkurtas 
rekreacinis miško takas, 2008-ai-
siais vyko tarptautinis tautodaili-
ninkų pleneras - arboretumą tauto-
dailininkai papuošė skulptūromis. 
Po apsilankymo pas J. Barisą 
Troškūnų arboretumas praturtėjo 
keliasdešimčia naujų augalų.  Miš-
kininkai vylėsi, kad su meile dova-
noti augalai tikrai prigis. 

Pavarių muziejuje sukaups 
visas „Mūsų girias“

J. Barisa iki 1989-ųjų, kol išėjo 

į pensiją, per 30 metų dirbo miš-
kininku – Širvintų, Panevėžio, Ro-
kiškio rajonuose. Karjerą pradėjęs 
miško ruošos meistru, vėliau jis 
dirbo Rokiškio miškų ūkio plana-
vimo skyriaus viršininku, ekono-
mistu.

Daugybę metų J. Barisa rašė 
„Mūsų girioms“, asmeniškai pa-
žinojo žurnalo steigėją ir pirmąjį 
redaktorių, iš Anykščių rajono ki-
lusį Joną Kuprionį. J. Barisa juo-
kėsi, kad jis keliais mėnesiais gimė 
anksčiau nei Lietuvos miškininkų 
žurnalas. „Atsimenu, vieną kartą, 
kai sukritikavau medžių sakinimą, 
buvau didelę nemalonę užsitrau-
kęs“, – apie bendradarbiavimą su 
„Mūsų giriomis“ kalbėjo miški-
ninkas. Jis dėstė, kad ir tarybiniais 
metais bendradarbiavimas su pro-
fesiniu žurnalu buvo nepolitizuo-
tas, tekstai praktiškai necenzūruo-
jami, o temas galėjo rinktis pats 
autorius. Todėl J. Barisa rašęs apie 
tai, kas, jo nuomone, buvę miški-
ninkams aktualu. Miškininkystės 
veteranas metų metais rinko visus 
„Mūsų girių“ žurnalų numerius ir 
šią savo kolekciją taip pat pado-
vanojo Anykščių miškininkams. 
J. Barisos žurnalai atiduoti Pava-
rių girininkijos muziejui. Urėdas 
S. Kinderis kalbėjo, kad jo tikslas 
- Pavarių muziejuje surinkti visus 
nuo 1929-ųjų su pertraukomis lei-
džiamo profesinio miškinių žurna-
lo numerius.

Žurnalo kolekcijos rinkimo tiks-
las, be abejo, pirmiausia yra edu-
kacija, tačiau yra ir simbolikos. 
Per karą 1943-1944 metais Pavarių  
girininkijos pastate, kuriame dabar 
yra ir muziejui skirtos patalpos, 
gyveno bei Utenos urėdijos urėdu 
dirbo pirmasis „Mūsų girių“ redak-

torius J. Kuprionis. Beje, šis mūsų 
kraštietis du kartus karjerą padarė 
“nuo nulio”. Į JAV po karo jis emi-
gravo būdamas kandidatu į mokslų 
daktarus, docentu, tačiau užjūryje 
jis dirbo juodą darbą, kol baigė stu-
dijas universitete, o greit po jų tapo 
profesoriumi. Pavarių muziejumi 
ypač rūpinasi J. Kuprionio sūnė-
nas, pedagogas ir visuomenininkas 
Jonas Bagdonas. Jis muziejui do-
vanojo dėdę menančias relikvijas, 
šeimos nuotraukas. 

Iki 1940-ųjų buvo išleisti net 
104 „Mūsų girių“ numeriai. Sme-
toninius žurnalus įdomu pavartyti 
ir neprofesionalui. Tuo metu jame 
spausdinti ne tik tekstai apie miš-
kininkystę, bet ir ekonomikos ak-
tualijas, pateikiami įvairūs statisti-
niai duomenys. 1943-1944 metais 
„Mūsų girios“ buvo trumpam ati-
giję – išleisti 4 karo metų numeriai. 
Miškininkų žurnalas vėl pradėtas 
leisti 1957-aisias, 1964-1970 m. 
„Mūsų girios“ buvo „Mūsų gam-
tos“ priedu, o nuo 1970-ųjų vėl 
tapo savarankišku leidiniu. 

Vadina savo mokytoju

Anykščių miškų urėdas S. Kin-
deris su J. Barisa susipažino prieš 
daugiau nei trisdešimt metų, kai po 
Lietuvos žemės ūkio akademijos 
baigimo pradėjo dirbti Rokiškio 
urėdijos Kamajų girininkijos giri-
ninku. Tuo metu jau patyręs miški-
ninkas J. Barisa negailėjo jaunam 
kolegai patarimų ir S. Kinderis ir 
dabar poną Juozą vadina savo mo-
kytojų.

 J. Barisa, būdamas vos šešioli-
kos, atsidūrė Sibire. Vaikinas buvo 
nuteistas už bendradarbiavimą su 
partizanais. Sibire, tik skirtinguo-
se regionuose, atidūrė ir jo tėtis, 
mama, brolis. Kitas brolis, Lietu-
vos partizanas, 1948-aisiais buvo 
stribų sušaudytas. J. Barisa iš Sibi-
ro grįžo lageriuose ir tremtyje pra-
leidęs dešimt jaunystės metų.

Dekoratyvinių medžių medely-
ną J. Barisa įkūrė išėjęs į pensiją 
1989–aisiais. Jis skaičiuoja, kad 
užaugino per 100 tūkst. medelių. 
J. Barisos užauginti medžiai puo-
šia Kanados, Austrijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, 
Suomijos, Maskvos bei Leningra-
do parkus. Į Suomiją išvežta net 10 
tūkst. vienetų kaulenio sodinukų.    

Miškininkas veteranas Juozas Barisa skaičiuoja, kad savo me-
delyne užaugino per 100 tūkstančių medelių.

J. Barisos dovanas patys kasėsi Anykščių miškų urėdas Sigitas Kinderis bei Troškūnų girininkas 
Audrius Kusta. 

Pavarių girininkijos muzie-
juje kaupiami „Mūsų girių“ 
žurnalo numeriai, tarp jų ne-
mažai ir J. Barisos dovanotų.

šiupinys

„Vaiduoklių“ savininkai priekaištauja valdžiai
Procesą iš mirties taško
 išjudino... lavonas 

Senąją Anykščių ligoninę, esančią 
miesto centre su beveik pusantro hek-
taro prie Šventosios upės  prigludusiu 
žemės sklypu, Anykščių rajono val-
džios nesėkmingai, vis nuleisdamos 
kainas,  pardavinėjo apie tris dešimtis 
kartų. 

Prieš daugiau kaip dvejus metus 

pastate radus žiurkių apgraužtą lavo-
ną, buvusi socdemų ir konservatorių 
valdžia desperatiškai suskubo pastatu 
atsikratyti. 

Pavyko. Ligoninę nupirko bendro-
vė „DG ir Ko“. Užkalė langus, ap-
tvarkė teritoriją, net šienavo. Sklido 
gandai, kad bandė parduoti už gero-
kai didesnę kainą, negu įsigijo. Tačiau 
jau dveji metai praėjo, bet niekas ne-
vyksta.  

Tarp ligoninės pastatų, pasirodo, 

yra keli kultūros paveldo objektai. 
Kauniškei bendrovei „DG ir Ko“ va-
dovauja jau kitas direktorius - Ainars 
Karols. 

Jis patvirtino, kad pastatai areštuoti. 
„Bendrovės nuosavybė Anykščiuose 
saugoma, - teigė direktorius. - Rudenį 
sutvarkėme aplinką, ir dabar sutvar-
kysime. Kol nepaskelbtas teismo ver-
diktas, mes nieko daryti negalime. “.   

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis teigė situaciją žinąs ir stengiasi 

daryti įtaką, kad tokių ir panašių turtų 
savininkai juos tvarkytų, pritaikytų 
šiandienos poreikiams. Pasak mero, 
jis yra kreipęsis į teismą, kad būtų 
greičiau priimtas vienoks ar kitoks 
sprendimas dėl areštuotų senosios 
ligoninės pastatų, tačiau kol kas situa-
cija nepasikeitė.

„Kalbamės su apleistų ir netvarko-
mų pastatų savininkais, - sakė meras. 
– Siekiame juos paveikti, kad tvarky-
tųsi, o jei neišgali, perleistų kitiems. 
Tokių pastatų savininkams taikome 
didžiausius rajono Tarybos patvirtin-
tus žemės ir turto mokesčius“. 

(Atkelta iš 6 p.)

Komiksai. Pirmadienį, gegužės  
16 dieną,  nuo 15 valandos B. Bui-
vydaitės sodyboje-muziejuje vyks 
tradicinė vaikų pavasario šventė 
– Meistrelio diena. Šiemet Meis-
trelio kūrybos tema – komiksų 
dirbtuvės.

Sklypai. Anykščių verslo infor-
macinis centras atstovavo Anykščių 
rajono savivaldybei parodoje „Resta 
2016“, kur pristatė Anykščių rajono 
investicinius sklypus ir kitus objek-
tus, kuriuose būtų galima vykdyti 
ūkinę - komercinę veiklą. 

Kalba. Anykščių švietimo pa-
galbos tarnybos rengiamus moky-
mus “Komunikacija rusų kalba” 
ypač aktyviai šiemet lankė rajono 
turizmo paslaugų teikėjai. 40 va-
landų trukusius mokymus vainika-
vo baigiamieji darbai -  Anykščių 
rajono turizmo objektų pristatymas  
rusų kalba.

Panaikina. Seimas pritarė Pa-
kuočių tvarkymo įstatymo patai-
soms, kuriomis siūloma panaikin-
ti prievolę kaimo parduotuvėms 
supirkti tuščius „bambalius“. 
Anykščių mažosios parduotuvės, 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
negalėjusios įsirengti taromatų, 
privalėjo tarą rinkti ir rūšiuoti ran-
kiniu būdu. 

Padėka. Į Kėdainių rajoną iš-
keliamam Kavarsko parapijos kle-
bonui Norbertui Martinkui įteikta 
Utenos apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato viršininko Vytau-
to Vaiškūno padėka už aktyvų ben-
dradarbiavimą su Anykščių rajono 
policijos komisariato pareigūnais.

Mugė. Anykščiuose prieš tu-
rizmo sezono atidarymą vyko 
kontaktų mugė, kurioje Anykščių 
verslo informacinis centras pristatė 
Anykščių rajono kaimo bendruo-
menes ir jų siūlomas paslaugas. 
Šios mugės metu pristatytos N. 
Elmininkų, Mačionių, Debeikių, 
Katlėrių, Leliūnų ir Piktagalio kai-
mų bendruomenės.

Telefonai.  Anykščių menų 
inkubatoriuje pirmą kartą 
vyko GARSO ARCHITEKTŪ-
ROS muzikinis edukacinis semi-
naras. Terasoje vykusio seminaro 
metu dalyviai galėjo susipažinti 
su įvairiomis grojimo techni-
komis, kurias pristatė gitaristai 
Gintaras Rožė bei Adomas Nar-
kevičius ir kompozitorius Vla-
das Dieninis. Beje, galima buvo  
išgirsti, kokius dažnius skleidžia 
mūsų telefonai ir kompiuteriai. 
Paklausę žiūrovai suprato, kodėl 
patariama lelefonus nuo savęs 
laikyti atokiau. 

Skelbimas. Asmeninis skelbi-
mas, jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 4 eurus, 
šeštadienio – 5 eurus.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio 
plakatus. 
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tinklas anykštėnai juokauja

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius.
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Kvapai neapgauna...

Savivaldybės Vaiko teisių ap-
saugos skyriaus vedėjos Laimos 
Zukienės feisbuke - kubilas su 
užminkyta tešla. „Skaniai kve-

pia“, - konstatuoja moterys, 
daugiau neatskleisdamos, kaip 
baigėsi šis gurmaniškas vaka-
rėlis...

Retorinis klausimas

Buvusį  rajono Tarybos narį,  
socialdemokratą Romaldą Gi-
žinską taip pat jau galima su-
tikti feisbuke. „Lietuva, kur tu 

eini“, - bent keliuose įrašuose 
klausia politikas, kartu su kole-
gomis į viršų keliantis nykščius 
už Anykščius.

Darbo aprašymas
•Aktyvus dalyvavimas stogo 

dangų bei kitų statybinių 
medžiagų pardavimuose;
•Pasiūlymų ruošimas, derybų 

vedimas;
•Klientų konsultavimas;
•Naujų klientų, objektų paieška;
•Į rezultatą orientuotų pardavi-

mo tikslų užtikrinimas;
•Kasdienių pardavimų darbo or-

ganizavimas.

Reikalavimai
•Aukštasis arba aukštesnysis 

išsilavinimas statybos 
ar vadybos srityse;
•Darbo patirtis pardavimų srity-

je;
•Puikūs derybiniai, komunikaci-

niai ir organizaciniai įgūdžiai;

•Gebėjimas bendradarbiauti, 
siekiant bendrų įmonės tikslų;

•Analitinis bei strateginis mąs-
tymas;

•Orientacija į rezultatą;
•Pozityvumas, kūrybinis mąsty-

mas, optimizmas ir aktyvumas;
•B kategorijos vairuotojo pažy-

mėjimas.

Įmonė siūlo:
•darbą profesionaliame 
kolektyve;
•visas socialines garantijas;
•Jūsų patirtį bei gebėjimus ati-

tinkantį atlyginimą.

UAB “Nord profil”
Tel (8-672) 53438.
egidijus@nordprofil.lt

Padalinio vadovui  (Anykščiuose) 

Headex Group nuo 2003 metų teikia laikinojo įdarbinimo ir 
rangos paslaugas Lietuvoje ir Vakarų Europoje. Šiuo metu per 
mus sėkmingai dirba daugiau kaip 2000 žmonių. Daugiau infor-
macijos www.headex.eu

GERAI APMOKAMAS ILGALAIKIS DARBAS VOKIETIJOJE
 Šiuo metu ieškome tvirtų bei ištvermingų darbuotojų, norinčių dirbti įvairius darbus 

Vokietijos sandėliuose.
Siūlome darbą:
- Krovėjams;  Prekių atrinkėjams;  Palečių remontuotojams; CE kategorijos vairuotojams;  

Krautuvo vairuotojams.
Jeigu tavo sveikata puiki, nebijai fizinio krūvio ir greito tempo darbe, - kviečiame prisijungti 

prie mūsų komandos.
Mes garantuojame ilgalaikį darbą, patrauklų atlygį su socialinėmis garantijomis bei suteikia-

me gyvenamąjį plotą. Skambinkite +370 666 11127

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-30, 10 val. atliks 
kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr. 374-1, esančiam Meiluškių k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime greti-
mo žemės sklypo, kad. Nr. 3482/0002:0274, KONSTANCIJA BRAZDYS. 
Taip pat 2016-05-30, 11 val. sklypui proj. Nr. 621, esančiam Kreivoji g. 7, 
Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų 
ženklinime gretimo žemės sklypo savininką, kad. Nr. 3410/0001:0128, 
Miša Bagdonavičius. Iš anksto prašome susisiekti. Kontaktinė informaci-
ja: Vytautas Arčikauskas, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 
Vilnius tel. 8-626-26882, el.p. vytautas.arcikauskas@vzf.lt.

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

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

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195.A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės gegužės 19 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Grindų betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

įvairūs

Savo mėgstamus anekdotus 
„Anykštos“ skaitytojams šį šeš-
tadienį pasakoja rajono Tary-
bos narė, konservatorė Gabrielė 
GRIAUZDAITĖ.

* * *
Nesenai paskaičiuota, kiek vidu-

tiniškai uždirba Lietuvos gyventojas 
per mėnesį – 10 kilogramų lazdyno 
riešutų.

* * *
Atvažiuoja žentas pas uošvienę į 

svečius. Uošvienė priruošusi cepelinų 
vaišina visus.

- Valgyk, valgyk, ženteli!
- Ačiū, uošvienėle, valgau, labai 

skanu.
Po kurio laiko uošvienė vėl žentui 

sako:
- Valgyk, valgyk, ženteli, pas mus 

kąsnių niekas neskaičiuoja!
- Ačiū, uošvienėle, valgau, labai 

skanu, jau net 4 cepelinus suvalgiau.
- Ne, ne - jau penkis…
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Kavarsko 
paukštynas 
parduoda
viščiukus
 broilerius,

dedekles vištaites,
lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

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 “Antalgės 
paukštynas” 

Sidabrinių padalinyje,
parduoda broilerines 

vištas.
Tel.: (8-616) 48503 ir 

(8-389) 37791.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir  lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiau-
šinius pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Raguvėlėje 7.20, 
Rukiškyje 7.25, Juostininkuose 7.30, Troškūnuose 
(turgelyje) 7.40, Vašokėnuose 7.55, Surdegyje 8.05, 
Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25, Didžiuliškėse 8.35, 
Padvarninkuose 8.40, Andrioniškyje 8.45, Piktagalyje 
9.00, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 9.10, N. Elmininkuose 9.30, Elmininkuose 9.35, 
Čekonyse 9.40, Vikonyse 9.50, Svėdasuose (prie 
turgelio) 9.55, Daujočiuose 10.10, Auleliuose 10.15 
Mačionyse 13.00, Gečionyse 13.05, Rubikiuose 13.15, 
Burbiškyje 13.25, Katlėriuose 13.35, Pašiliuose 13.40, 
Skiemonyse 13.50, Staškūniškyje 14.15, Kurkliuose 
14.25, Šlavėnuose 14.35, Ažuožeriuose 14.45, 
Pagiriuose 14.50, Dabužiuose 14.55, Kavarske 15.10, 
Janušavoje 15.15, Pienionyse 15.20, Repšėnuose 
15.25, Traupyje 15.35, Laukagaliuose 15.45, 
Levaniškyje 15.55.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! 
Gegužės 15 d. (sekmadienį) prekiau-

sime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuo-
tais, sparčiai augančiais, ROSS-309 
veislės vienadieniais mėsiniais broile-
riais, 1-2 savaičių paaugintais mėsiniais 
broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiau-
šinius 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.

Parduodame grikius, 
kviečius, pupas. 
Tel. (8-611) 44130.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu “Komatsu” 
lyginame gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

Nemokamas
 kompiuterinis 

“venuscan” tyrimas
I. Judickienės 

vaistinėje
Dariaus ir Girėno g. 3-2.

Išankstinė registracija tel.: 
(8-381) 5-92-92, 
(8-698) 30851.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
pakrantes, melioracijos grio-

vius. Atliekame kitus panašaus 
profilio darbus. 

Tel.: (8-698) 46745.

UAB “Ukmergės melioracija” 

kloja trinkeles ir 
kasa tvenkinius. 

Garantija 5 metai. 
Tel. (8-688) 50155.

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

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

Tel. (8-609) 68720.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

8,53 ha žemės  Anykščių r. 
Ramaškonių k. (melioruota). 1 500 
Eur/ha.

Tel. (8-698) 35044.

Parduoda sodybą su patogumais (7 
km nuo Anykščių, prie gero kelio, ne-
toli miškas, upė, 1,5 ha žemės) arba 
keičia į butą Anykščiuose.

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą Traupio seniūnijoje, 
Anykščių r. Kaina sutartinė.

Tel. (8-671) 79755.

Pusę namo (41 kv. m) 
Anykščiuose. 
Tel.: (8-678) 88941,(8-381) 7-81-12.

Vieno kambario butą renovuotame 
name Ramybės mikrorajone (4 aukš-
tas).

Tel. (8-604) 21825.

Vieno kambario butą Biliūno g.
Tel. (8-650) 21160.

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

Tel. (8-670) 05259.

“Vorutos” ir “Šilelio” sodų bendrijoje 
- sklypus.

Tel.: (8-686) 63407, (8-381) 5-14-09.

Sodo sklypą. Yra pamatai namo sta-
tybai, šulinys, apželdintas.

Tel. (8-675) 75544.

Kuras

Lapuočio malkas. Atveža.
Tel. (8-675) 86867.

Beržo malkas kaladėlėmis ir rąste-
liais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Atraižas pakais, supjautas. 
Kaladukus. Veža į rajoną. 

Tel. (8-629) 76267.

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,uosio 
briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Kita

Gyvenamąjį namą Anykščiuose 
(108 kv. m, netoli upės, 24 600 Eur), 
medienos tekinimo stakles (170 Eur), 
silikatines naudotas plytas (ant padė-
klų, 3 000 po 0,08 Eur).

Tel. (8-629) 14429.

Biohumusą (sliekų žemę) ir kalifor-
nijos sliekus.

Tel. (8-686) 56748.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Traktorių T-40AM (dvitiltis), Su doku-
mentais. Kaina sutartinė.

Tel. (8-614) 33442.

Savos gamybos traktorių (dirbti vi-
sus ūkinius darbus). Dyzelis, yra ka-
bina. Kaina sutartinė. Medinę naują 
valtį.

Tel. (8-696) 87701.

Purkštuvus, trąšų barstomąsias, 
rotacines šienapjoves, vartytuvus, 
lėkščiuotuvus, kultivatorius, frezus, 
bulvių sodinamąsias, kasamąsias, 
frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-657) 66116.

PARDUODA
Javų kombainą Volvo BM830s (2.8m, 

smulkintuvas), plūgus Kverneland, 
Overum (2-4 korpusų), diskines šiena-
pjoves (Krone, Claas, John Deere, nuo 
2.4 m iki 3.2 m, prikabinamos, pakabi-
namos ir frontalinės), šieno grėblį Claas 
liner 430 (užgriebis 4.2 m),  kultivatorių 
Vema (3 m, 31 plunksna, sulenkiamas, 
lyginimo lenta), šakinis krautuvas Desta 
(3.5 tonos, dyzelinis), autokraną Kamaz 
53212, buldozeri Fiat-Allis (vartomas pei-
lis), medienos smulkintuvą Timberjack 
(savaeigis, bunkeris, fiskaras), savivartį 
sunkvežimį Scania 143 (1995 m., 6x4 
važiuoklė), žirklinį keltuvą Grove (aukštis 
6.2 m, keliamas svoris 227 kg), teleskopi-
nį keltuvą Haulote TPX23 (darbinis aukš-
tis 23 m, siekis 19 m, dyzelinis variklis), 
šakinį krautuvą Hegg (12 tonų, dyzelinis), 
traktoriuką Kubota B7100 (kabina, 16AG, 
priekyje ir gale yra darbinis velenas/hi-
draulis, šluota). Sunkvežimius Scania, 
Volvo, Mercedes dalimis. 

Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.

įvairūs
Išsinuomotų medinę valtį žvejoti 

šeštadieniais Rubikių ežere.
Tel. (8-687) 16301.

Išnuomojamos dviejų kambarių 
komercinės paskirties patalpos 
miesto centre I-ame aukšte (yra 
vanduo, kanalizacija).

Tel. (8-675) 06300.

Išnuomojamos komercinės patal-
pos.

Tel.: (8-650) 22313, (8-602) 46826.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Išsinuomotų žemės ūkio paskirties 
žemės. Už nuomą moka iki 180 Eur/
ha, priklausomai nuo ploto. 

Tel. (8-605) 49513.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamosios 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdo-
mosiomis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kt. baldus pagal individualius 
užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 70 
Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 Eur. 
Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Vidaus apdaila, laminatas, gipsas, 
dailylenčių kalimas, įvairūs statybos 
darbai.

Tel. (8-676) 48336.

Klijuoja plyteles, montuoja gipso 
kartoną, deda laminuotas grindis, be-
tonuoja, mūrija.

Tel. (8-601) 83988.

Įvairūs statybų darbai. Stogų dengi-
mas, parūpina medžiagas.

Tel. (8-652) 77157.

Dažo namus, gamybinės paskirties 
patalpas. Atlieka kitus statybos dar-
bus.

Tel. (8-679) 90305.

Statybos ir remonto darbai. Stogų 
dengimas, namų dažymas, skardini-
mo darbai. Visame rajone.

Tel. (8-685) 68182.

Dengia, remontuoja stogus, stato 
malkines, pavėsines, priestatus ir t. t. 
Pasirūpina medžiagomis..

Tel. (8-600) 78285.

Dengia stogus įvairia danga, dažo 
namus ir stogus, montuoja lietvamz-
džius, kala dailylentes. Skardinimo 
darbai. 

Tel. (8-606) 72402.

Anykščiuose valo, mūrija ir skardi-
na kaminus. Dengia stogus. Medžio 
darbai ir t. t.

Tel.: (8-685) 10959, (8-684) 26781.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

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

Įrengia ventiliacijos ir ekonomiškas 
rekuperacines sistemas. Savo, kli-
ento medžiagomis. Deimantinėmis 
karūnomis gręžia skyles. 

Tel. (8-673) 06342.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija.

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Teritorijų priežiūra: krūmų, me-
džių pjovimas, genėjimas, žolės 
pjovimas, išvežimas su savo įran-
ga. 

Tel. (8-641) 84909, 
www.kertveza.lt

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

Tel. (8-657) 66116.

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu “BOBCAT” atlieka žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Balandžio - birželio mėn. 
tik šeštadieniais. 

Tel. (8-685) 27028, 
(8-618) 65358.

Montuoja „August“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Atlieka 
visus santechnikos darbus. Šulinių 
kasimas, valymas. 

Tel. (8-639) 69837. 

Geni sodus. Karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai au-
gančius medžius, sodybose žolę. 

Tel. (8–644) 41260.

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
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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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,35 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,15 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Perkame įmonę, 
registruotą kaimo 

vietovėje. 
Tel.: (8-686) 23411, 

(8-698) 46745.

Ieškomas krovėjas
 
Darbo pobūdis
- Krovimo darbai baldų gamybos
 sandėlyje. 
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Ieškomas ūkvedys
 
Darbo pobūdis
- Gamybinių patalpų ir įrangos
priežiūros, remonto darbai.
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
 Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Ieškomas komplektuotojas
 
Darbo pobūdis
- Baldų komponentų surinkimas
ir paruošimas baldų gamybai. 
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis tel. (8-616) 99547.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploataci-
jai arba ardymui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039. 

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

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

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

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

Perka, padeda parduoti namus, 
butus, sodybas, komercinius 
objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, 
ž. ū. technika, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, atsi-
skaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sun-
kvežimius visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Bartynco veršelius auginti. 
Pirkimas antradieniais - ketvirta-
dieniais. 

Tel. (8-680) 22009.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

Kita

Priekalą ir spaustuvą.
Tel. (8-673) 52864.

Eglės, pušies rąstus, mišką.
Tel. (8-689) 48020.

Siūlo darbą
Reikalingi elektrikai. Darbas 

Vokietijoje, Berlyne. Naujų, re-
novuojamų namų instaliacijos 
atlikimai. Užmokestis 9 Eur/val. 
Atsiskaitoma kas 2 savaites.

Tel. +370 616 16 446.

Ieškomas transporto vadybininko 
asistentas (-ė), stabiliai dirbančio-
je tarptautinių pervežimų įmonėje 
Anykščiuose. Siūlomas konkuren-
cingas atlyginimas. 

Tel. (8-610) 00543.

Darbui Vilniuje reikalingi vi-
daus apdailos specialistai. 
Apgyvendina.

Tel. (8-619) 20252.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmo-
nė ieško staliaus staklininko su 
patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį darbin-
gumą (neįgalumą) turintiems kan-
didatams. 

Tel. (8-671) 51617.



2016 m. gegužės 14 d.

mėnulis

Motiejus, Gintaras, Vilda, 
Bonifacas, Gintarė,

šiandien

gegužės 15 d.

gegužės 16 d.

gegužės 14-16 priešpilnis.

Izidorius, Sofija, Algedas, 
Jaunutė, Zofija.

Andriejus, Ubaldas, Vaidman-
tas, Bitė, Andrius.

oras

+15

+11

anyksta.lt

iš arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė kovoja su FIBA 
biurokratais

 

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Portalas anyksta.lt skaitytojus pakvietė  į atbudančią 
gamtą pažvelgti pro fotoaparato objektyvą ir sudalyvauti 
fotografijų konkurse „Pavasaris Anykščių rajone“. Kon-
kurso dalyvių nuotraukose – vis daugiau saulės, šypsenų ir 
pakilių būsenų, kuriomis pavasarį užsikrečia net ir mūsų 
augintiniai.

Fotografuokite gamtos vaizdus, rajono miestelius bei 
kaimus, pavasariu besidžiaugiančius jūsų artimiuosius. 
Nepamirškite keliais sakiniais papasakoti, kas užfiksuota 
jūsų nuotraukose, taip pat nurodykite savo vardą ir pa-
vardę.

Jūsų nuotraukų laukiame el.pašto adresu robertas.a@
anyksta.lt iki gegužės 24 dienos. Tris konkurso laimėtojus 
apdovanosime „Anykštos“ prizais.    -ANYKŠTA

Fotografijų konkursas „Pavasaris Anykščių rajone“

Tokias pavasario akimirkas užfiksavo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos gimnazistė Urtė STANKATYTĖ. 
(Mokytojas Alfredas Motiejūnas).

Godos MikAlAjūnAiTĖs 
nuotr.

Ar gegužės 10 - 12 dienomis 
lankysitės prekybos centruose?

balsavo149

Taupau pinigus ir į 
prekybos centrus einu 

labai retai
8.7% 

Taip
18.8%  

Ne, prisijungsiu prie akcijos prieš kainų 
kėlimą
68.5%  

Dar neap-
sisprendžiau

4%  

Mūsų krepšiniui bus galas
Mus pakeis koks senegalas,
Vys rinktinę mūs į šalį,
nebegausime medalių.

 
Tai nežmoniška, baisu,
ir siaubinga iš tiesų.
Aš manau priėjo ribą,
Savavališkoji FIBA.

 
siūlau jai nepasiduoti
ir už futbolą balsuoti -
eis puoliman Valančiūnas,
Vartų sargas – Motiejūnas

 
Dvimetrinė
Bus rinktinė
Ir išaukštinta
Tėvynė.


