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asmenukė
Nuomonių 
skirtumas

Klausia, ar galima tą patį veiks-
mą, kuris yra neabejotinas faktas, 
vertinti skirtingai. Atsakau, ga-
lima, sakykim, santuoką. Vyras 
mąsto: „Pakliuvau“, tuo tarpu mo-
teris: „Papuolei“.

Tiesa, po kiek laiko viskas ap-
siverčia, vyras ima mąstyti: „Pa-
kliuvai“, o moteris: „Papuoliau“. 
Ir tik po gana ilgo trynimosi ir ap-
mąstymų abu prieina prie vienos 
išvados: „Papuolėm“.

Linas BITVINSKAS

Lietuvos plaukimo rinktinės vyriausiasis 
treneris - sporto centro vadovas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Po Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių plaukiko Giedriaus Titenio ir jį trims olimpiadoms paruošusio 
trenerio Žilvino Ovsiuko keliai greičiausiai išsiskirs.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Lietuvos plaukimo rinktinės 
vyriausiasis treneris 38-erių 
metų Žilvinas Ovsiukas laimė-
jo konkursą Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro direk-
toriaus pareigoms užimti. Jis 
konkurse pranoko kitus septy-
nis pretendentus.

Sigučio 
Obelevičiaus 
ateities planai – 
naujos knygos ir 
Seimo nario 
mandatas 

Pasaulyje pripažįstamo sporto 
specialisto pergalė konkurse ne-
stebina, tačiau jo paties pasirin-
kimas eiti vadovauti Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centrui 
yra keistokas. Juolab kad anks-
tesnis direktorius Kęstutis Čepu-
lis iš darbo atleistas su skanda-
lais už finansinius pažeidimus.

Režisierius. Anykščių kultūros 
centre pradėjo dirbti naujas ren-
ginių režisierius Julius Jakubėnas. 
Prieš atvykdamas į Anykščius, J. 
Jakubėnas dirbo Lietuvoje garsaus 
Šiaulių valstybinio kamerinio cho-
ro „Polifonija“ vadybininku, tačiau 
papūtę nauji vėjai „Polifonijoje“ 
jam padėjo galutinai apsispręsti 
vykti į Anykščius. Klaipėdos uni-
versiteto ir Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos auklėtinis jau 
režisuoja „Bėk bėk, žirgeli!“ šven-
tės atidarymą. 

Pareigos. Naujuoju  Panevė-
žio vyskupu paskirtas dabartinis 
Telšių vyskupijos augziliaras Ge-
nadijus Linas Vodopjanovas. Kol 
paskirtasis vyskupas perims vys-
kupijos valdymą, vyskupijai toliau 
vadovaus arkivyskupas Lionginas 
Virbalas. 

Teisme. Anykščių rajono apylin-
kės teisme ketvirtadienį vyko pa-
rengiamasis posėdis byloje, kur iš 
darbo atleista Anykščių bibliotekos 
darbuotoja Eugenija Zajankauskai-
tė bando prisiteisti kompensaciją. 
Jos atstovas, advokatas Valentinas 
Giriūnas bandys teismui įrodyti, 
kad moteris iš darbo atleista netei-
sėtai. Ieškovai dėl to prašo iš darb-
davio priteisti 5 mėnesių išeitinę 
kompensaciją bei kompensaciją už 
priverstinį nedarbą nuo atleidimo 
iki teismo sprendimo dienos, taip 
pat 5 000 eurų moralinės žalos at-
lyginimui. Būti grąžinta į darbą E. 
Zajankauskaitė neprašo. Birželio 
22-ąją byla bus pradėta nagrinėti 
iš esmės. 

Ugdymas. Svėdasų Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos ikimo-
kyklinio ugdymo skyriuje planuo-
jama atidaryti antrą ikimokyklinio 
ugdymo grupę 1–3 metų amžiaus 
vaikams. Gimnazija gavo 12 tėvų 
prašymų priimti jų vaikus į ikimo-
kyklinio ugdymo grupę. Šiuo metu 
sukomplektuotoje ikimokyklinio 
ugdymo grupėje yra ugdoma 20 
vaikų nuo 3 iki 5 metų.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 16 eur.

Rajono 
Taryboje – 
išskirtinis 
dėmesys 
traukiniams

Abiturientai mokytojams ištiesė 
raudoną kilimą 

Ketvirtadienį  šalies mo-
kyklose nuaidėjo paskutinis 
skambutis. Anykščių  rajone 
vidurinę mokyklą baigia 208 
abiturientai. 

Anykščių J. Biliūno gimnazi-
jos 156 abiturientai tradiciškai 
šią dieną lipo į J. Biliūno “Lai-
mės žiburį”, dalyvavo literatū-
rinėse pamokose, o naktį kūreno 
laužus ir papuoštomis mašino-
mis važinėjosi po miestą. 

Įsikibusios abiturientams į parankes raudonu kilimu žengė kla-
sių auklėtojos.

Paskutinio skambučio šventę abitu-
rientai pradėjo švęsti dar trečiadienio 
vakarą. Išpuoštomis mašinomis sugū-
žėję į savo auklėtojų kiemus, mokslei-
viai jas išsivežė į gamtą, kur kūreno 
laužus. Vakarojo ilgai, kai kurios kla-
sės sulaukė ir brėkštančio ryto.

Juozas 
Ratautas 
išeina iš 
darbo

Susisiekimo 
ministrui teko 
aiškintis 
dėl kainų 
reguliavimo
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-05-24, apie 21 

val. 30 min., Anykščiuose, Žibu-
rio g., viešoje vietoje, du nepa-

žįstami vyriškiai panaudojo fizinį 
smurtą prieš tris neblaivius (1,73 
prom., 3,16 prom., 2,22 prom.) 36-
erių, 30-ies, 25-erių vyrus. 2016-
05-24, apie 20 val., Anykščių se-

niūnijoje neblaivus vyras, gimęs 
1966 m., panaudojo fizinį smurtą 
prieš savo motiną, gimusią 1942 
m. Įtariamasis sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Vagystė. 2016-05-24 Anykščių 
seniūnijoje tiksliai nenustatytu lai-
ku iš sodybos klėties pavogta veja-
pjovė. Nuostolis – 300 eurų.

Pasak gyvai viskuo besidominčios 
pusamžės austrės Juditos, vos iš so-
vietų priespaudos išsilaisvinę  Baltijos 
kraštai pasirodė ypatingi, labai įdo-
mūs. Latviją, Estiją, o ypatingai Lie-
tuvą, smalsi moteris tiesiog įsimylėjo. 
Jau 2011 m. jos domėjimosi mūsų ša-
lies ir kitų kraštų istorijos bei kultūros 
ryšiais vaisiumi tapo originali knyga 
„Helvecija ir Lietuva“. Prieš trejus 
metus, padedant Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės institutui, parengė ir 
išleido knygą „Lietuva ir Austrija“. 
Ten surasime ir sąsajų su Anykščių 

Į Australiją – tik švariais batais
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekoje pristatyta 
geografo, gido Ryto Šalnos knyga „Kelionių razinos“.

knygoje „Kelionių razinose“ sudėta 
keliasdešimt istorijų iš kelionių.  Į 
šios knygos pristatymą atėjo per 20 
anykštėnų, nemažai iš jų – geografi-
jos mokytojai. Autorių savo apsilan-
kymu pagerbė ir jo bičiulis Vladas 
Vitkauskas. Pirmasis į Everestą įko-
pęs lietuvis V. Vitkauskas dabar yra 
anykštėnas.

R. Šalna pasakojo, jog jau dvi-
dešimt metų kasmet 3-4 mėnesius 
praleidžia užsienyje. Kartais kelio-
nės, kuriose jis dirba grupės vadovu, 
trunka ir pusantro mėnesio. Su turis-
tų grupėmis R. Šalna lankėsi visuose 
žemynuose (išskyrus Antarktidą).

Renginį vedusio „Anykštos“ 
žurnalisto Vidmanto Šmigelsko 
paklaustas, ar yra pasaulyje vals-
tybių, kur R. Šalna nebuvo, bet 
norėtų nukeliauti, knygos autorius 
atsakė, kad jis savo pageidavimus 
rikiuoja ne pagal politinį, o pa-
gal gamtinį pasaulio žemėlapį. R. 
Šalna kalbėjo, kad pasaulio gam-
tines zonas jis matė jau gana nuo-
sekliai. Keliautojas aiškino, kad 
niekad nejaučiąs pykčio aplanky-
tai šaliai, niekad nesako, jog „čia 
jau niekada negrįšiu“. Pasak R. 
Šalnos, keliautojui dera suprasti 
šalies, kurioje lankosi, gyventojų 

papročius, mentalitetą ir nebandy-
ti jų keisti. 

Verslininkas Aidas Deveikis au-
toriaus klausė, kokią jis Lotynų 
Amerikos šalį pagal kainos, koky-
bės, saugumo santykį rekomenduotų 
aplankyti. R. Šalna dėstė, jog Lotynų 
Amerikos valstybių nesaugumas yra 
greičiau mitologizuotas nei realus. 
„Nereikia eiti ten, kur nereikia. Pa-
tartina šypsotis. Taip pat nereikia ap-
sikarstyti auksu“, – kalbėjo R. Šalna. 
Vis dėlto jis A. Deveikiui parinko 
valstybę – pasiūlė vykti į Peru. 

Anykštėnė Danutė Gečytė R. Šal-
nos klausė, ką reikia žinoti vykstant 
į Australiją ir Naująją Zelandiją. 
Keliautojas aiškino, kad šios šalys 
ypač rūpinasi savo ekosistema, į jas 
negalima vežtis maisto, net tikrina-
mi įvežami batai – jie privalo būti 
švarūs, kad tarp žemių neįvežtum 
kokių augalų sėklų. Beje, „Kelionių 
razinose” R. Šalna rašo, kad lietu-
viai, važiuodami į Naująją Zelan-
diją ar Australiją, nepaiso baudų ir 
dažnai dar po savaitės valgo lietu-
viškus lašinius.

Keliautojas baigiantis renginiui 
bėrė komplimentus Anykščiams. 
Jis sakė, kad Lajų taku vaikščiojo 
jau tris kartus...    

Keliautojo Ryto Šalnos knygos „Kelionių razinos“ pristatyme 
dalyvavo garsiausias Lietuvos alpinistas, dabar jau anykštėnas 
Vladas Vitkauskas.            Simonos GUDAITĖS nuotr.

Susitarimas. 2006 metais Libera-
lų sąjūdžio viršūnėlės demonstraty-
viai pasirašė po Politiko sąžiningu-
mo įsipareigojimais. Veidukai švyti. 
Akytės meilios. Rankutėse - raši-
kliai. Tetrūksta baltų pirštinaičių. Šią 
savaitę vienas iš tų sąžiningiausiųjų 
prie prokuratūros durų leptelėjo: 
“Tikrai, žmogus esu toks, kad nieko 
nebijau”. Nors kartą pasakė tiesą. 
Politikai Lietuvoje tikrai jau nieko 
nebijo. 

Minos. Lietuvos teritoriniuose 
vandenyse ir išskirtinėje ekonomi-
nėje zonoje baigėsi tarptautinė ir di-
džiausia šiais metais Baltijos jūroje 
nesprogusios amunicijos paieškos 
ir neutralizavimo operacija “Atvira 
dvasia 2016” (“Open Spirit 2016”). 
Joje dalyvavo 19 karinių laivų, 9 
narų išminuotojų komandos ir kiti 
specialistai iš 14 NATO ir partnerių 
šalių. Iki vakar dienos Baltijos jūros 
dugne rasta 11 jūrinių minų ir dvi 
torpedos. Operacijos Baltijos šalyse 
rotacijos principu vykdomos kasmet 
nuo 1997-ųjų. Jų metu rastos ir su-
naikintos 166 jūrinės minos ir kiti 
sprogstamieji užtaisai, išžvalgytas 1 
409 kvadratinių jūrmylių jūros du-
gno plotas. Jūros dugne taip pat ap-
tikta 13 nuskendusių laivų ir dviejų 
lėktuvų liekanų. 

Rotacija. Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) pirmininkui Gabrieliui Lands-
bergiui atsisakius europarlamentaro 
mandato, jo vietą Europos Parla-
mente (EP) užims konservatorė Lai-
ma Liucija Andrikienė, prieš dvejus 
metus nedidele balsų persvara nusi-
leidusi kolegai. Europarlamentarės 
pažymėjimą Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) L. L. Andrikienei 
įteikė ketvirtadienį, kai nutraukė G. 
Landsbergio įgaliojimus. Dvi kaden-
cijas nuo 2004 iki 2014 metų EP dir-
busi politikė jau planuoja būsimus 
darbus ir rengiasi pirmadienį vykti į 
Briuselį. 

Neįtikėtina.  Europoje auga prie-
šiškumas agresyviems imigrantams, 
o Lietuvoje beveik pusė gyventojų 
nusiteikę padėti politikų suderėtiems 
prieglobsčio prašytojams, tik nežino, 
į ką reikėtų kreiptis. Tokias išvadas 
pateikė Pilietinės visuomenės ins-
titutas, kurio užsakymu balandžio 
pabaigoje buvo apklausti 1 007 ša-
lies piliečiai. Tyrimo duomenimis, 
dėl imigrantų priėmimo gyventojų 
nuomonė pasidalija beveik perpus: 
46,3 proc. tam visiškai nepritaria, 
5,3 proc. pritaria be išlygų, o 48,5 
proc. pritaria su tam tikromis sąly-
gomis. Prieš pusmetį tos pačios ben-
drovės “Spinter tyrimai” apklausoje 
pabėgėlių priėmimui visiškai nepri-
tarė 61,3 proc., pritarė tik 27,8 proc. 

Namo. Dragūnai Lukas Kasnaus-
kas ir Raimundas Ušackas, Klaipė-
doje baigę 9 mėnesių trukmės tar-
nybą kariuomenėje, jau sekmadienį 
patraukė namo - pėsčiomis į Vilnių. 
Trečiadienio vakarą R. Ušackas pa-
siekė Kauną. Vaikinas nužingsniavo 
214 km. Jo ginklo brolis L. Kasnaus-
kas distanciją baigė prie Seredžiaus, 
mat toliau eiti dviem didelėmis 
pūslėmis virtusiomis kojomis tapo 
ne tik skausminga, bet ir pavojinga 
sveikatai. Pūslės prie Kauno pradėjo 
varginti ir R. Ušacką, bet jis lėtinti 
tempo neketino. Dragūnai visą laiką 
miegojo po atviru dangumi, ir tik pa-
siekęs Kauną R. Ušackas apsistojo 
pas draugą. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Iki „Sodros“ J. Ratautas beveik 
dešimtmetį buvo vienu iš Anykš-
čių rajono vadovu - vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto-
ju, rajono valdytojo pavaduoto-

Juozas Ratautas išeina iš darbo Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Birželio 1-oji - paskutinė 64 metų Juozo Ratauto darbo die-
na „Sodroje“. Jis „Sodros“ Anykščių padaliniui vadovavo net 20 
metų - nuo 1996-ųjų.

ju. 1990-1995 metais, dirbdamas 
rajono valdytojo Algimanto Da-
čiulio pavaduotoju, J. Ratautas 
kuravo kultūrą ir pirmajame Ne-
priklausomybės penkmetyje iš es-

mės suformavo naująją Anykščių 
kultūrinę strategiją.

J. Ratautas – korektiškas, ramus 
žmogus. Portale anyksta.lt paskel-
bus apie jo pasitraukimą iš darbo, 
net ir komentatoriai nesugalvojo 
ką apie jį blogo galima pasakyti 
– absoliuti dauguma komentarų 
buvo teigiami. „Anykšta“ apie tai, 
kad J. Ratautas palieka “Sodrą”, 
sužinojo ne aplinkiniais keliais, o 
iš paties vedėjo. „Išeinu iš darbo 
„Sodroje“. Birželio 1-oji - pasku-
tinė mano darbo diena.  Ta proga, 
mielieji „Anykštos“ bendradar-
biai, noriu Jums labai nuoširdžiai 
padėkoti už gražų bendravimą ir 
bendradarbiavimą. Per tuos 20 
mano darbo metų „Sodroje“ į Jus 
ne kartą kreipiausi dėl aktuali-
jų, naujienų paskleidimo rajono 
žmonėms, ne kartą Jūs domėjotės 
tiek „Sodra“, tiek mano asmeniu... 
Visuomet dalykiškai, geranoriš-
kai ir labai įdomiai pateikdavote 

leidyklos „Didaktika“ vyriausiasis 
redaktorius, o kelis kartus per metus 
važiuoja į egzotiškas keliones. Jo 

Lietuvos geografijos mokytojų 
asociacijos prezidentas, mokykli-
nių vadovėlių autorius R. Šalna yra 

informaciją. Puikūs buvo ir lieka 
žmogiškieji mūsų tarpusavio san-
tykiai”, –  laiškelį redakcijai parašė 
J. Ratautas.

„Anykštos“ pakalbintas J. Ra-
tautas dėstė, kad iš darbo išeina 
dėl keleto priežasčių – pareigybė 
likusi labai kukli, jis vadovauja 
tik dviem žmonėms; jau metai, 
kaip pats gauna „Sodros” išmoką; 
galų gale norisi pasimėgauti vasa-
ra. Paskui juokaudamas pridūrė: 
„Dirbdamas „Sodroje“ pasiskyriau 
sau solidžią pensiją. Vieni ima ky-
šius, kiti prekiauja poveikiu, o aš 
įkišau iki alkūnės ranką į „Sodros“ 
kišenę“.

„Imsiuosi visuomeninės veiklos. 
Gal užsiimsiu labdara. Tikiuosi, 
jog Seimas nepriims sprendimo, 
kad už pensijas reikia atidirbti vie-
šuosius darbus”, – ką veiks išėjęs 
iš „Sodros” šypsodamasis pasako-
jo J. Ratautas. Jis tikino, kad tapti 
oficialiu pensininku nebijąs. „Išei-
nu į tikslines, ilgalaikes atostogas”, 
- paaiškino „Sodros” Anykščių pa-
dalinio vadovas.

 

Juozas Ratautas Anykščių „Sodrai“ vadovavo dvidešimt metų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Austrė susidomėjusi „šveicariškais“ Anykščiais Raimondas GUOBIS

Praeitą savaitę Anykščiuose lankėsi austrų rašytoja bei žurna-
listė Judita Levonig, prieš trejus metus išleidusi knygą „Lietuva ir 
Austrija, 2500 metų istorija“, kuri renka žinias panašiam leidiniui 
apie mūsų šalį ir Šveicariją. 

kraštu, mat monsinjoro Alberto Ta-
lačkos meno kolekcijoje saugomas 
unikalus paveikslas, Jono Baptisto 
Lampi portretas, nutapytas Vienoje. 
Šveicariškas motyvas - rašytojo Jono 
Biliūno studijos Ciuriche bei 1922 m. 
į Anykščius iš Ingenbolio atvykusių 
seserų įkurta Šv. Kryžiaus vienuolyno 
misija, pagarsėjusi ypatingos dvasios 
pradžios mokykla ir vaikų darželiu. 
Žinias naujajai knygai renkanti žurna-
listė susitiko ir su Anykščių kultūros 
vadybininkais - tarėsi dėl austrų muzi-
kantų koncertų mūsų mieste.

„Čia yra ir apie Anykščius...” - atversdama savo knygą sakė 
austrų rašytoja bei žurnalistė Judita Levonig.

Autoriaus nuotr.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Nukelta į 6 p.)

Ar reikia 
traukinuko 
važinėti į Lajų 
taką?

Darbą paliekančiai 
direktorei nepadėkojo

Meras Kęstutis Tubis posėdyje pa-
sakojo apie savo giminystės ryšius.

To prireikė svarstant sprendimo 
projektą dėl darbo sutarties nutrauki-
mo su 65-erių Kavarsko pagrindinės 
mokyklos-daugiafunkcio centro di-
rektore Gene Leitiene, kuri prašymą 
išeiti iš darbo pateikė savo iniciatyva. 
Kol bus paskelbtas konkursas užimti 
direktoriaus pareigoms, laikinąja di-
rektore dirbs šios mokyklos pavaduo-
toja ugdymui Rima Tubienė.

„Nesu su Tubiene giminė“, - nie-
kieno neprašomas paaiškino meras 
K. Tubis.

Darbą paliekančiai direktorei 
G.Leitienei iš rajono biudžeto bus 
išmokėta piniginė šešių mėnesių vi-
dutinio darbo užmokesčio dydžio 
kompensacija bei kompensacija už 
nepanaudotas atostogas – iš viso 12 
569 Eur.

Nuo 1990 metų Kavarsko moky-
klos direktore dirbusiai G. Leitienei iš 
politikų per posėdį taip niekas ir ne-
padėkojo už darbą, neįteikė gėlių.

Išsijuokė iš savivaldybės 
mokamų premijų dydžio

Rajono Tarybos narė, konserva-
torė  Gabrielė Griauzdaitė posėdyje 
nusprendė atkreipti dėmesį, kokio 
apgailėtino dydžio premijos už spor-
tininkų pasiekimus yra mokamos tre-
neriams.

„ 25 eurai.  Treneriui suma didelė 
ar maža? 25 eurai, mano manymu, 
yra juokinga“, - pati į savo užduotą 
klausimą atsakė G.Griauzdaitė.

Rajono Tarybos sprendimu vien-
kartinės piniginės premijos skirtos 
septyniems sportininkams ir ketu-
riems treneriams:  po 50  Eur  - sun-
kiaatlečiams Tomui Miškeliūnui ir 
Mindaugui Diliui,  200 Eur -  Arnui 
Šidiškiui, 100 Eur – biatlonininkui 
Linui Baniui, po 50 Eur – slidinin-
kams Ąžuolui Bajoravičiui ir Jauniui 
Drūsiui, 50 Eur – imtynininkei Vikto-
rijai Buinauskaitei.

Už šių sportininkų pasiekimus 150 

Rajono Taryboje – išskirtinis 
dėmesys traukiniams Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį vykęs 16-asis rajono Tarybos posėdis buvo linksmas 
net patiems jame posėdžiavusiems anykštėnų išrinktiesiems. Jo metu 
įvyko improvizuotas „aukcionas“ dėl savivaldybės parduodamo ne-
kilnojamo turto kainų, politikai pasijuokė iš savivaldybės sportinin-
kams mokamų premijų dydžio, nusprendė iš Susisiekimo ministerijos 
neperimti siaurojo geležinkelio dalininko teisių ir nutarė už 100 0000 
eurų pirkti turistinį traukinuką, kuris veš turistus iki Lajų tako.

Eur premija skirta sunkiosios atleti-
kos treneriui Algirdui Anankai, 50 
Eur premija – biatlono treneriui Bro-
niui Vitkūnui, po 25 Eur – slidinėjimo 
treneriui Algiui Drūsiui ir imtynių tre-
neriui Renatui Puikiui.

Stipendijų skyrimo sportininkams 
tvarką ir kriterijus yra patvirtinusi ra-
jono Taryba.

Politikai surengė „aukcioną“

Svarstant sprendimo projektą dėl 
savivaldybei priklausančio nekilnoja-
mojo turto pardavimo kainų nustaty-
mo, Tarybos posėdyje vyko savotiš-
kas aukcionas.

Sprendimo projekte buvo nurodo-
ma, kad buvusios Mačionių moky-
klos pastato pardavimo kaina – 1460 
Eur, tačiau tuoj pat vienas po kito po-
litikai ėmė siūlyti vis aukštesnes šio 
objekto pardavimo kainas.

Pirmasis Mačionių mokyklos kainą 
kilstelėjo mero pavaduotojas, Kon-
servatorių partijos Anykščių skyriaus 
pirmininkas  Sigutis Obelevičius, pa-
siūlęs ją pardavinėti už 5000 Eur. 

„Anksčiau mokyklos pastato kainą 
buvo 100 000 Lt, o dabar nustatyta 
juokinga kaina.Turistinis miestelis, 
puikios būklės pastatas“, - apie tai, 
kodėl reikia didinti pardavinėjamo 
objekto kainą, kalbėjo S. Obelevi-
čius.

S. Obelevičiui nenusileido rajono 
Tarybos narys, darbietis  Alfrydas Sa-
vickas, siūlęs dar didesnę kainą – 10 
000 Eur.

Rajono Tarybos narys, Socialde-
mokratų partijos Anykščių skyriaus 
pirmininkas Dainius Žiogelis su par-
davimo kainos didinimu sutikti ne-
norėjo.

„Maža kaina yra gerai, tai pritrauks 
daug pirkėjų, o jie ir pasiūlys realią 
kainą“, - aiškino D. Žiogelis, vis dėlto 
pridurdamas, kad vargu ar anksčiau 
nedominę Mačionys verslininkus su-
domins dabar.

Didžioji dalis rajono Tarybos na-
rių palaikė S.Obelevičiaus pasiūlytą 
buvusio Mačionių mokyklos pastato 
pardavimo kainą - 5 000 Eur.

Prokuroras iš savivaldybės pirks 
butą Anykščiuose

Rajono Tarybos sprendimu  leista 
parduoti septynis savivaldybės būsto 
fondui priklausančius  gyvenamuo-
sius būstus. Išsipirkti juos savivaldy-
bės paprašė jų nuomininkai.

Tokiu būdu butą Anykščiuose, J. 
Basanavičiaus gatvėje, už 5760 Eur 
nusprendė įsigyti ir šiuo metu Pane-
vėžyje dirbantis buvęs Anykščių rajo-
no prokuratūros  prokuroras Ričardas 
Juozainis.

Taip pat už 2930 Eur parduotas 
namas Anykščių seniūnijos Kirkiliš-
kių kaime, dar keturi butai Anykščių 
J.Basanavičiaus bei Sportininkų ga-
tvėse (už 4 060, 11 270, 8 230, 1 530 
Eur) ir kambarys Anykščių Kęstučio 
gatvėje ( už 150 Eur).

Savivaldybei priklausančius būstus 
už rinkos kainą  gali įsigyti būsto nuo-
mininkai, išgyvenę juose ne trumpiau 
kaip penkerius metus.

Siaurukui prognozavo 
liūdnas perspektyvas

Rajono Taryba nusprendė neper-
imti  savivaldybės nuosavybėn vie-
šosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ dalininkės turtines ir 
neturtines teises ir pareigas, kurias 
įgyvendina Susisiekimo ministerija. 
Tokio pasiūlymo savivaldybė iš mi-
nisterijos sulaukė šių metų balandį.

„Jei perimsime, siaurukas bus 
pasmerktas, nes negalėsime skirti 
reikiamų lėšų iš rajono biudžeto. Su-
sisiekimo ministerija kasmet tam skir-
davo po 400 000 eurų, jei perimsim, 
po dvejų metų siauruką uždarysime. 
Merui reikia kalbėtis su Susisiekimo 
ministerija, kad ji liktų dalininke“, - 
Susisiekimo ministerijos siūlymus ir 
siaurojo geležinkelio ateitį įvertino D. 
Krikštaponis.

„Šiemet grėsmių nėra, ministerija 
dalininko teisių neatsisakys“, - rami-
no meras K. Tubis, aiškindamas, kad 
valstybė yra priėmusi sprendimus 
atsisakyti dalininko teisių ir pareigų 
bent 90-yje viešųjų įstaigų visoje Lie-
tuvoje.

Susisiekimo ministerijos pasiūly-
mui rajono Taryba nepritarė vienbal-
siai.

Tarybos nariams 
traukinuko idėja patiko

Rajono Taryba pritarė tam, kad 
Anykščių turizmo informacijos cen-
tras pirktų iki 100 000 eurų kainuo-
jantį turistinį traukinuką, kuris turis-
tus iš Dainuvos slėnio veš į Medžių 
lajų taką. Šis traukinukas riedės ne 
bėgiais, o bus ant ratų.

„Idėja įdomi ir sveikintina. Tik ar 
Anykščių turizmo informacijos cen-
tras pajėgus jį įsigyti?“, - finansiniais 
įstaigos reikalais rūpinosi rajono Ta-
rybos narys D. Krikštaponis.

„50 000 Eur turime. Esame pajė-
gūs. Kalitos kalnas gerai sutvarkytas, 
todėl norime investuoti į kitą paslau-
gą“,  -  apie Anykščių turizmo infor-
macijos centro planus pasakojo laiki-
noji direktorė Vilanda Reikalienė.

Posėdyje paaiškėjo ir daugiau de-
talių apie būsimą paslaugą. Planuo-
jamas pirkti traukinukas bus dviejų 
vagonų ir talpins apie 56 keleivius. 
Planuojama, kad nukeliauti iki Me-
džių lajų tako kainuotų apie 1,5 – 2 
Eur.

Gabrielė VILDŽIŪNAITĖ, 
moksleivė:

- Nežinau. Lajų take buvau. Pati-
ko. Jeigu toks traukinukas važiuotų 
į Lajų taką per Anykščių šilelį, ti-
kriausiai važiuočiau iš smalsumo. 

Rimvydas LUNSKUS, archi-
tektas, Anykščių miesto gyven-
tojas:

- Aš manau, kad yra ką daryti 
ir be traukinuko. Jokiu būdu, kaip 
mokesčių mokėtojas, nesutikčiau, 
kad jis būtų perkamas už biudžeto 
lėšas. Geriau tegu autobusą į kai-
mus važiuoti paleidžia. Yra svar-
besnių dalykų nei traukinukas. Jį 
tegu perka privatininkai.

Dennis GAYLARD, svečias iš 
Australijos:

- Mano nuomone, būtų gerai, 
kad iš Anykščių miesto centro iki 
Lajų tako, Niūronių, užsukdamas į 
SPA, kursuotų autobusas. Būtų ge-
rai, kad jis užsuktų ir į kitus turistų 
ir poilsiautojų lankomus objektus. 
Traukinuką jūs jau turit, autobusas 
būtų ir pigiau. 

Rajono Tarybos narys, soci-
aldemokratas Donatas Krikš-
taponis ragina iš Susisiekimo 
ministerijos neperimti „Aukš-
taitijos siaurojo geležinkelio“ 
dalininko teisių, nes antraip 
teks uždaryti siauruką.

Panevėžyje dirbantis buvęs 
Anykščių rajono vyriau-
siasis prokuroras Ričardas 
Juozainis tapo anykštėnu - 
iš savivaldybės būsto fondo 
jis įsigis 2 kambarių butą.

Taigi ir tikslas toks - 
prajuokinti…

Gabrielė GRIAUZDAITĖ, ra-
jono Tarybos narė, apie premijas 
sportininkų treneriams: 

„25 eurai.  Treneriui suma didelė 
ar maža? 25 eurai, mano manymu, 
yra juokinga.“

Seimas ir yra geriausia vieta
knygų rašymui

Sigutis OBELEVIČIUS, rajono 
vicemeras, apie iššūkius: 

„Norėčiau parašyti dar ne vieną 
knygą. Ir galbūt kada nors padirbė-
ti Seime...“

Bet dėl viso pikto reikia 
balsuoti už pensininkus

Juozas RATAUTAS, „Sodros“ 
Anykščių padalinio vadovas, apie 
ėjimą į pensiją: 

„Tikiuosi, jog Seimas nepriims 
sprendimo, kad už pensijas reikia 
atidirbti viešuosius darbus.“

O jei dantys auksiniai?

Rytas ŠALNA, keliautojas, apie 
tai, kaip elgtis Lotynų Amerikos 
šalyse, kad būtų saugu: 

„Nereikia eiti ten, kur nereikia. 
Patartina šypsotis. Taip pat nerei-
kia apsikarstyti auksu“

Pirmasis iššūkis – sutvarkyti 
buhalteriją

Žilvinas OVSIUKAS, plaukimo 
treneris, apie tai, kodėl eina vado-
vauti Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centrui: 

„Motyvuoja nauji iššūkiai, nau-
jos galimybės. Matau, jog dirbant 
sporto centro direktoriumi yra ga-
limybės realizuoti save.”

Būtų galima visus herojus 
inventorizuoti, paaiškinti, 
kurie blogiečiai, kurie 
geriečiai

Giedrius SASNAUSKAS, troš-
kūnietis, vienas iš klipo „Šėtone, 
prašau“ kūrėjų, prokurorei paaiš-
kino, kodėl klipo pabaigoje nėra 
paaiškinta, kad jo turinys humo-
ristinis: 

„Įsivaizduokit po filmo apie rei-
chą parašą: „Nebūk, Hitleris, žmo-
gau”.

Matot, jei tapsim sostine, 
turėsime ir karalių 

Dainius ŽIOGELIS, rajono Ta-
rybos narys, opozicijos lyderis, 
apie Anykščių galimybes tapti Eu-
ropos kultūros sostine: 

„Tai – utopija ir beprasmis pini-
gų leidimas.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Vaizdo klipo „Šėtone, prašau“ 
kūrėjai man atvėrė anapusinį 
Pasaulį.  Apie „You Tube“ egzis-
tavimą žinojau ir iki troškūniečių 
Vaidoto ir Manto Grincevičių 
bei Giedriaus Sasnausko teismo, 
tačiau nesuvokiau, kad milijonus 
peržiūrų gali generuoti visiškas 
mėšlas. Baisiausia, jog išgirstu, 
kaip pats žvengiu žiūrėdamas 
kokią brolių ir pusbrolio sukur-
tą nesąmonę... Uždrausti juos, 
sunaikinti, kad nežaločiau savo 
„Duokim garo“ ir  sveikinimų 
koncerto išpuoselėto skonio.

Antrus metus vykstantį troš-
kūniečių teismų procesą stebiu 

nuosekliai, nuo pat pradžių. Nuo 
kratų jų namuose. Kurį laiką ši-
tame procese įžiūrėjau vienintelę 
auką – Anykščių rajono apylinkės 
teismo teisėją Zitą Gavėnienę. 
Grincevičiai ir G. Sasnauskas 
per teismus gavo daug dėmesio, 
jų populiarumas augo ir augo, o 
absurdo spektaklyje prieš savo 
valią dalyvaujanti teisėja buvo 
„tarkuojama“ turbūt visose šalies 
žiniasklaidos priemonėse.

„Šėtone, parašau, nupirki mano 
siela

Už leidimą 
taškyti vaikų 
galvas į sieną,

Pyktis 
manyje verda 
kiekvieną 
dieną,

Tai daug dažniau nei mano 
mama verda man pieną...

Jeigu pagaučiau aš vaiką galė-
čiau jo mėsą sušaldyt, suvalgyt,

Kaulus vietoj malkų suskal-
dyt...“ – tokį „nei šį, nei tą“ 
dainuoja Vaidotas. Ekspertai 
teigia, kad dainos tekstas skatina 
smurtą prieš vaikus, prokurorai 
prašo troškūniečius bausti pagal 
BK 170 straipsnį – „Kurstymas 
prieš bet kokios tautos, rasės, 
etninę, religinę ar kitokią žmonių 

grupę.” Pagal visas tris šio 
straipsnio dalis…  Pagal pirmą 
dalį baudžiama bauda arba lais-
vės apribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki vienerių metų. 
Pagal antrą – laisvę atimti galima 
iki dvejų metų, pagal trečią – iki 
trejų metų… Netikiu, kad šitiems 
smurto kurstytojams bus skirtas 
laisvės atėmimas. Matyt, viskas 
baigsis, kaip buvo pirminiame 
sprendime – baudomis ir paskui 
amžiams liekančiu teistumu. Išgy-
vens broliai ir pusbrolis baudas 

ir teistumą. 
Gal jiems tai 
bus tik į naudą, 
sustiprins 
savo blogiečių 
įvaizdį. 

Praėjusį 
pirmadienį vykusiame teismo 
posėdyje prokurorė Jelena Saba-
liauskienė prie bylos medžiagos 
paprašė prijungti V. Grince-
vičiaus interviu žiniasklaidos 
priemonėms, jo žinutę „Facebo-
ok“, kurioje jis bjauriai parašė 
apie Lietuvą, ir kunigo egzorcisto 
Arnoldo Valkausko „Facebook“ 
paskelbtą „Šėtone, prašau“ 
vertinimą. Nieko prieš neturiu 
prieš konkretų kunigą, nieko apie 
jį nežinau, tačiau juk akivaizdu, 

kaip kunigas privalo vertinti 
kūrinį, kuriame yra žodžių jungi-
nys “Šėtone, prašau”...  Reikia 
mušti, todėl ieškome lazdos. Tinka 
bet kuri lazda, net ir labiausiai 
angažuota. 

„Kodėl sukūrėte klipą ne 
apie žydus, lenkus, pensininkus, 
gėjus?” - visų trijų kaltinamųjų 
klausė prokurorė. Gerai parinktos 
tautybės... Politiškai korektiškai... 
Žydų ir gėjų apskritai geriau 
jokiam kontekste neminėti. Bet  
tekstas: „Šėtone, prašau, nupirki 
mano siela už leidimą taškyti rusų 
galvas į sieną.“ -  būtų visai pri-
imtinas. Taškykit rusus į sveikatą 
su šėtono pagalba. 

Internetinės anekdotų svetainės 
turi administratorius, kurie atsa-
kingi už jų turinį. Kiek turėtų būti 
iškelta bylų anekdotų internete 
pasakotojams dėl nesantaikos 
uošvienėms, rusams, žydams, 
gėjams, policininkams, Lietuvos 
futbolui, šv. Petrui, Čiapajevui ir 
Petriukui kurstymo?  Jeigu jau 
kunigo nuomonė apie „chuligana-
votų“ vaikių kūrybą yra argumen-
tas teismui, tuomet apie kiekvieną 
iš anekdotų galime prisirinkti 
įrodymų, kad jie pažeidžia kokios 
nors grupės interesus ir skatina 
kokį nors smurtą. „Vilkas atėmė 

„Šėtone, prašau“ „You 
Tube“ peržiūrų skaičiumi 
lenkia Viktoro Cojaus dainų 
įrašus. Man dėl to skaudu...

senelės pensiją, „prarijęs“ visą 
pensiją jis grįžo atgal, surijo 
senelę su visa Raudonkepuraite. 
Medžiotojai, eidami namo, tradi-
ciškai užsuko pas senelę „sama-
gono“. „Senele, senele, kodėl 
tavo tokie dideli dantys“, – pa-
klausė medžiotojai vilko. „Ne jūsų 
reikalas, durniai“, – atkirto vilkas 
ir išsidavė. Medžiotojai prapjovė 
vilko pilvą, išlaisvino senelę ir 
Raudonkepuraitę“, – gal ne visai 
taip, bet panašiai rašoma garsioje 
pasakoje. Vilkų teisių gynėjams 
ši pasaka turėtų kelti pasibaisėji-
mą. Ji sukonstruota melagingai, 
sąmoningai siekiant nuteikti 
žmones prieš vilkus. Vilkai iš tiesų 
žmonių nepuola. Kita vertus, čia 
kompromituojami ir medžiotojai 
– neturintys vardinių leidimų, juo-
lab ne sezono metu, medžiotojai 
vilko nepuls. Ko šia pasaka siekė 
Šarlis Pero? Šventvagiška, bet 
visiškai to paties kaip ir Grincevi-
čiai –  savirealizacijos, dėmesio, 
populiarumo... Ir jis, niekšas, vis 
dar nėra nubaustas. 

P.S. „Šėtone, prašau“ „You 
Tube“ peržiūrų skaičiumi lenkia 
Viktoro Cojaus dainų įrašus. Man 
dėl to skaudu... Tik vargu ar 170 
BK straipsnio taikymas gali tą 
skausmą numalšinti.

Svečių vizitas Kavarske prasi-
dėjo nuo apsilankymo Kavarsko 
seniūnui Algirdui Gansiniauskui 
priklausančioje kavinėje. Ka-
varsko seniūnijoje gan gausiai 
susirinkę žmonės vėluojančių 
valdžios atstovų lūkuriavo apie 
10 minučių.

Kavarskiečiai vieną po kitos 
vardino problemas, kurios iš tie-
sų turėtų spręsti ne ministras, o 
savivaldybė ir seniūnija. 

Žmonės pageidavo eismo sau-
gumą užtikrinančių „kalnelių“, 
tvarkos šalia hidroelektrinės 
esančiame paplūdimyje, apšvie-
timo gyvenvietėse, piktinosi pri-
vačių miškų savininkų niokoja-
mais keliais ir, žinoma, vardijo 
žvyrkelius, kuriuose turėtų būti 

Susisiekimo ministrui teko aiškintis 
dėl kainų reguliavimo Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį, gegužės 27 dieną, gimtųjų Kavarsko apylinkių 
dulkėtais žvyrkeliais riedėjo Susisiekimo ministro Rimanto Sin-
kevičiaus automobilis su palyda. Kartu su premjero patarėja 
Aukse Kontrimiene ir patarėju Ričardu Slapšiu į Anykščių rajo-
ną atvykęs ministras sulaukė klausimų ne tik apie kelių tvarky-
mą, tačiau turėjo atremti gyventojų priekaištus ir dėl be paliovos 
parduotuvėse kylančių kainų.

išlietas asfaltas.
„Aš iš savo kišenės nupirksiu 

vamzdį, o jūs jau patys prisivež-
kite žvyro“, - apie tai, kaip būtų 
galima sutvarkyti privažiavimą 
prie Šventosios upės paplūdimio 
šalia hidroelektrinės, patarė mi-
nistras R.Sinkevičius.

Susitikimo metu R.Sinkevičius 
ne kartą akcentavo, kad ke-
lių tvarkymui skirtos valstybės 
biudžeto lėšos šiemet jau yra 
paskirstytos, o norint sutvar-
kyti vieną ar kitą kelio ruožą, 
šiemet esą būtų galima tik pa-
rengti techninį projektą. Tiesa, 
ir tuomet garantijų, kad kelių 
tvarkymo darbai prasidės – ne-
daug, mat, anot R.Sinkevičiaus, 
baigiasi kadencija.

„Ministre, bent link savo gim-
tinės kelią asfaltuokit“, - ragino 
kavarskiečiai, tačiau sulaukė 
R. Sinkevičiaus pastabų, kad 
tai „viešųjų ir privačių interesų 
konfliktas“.

Susitikime kavarskiečiai pra-
trūko dėl parduotuvėse kylančių 
kainų, dėstė, kad valstybė, nesu-
gebanti pažaboti prekybininkų 
apetito, tampa nevaldoma.

„Kainos pakilo dėl to, kad 
daug pinigų sukasi iš užsienio 
perlaidų ir daug jų yra nepamo-
kestintų, „juodosios buhalteri-
jos“ pinigų. Prekybininkai mato, 
kad žmonės turi daug pinigų ir 
tas kainas kelia. Valdžia nebe-
gali pasakyt, kad greit kainas 30 
procentų nuleistų žemyn. 

Nebėra tokių dalykų. Aš palai-
kau tokias visokias akcijas, kai 
raginama neiti į prekybos centrus. 
Po to iš karto atsiranda visokių 
nuolaidų. Manot, kad patys pre-
kybininkai pasistatė tuos didelius 
prekybos centrus. Pastatėm mes, 
kurie kiekvieną dieną einam duo-
nos, pieno ir mėsos“, - kalbėjo R. 
Sinkevičius, įrodinėdamas, kad 
kainų ir valstybės valdymas yra 
du skirtingi dalykai.

Iš Kavarsko svečių delegacija 
užsuko apžiūrėti UAB „Kurklių 
karjeras“ valdų, įmonės būsti-
nėje susitiko su Kurklių seniūnų 
Algimantu Jurkumi, verslinin-
kais, bendruomenės atstovais.

Čia R. Sinkevičius sulau-
kė prašymo tvarkyti žvyrkelį, 
kuriuo apie 70 UAB „Kurklių 
karjeras“  darbuotojų vyksta į 
darbą. Direktorius Dainius Daš-
kevičius siūlė tai daryti kartu 
su privačiu verslu, esą „Kurklių 
karjeras“ prie kelio tvarkymo 
darbų galėtų prisidėti, pavyz-
džiui, medžiagomis.

Sulaukęs tokio didelio spau-
dimo dėl rajono kelių tvarkymo, 
ministras R.Sinkevičius apsišar-
vojo ir humoru.

„Išeisiu vieškeliais plačiais, 
išeisiu ir negrįšiu...Vieške-
liai yra paveldas“, - apie tai, 

kad skubėti asfaltuoti kelių ne-
reikia, su šypsena konstatavo 
R.Sinkevičius.

UAB „Kurklių karjeras“ valdose Susiekimo  ministrui bendrovės 
direktorius Dainius Daškevičius (pirmas dešinėje) patikino, kad 
reikalingų medžiagų kelio remonto darbams čia yra užtektinai.

Kavarsko seniūnijos Budrių kaimo bendruomenės pirmininkas 
Valentinas Gudėnas (stovi) susitikime atkreipė dėmesį į privačių 
miško savininkų niokojamus ir neprižiūrimus kelius.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius susitikime su ka-
varskiečiais pažadėjo kelio link paplūdimio remontui vamzdį 
nupirkti iš savo kišenės.
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- Kas jums yra laimė? 
- Būti sveikam, dirbti įdomų dar-

bą, turėti didelę šeimą ir mėgstamą 
laisvalaikio užsiėmimą.

- Jūsų didžiausia baimė? 
- Bijau susirgti ir palikti neuž-

baigtus darbus, taip pat tapti  našta 
kitiems.

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-

Sigučio Obelevičiaus ateities planai – 
naujos knygos ir Seimo nario mandatas
Anykščių rajono savivaldybės vicemeras, Traupio botanikos sodo 

šeimininkas Sigutis OBELEVIČIUS su nostalgija žvelgia į laikotar-
pį prieš daugiau nei dvidešimt metų, kai būdamas jaunas biologas 
kartu su bendraminčių kompanija turėjo pakankamai laiko tyri-
nėti Lietuvos miškų ir pelkių augaliją. Tada dar nebuvo politikos, 
nebuvo ir, pasak vicemero, bjaurasties, intrigų, išdavysčių... 

Tačiau nepaisant visko, vicemeras neslepia noro kilti politinės 
karjeros laiptais.

ka? 
- Neryžtingumas.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Prisitaikėliškumas.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Krepšininkas Arvydas Sabonis, 

plaukikė Rūta Meilutytė – man tai 
tikri lietuvio etalonai.

- Didžiausias iššūkis?
- Norėčiau parašyti dar ne vieną 

knygą. Ir galbūt kada nors padirbė-
ti Seime...

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate? 

- Dabar – apie mamos sveikatą, 
apie anūkus, botanikos sodo kolek-
cijas, Anykščius, kaip kurortą, bei 
Europos kultūros sostinę ir artėjan-
čius rinkimus.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Sąžiningumas, šioje sąvokoje 
daug sutelpa.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate? 

- Kai žinau, kad tiesa įskaudintų 
žmones, su kuriais bendrauju.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje? 

- Visada norėjau būti aukštesnis, 
o dabar – dar ir plonesnis.

- Žmogus, kurį jūs niekinate? 
- Stalinas, Putinas, Leninas ir 

panašūs į juos. Jeigu nekonkrečiai 
– tai žmonės, kurie dėl naudos sau 
sugeba keisti pažiūras.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė? 

- Darbštumas, išmintis.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė? 

- Darbštumas, tvarkingumas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate? 

- „Prie gero greit priprantama“.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite? 

- Patį gyvenimą.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias? 

- Laimingiausias gyvenimo pe-

riodas buvo Lietuvos nepriklauso-
mybės pradžia: nepaisant neprite-
klių džiaugėmės Lietuvos laisve, 
mokykloje buvo mažai biurokra-
tizmo, tuomet dar jaunų biologų 
grupė susibūrę į draugiją, tyrinė-
dami Lietuvos gamtą, miškuose ir 
pelkėse praleisdavome ištisas vasa-
ras. Tai buvo pažinimo džiaugsmo 
ir atradimų kupini metai ir jokios 
bjaurasties, intrigų, išdavysčių...

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti? 

- Norėčiau būti geru rašytoju. 
Taip pat būtų smagu mokėti gražiai 
piešti, tapyti.

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

- Norėčiau turėti tvirtesnę valią.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas? 

- Didžiuojuosi gavęs Valdo 
Adamkaus premiją (2001 m. Si-
gutis Obelevičius buvo apdova-
notas Prezidento Valdo Adamkaus 
premija už aplinkosauginę veiklą 
– red.past.), bene didžiausią Lie-
tuvoje įvertinimą gamtosaugos 
srityje. Taip pat džiaugiuosi įkūręs 
botanikos sodą, parašęs knygų, 
dalyvavęs procesuose, kurių dėka 
Anykščiuose atsirado Lajų takas 
ir kita infrastruktūra, kuri traukia 
žmones į Anykščius.

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

- Grįžčiau tokiu pat, gal tik tobu-
lesniu Lietuvos piliečiu.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi? 

- Lietuva, Anykščiai, Traupis.

- Brangiausias turtas?
- Tikrai ne pinigai ar nauji au-

tomobiliai. Laisvė, sveikata, šei-
ma, įdomus darbas ir pažinimo 

Vicemeras Sigutis Obelevičius puoselėja kelių tūkstančių augalų 
kolekciją Traupyje. Nuotraukomis iš savo sodo dažnai pasidalija su 
beveik 5 tūkst. draugų, turimų socialiniame tinkle „Facebook”.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

džiaugsmas.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas? 

- Buities darbai.

- Jūsų svajonių profesija?
- Mokslininkas – biologas. 

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Apie tai turėtų spręsti kiti... Gal 

vis dėlto tolerancija?

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje? 

- Pasitikėjimą, patikimumą.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Antuanas de Sent Egziuperi, 
Ernestas Hemingvėjus.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas? 

- Slunkių Jonas, gal kad tinginių 
nemėgstu.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja? 

- Vytautas Landsbergis, Marga-
ret Tečer.

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

- Taip, ir ne vieną. Pavyzdžiui, 
prof. Vytautą Landsbergį, taip pat 
šviesios atminties profesorius Ele-
ną Šapokienę, Česlovą Kudabą ir 
kt.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Žygimantas, Mindaugas, Ginta, 
Sigita, Alytė, Karusia ir Gervazas.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Rutinos, buities darbų.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate? 

- Kad laiku neišmokau bent ke-
lių užsienio kalbų.

- Kaip norėtumėt numirti? 
- Lengvai, bet dar ne tuoj...

- Jūsų gyvenimo moto? 
- Gamtai ir žmonėms.

- ANYKŠTA

Žurnalą „Aukštaitiškas for-
matas“ gaus prenumerato-
riai, 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

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratą priima 
„Spaudos kelio“ spaudos 

išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810 

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 2016 m. antrajam pusmečiui 

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“
4.00 6.00



Beje, rajono Tarybos nariui D. 
Žiogeliui labai rūpėjo, ar turistinio 
traukinuko nereikės registruoti kaip 
kokio nors traukinio, tačiau meras K. 
Tubis aiškino, kad visos problemos 
bus išspręstos remiantis kitų miestų 
patirtimi eksploatuojant tokią trans-
porto priemonę.

Vasarą bendrabutyje 
gyventi bus brangiau

Pritarta Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos direktorės Reginos Drū-
sienės prašymui patvirtinti naujus 
trumpalaikio apgyvendinimo gim-
nazijos bendrabutyje įkainius.

Pagal pernai patvirtintus rajono 
Tarybos įkainius, kitų rajonų moky-
klų mokinių, juos lydinčių asmenų ir 
kitų asmenų už parą buvo prašoma 
7 eurų. Šis įkainis  ir toliau paliktas 
toks pats, tačiau brangs  gimnazijos 
bendrabučio paslaugos vasaros metu 
iki 10 eurų.

Rajono Tarybai pateiktoje medžia-
goje nurodoma, kad pernai J. Biliū-
no gimnazijos bendrabutis patyrė 38 
863 Eur išlaidų.

J. Biliūno gimnazijos interneto 
svetainėje skelbiama, kad bendra-
butyje yra 25 vietos, poilsio ir darbo 

kambariai, virtuvėlė, dušas, kabelinė 
televizija, bevielis internetas. Moks-
leiviai bendrabutyje išlaikomi nemo-
kamai.

Sudarė draudimų sąrašą

Rajono  Taryba patvirtino Anykš-
čių rajono savivaldybės miestų ir 
kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo 
ir švaros taisykles. Šiose taisyklėse 
apibrėžti reikalavimai, kaip fiziniai ir 
juridiniai asme-
nys turi užtikrinti 
švarą ir tvarką, 
taip pat  išvar-
dinti draudžiami 
veiksmai.

Taisyklėse nurodoma, kad „gatvė-
se, bendro naudojimo automobilių 
stovėjimo aikštelėse, aikštėse, par-
kuose, soduose, gyvenamųjų kvarta-
lų teritorijose ir kitose bendro naudo-
jimo teritorijose draudžiama mėtyti 
nuorūkas, popierius, pakuotes ir ki-
taip šiukšlinti; be leidimo sandėliuoti 
ir laikyti prekių įpakavimo dėžes, 
kitokią tarą, statybines medžiagas 
ir/ar kitas medžiagas, malkas ilgiau 
kaip 14 kalendorinių dienų; palik-
ti akivaizdžiai neeksploatuojamas, 
techniškai netvarkingas transporto 
priemones (išdaužtais langais arba 

nuleistomis padangomis, teršiančias 
aplinką bėgančiais tepalais, alyva ir 
kt.)ar jų dalis, plauti automobilius; ka-
binti plakatus, skelbimus, skalbinius, 
kilimus, sūpuokles ir kitus panašius 
daiktus tam nepritaikytose vietose 
ar kalti vinimis prie medžių kokius 
nors įrenginius ar daiktus; deginti 
žolę, lapus, pramonines ir buitines 
atliekas bei šiukšles; sušluoti atlie-
kas, pilti paplavas, naftos produktus 
ir kitas panašias medžiagas į lietaus 

kanalizacijos ir 
kitus požemi-
nius inžinieri-
nius tinklus ir jų 
šulinius, gatves, 
upes, kitus van-

dens telkinius bei jų apsaugines zo-
nas; važinėti žaliaisiais plotais paplū-
dimių teritorijose (išskyrus specialųjį 
transportą), statyti automobilius ant 
vejų, arčiau kaip 25 m nuo vandens 
telkinių, mindžioti gėlynus; važiuoti 
autotransporto priemonėmis šaliga-
tviais ar pėsčiųjų ir dviračių takais, iš-
skyrus Kelių eismo taisyklėse numa-
tytus atvejus; važinėti asfaltuotomis 
gatvėmis vikšrine technika (išimties 
tvarka galima pervažiuoti paklojus 
specialius klojimus); remontuoti 
transporto priemones keliuose, gatvė-
se ir bendro naudojimo automobilių 

stovėjimo aikštelėse, jeigu remonto 
metu teršiama aplinka, skleidžiamas 
nemalonus kvapas, keliamas triukš-
mas, trukdomas gyventojų poilsis; 
mechaniškai ardyti arba gadinti ke-
lius, gatves, šaligatvius, pėsčiųjų ta-
kus, važinėti nešvariomis transporto 
priemonėmis, teršiančiomis gatves; 
ganyti gyvulius bei paukščius miesto 
ir rajono miestelių bendro naudojimo 
teritorijose; rašinėti, braižyti ar kitaip 
gadinti pastatus, kitus statinius, pa-
minklus, kelio ženklus ar kitus eismo 
saugumo ar švaros palaikymo įrengi-
nius; palikti buitines atliekas gatvė-
se, prie šiukšlių dėžių, konteinerių 
ar sąšlavų surinkimo vietose; statyti 
palapines, rengti įvairius žaidimus 
ir šokius, organizuoti sportinius ren-
ginius, nesuderinus su Savivaldybės 
administracija; naudoti žaliuosius 
plotus daržams; triukšmauti ar kitaip 
trikdyti kaimynų poilsį, leisti garsiai 
muziką nuo 22 valandos (vakaro) iki 
6 valandos (ryto), išskyrus renginius, 
kurių specialios sąlygos suderintos 
su Savivaldybės administracija arba 
seniūnija; teršti vandens telkinius 
buitinėmis nuotekomis; užsiimti bet 
kokia veikla, kuri gali sukelti aplin-
kos užterštumą ir skatinti parazitų ar 
graužikų veisimąsi; laužyti, gadin-
ti bendrojo naudojimo inventorių, 

įrenginius; namų valdose kaupti ir 
laikyti atliekas bei kitokias šiukšles, 
išskyrus kompostą; krauti prie gatvių 
ar kitose bendro naudojimo vietose 
želdynų tvarkymo atliekas, statybinį 
laužą ir kitas buitines atliekas, išsky-
rus atvejus, kai numatytas šių atliekų 
išvežimas; sąšlavas iš tvarkytojams 
priklausančių teritorijų sandėliuoti 
priskirtose teritorijose; geriamojo 
vandens ir nuotekų naudojimo įren-
ginius (tinklus) savavališkai prijungti 
prie centralizuotų geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų.

Taisyklėse primenama, kad už jų 
nesilaikymą numatyta administraci-
nė atsakomybė.

„Daug tvarkymo sričių, kaip 
pavyzdžiui, atliekų tvarkymas, ga-
tvių priežiūra, kapinių tvarkymas, 
paplūdimių tvarkymas ir kt., regu-
liuojama atskiromis taisyklėmis, 
todėl jų nuostatų dubliavimas šiose 
taisyklėse yra perteklinis, suke-
liantis abejonių, kuriuo teisės aktu 
reikia vadovautis. Atsižvelgiant į 
tai reikalinga patvirtinti Anykščių 
rajono savivaldybės miestų ir kitų 
gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir 
švaros taisykles“, - apie vieną iš 
priežasčių, kam reikalingos tokios 
taisyklės, rašoma sprendimo pro-
jekte.
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Jonas Gavrilovas, gimęs 1961 
metais, gyvenantis Kuniškių kai-
me, policijos pareigūnams įkliuvo 
vasario 8-ąją Anykščiuose, J. Bi-
liūno gatvėje. Būdamas už „Audi 
80“ vairo 6 val. 50 min. vyras į al-
koholio matuoklį „įpūtė“ 0,76 pro-
milės (lengvas girtumas). Jis teigė, 
kad iš vakaro šventė su draugais, o 
ryte vairavo, nes jautėsi blaivus.  J. 
Gavrilovui teisės vairuoti automo-
bilį atimtos metams ir skirta 289 
eurų bauda.

Virginija Jadokienė iš Titeikių 
(Panevėžio r.) būdama neblaivi už 
„Opel Astra“ vairo  įkliuvo Anykš-

Girti vairuotojai: arba jaunimas, 
arba veteranai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas per gerą mėnesį nubaudė 14 
girtų vairuotojų. Už vairo neblaivi sulaikyta ir moteris, nubaustas 
girtas tvenkinyhe savo traktorių nuskandinęs vyras. 

Keistoka girtų vairuotojų statistika pagal mažiaus grupes – 
praktiškai visi neblaivūs įkliuvę vairuotojai yra arba jaunimas, 
arba veteranai. O gimę 1970-1990 metais – girti vairuoja retai.  

čių rajono Titeikėlių kaime. Vasa-
rio 18-ąją, 22 valandą, į alkoholio 
matuoklį ji įpūtė 1,82 promilės (vi-
dutinis girtumas). Negana to, mo-
teris neturėjo ir teisės vairuoti. Jai 
skirta 1158 eurų bauda (be trans-
porto priemonės konfiskacijos).   

Mickūnų kaimo gyventojas (kita 
jo nurodoma gyvenamoji vieta - 
Šilelio gatvė, Anykščiai) Laimutis 
Gelčys, gimęs 1997 metais, bū-
damas girtas ir be teisų įvažiavo 
į griovį ir apgadino svetimą auto-
mobilį.  Vasario 6 dieną, 8 val. 50 
min., jis Varkujų kaime nesuvaldė 
K. Kačkevičienei priklausančio 

„Audi 80“. Vyras „įpūtė“ 1,58 
promilės (vidutinis girtumas). Jam 
teismas skyrė 1448 eurų baudą.

Teismas nagrinėjo 2015 metų 
spalio 15 dieną, tiksliau naktį, vy-
kusią istoriją.  00 val. 10 min. 1993 
m. gimęs Darius Grincevičius, 
gyvenantis Grikiapeliuose, savam 
kaime apsivertė su „Audi 80“ . Al-
koholio matuoklis parodė solidžius 
skaičius – 1,81 promilės (vidutinis 
girtumas). „Audi 80“ registruota 
A. Andrijausko vardu, o jos savi-
ninkas - D. Grincevičiaus senelis 
Gintautas Tamošiūnas. Teismui 
buvo nurodyta, kad jaunas vyras 
„Audi“ pasiėmė be senelio žinios, 
jam skirta 1480 eurų bauda.

Sausio 3 dieną, 23 val. 35 mi-
nutės, 1962 metais gimęs Arvydas 
Danyla su „Citroen C5“ Anykš-
čiuose, Žiburio gatvėje, įvažiavo 
į gatvės apšvietimo stulpą. Kažkas 
iškvietė policiją, bet atvykę parei-
gūnai vairuotojo automobilyje ar 
šalia jo nerado. A. Danyla sužalota 
nosimi buvo aptiktas daugiabučio 
kieme. Į alkoholio matuoklį A. Da-
nyla įpūtė 2,06 promilės (vidutinis 
girtumas). Jis aiškino, kad auto-
mobilio nevairavo, neva „citroe-
ną“ vairavo jo draugas.  Vis dėlto 
teismo vyras neįtikino. Jam skirta 
1500 eurų bauda ir teisės vairuoti 
atimtos net 4 metams ir 4 mėne-
siams.   

1971 metais gimęs Ažuožerių 
kaimo gyventojas Arūnas Ra-
gauskas, būdamas neblaivus (1,32 
promilės; lengvas girtumas) kovo 
10 dieną, 19 val. 15 min., kelyje 
Vikonys-Piktagalys-Naujonys, va-
žiuodamas VW „Passat“ atsitrenkė 
į kelio atitvarą. Jam skirta 1158 
eurų bauda ir teisių atėmimas 3 
metams. 

Šeimyniškėlių gyventojas Sau-
lius Petronis (g.1966 m.) policijai 

įkliuvo Karčių kaime kovo 21 die-
ną, 13 val. 15 min. Jis neblaivus 
(1,72 prom., vidutinis girtumas) 
vairavo „Audi 80“.  Teisė vairuoti 
automobilį jam atimta jau anks-
čiau, o automobilis, kuriuo vyras 
važiavo, net neregistruotas. S. Pe-
troniui teismas skyrė 1303 eurų 
baudą su transporto priemonės 
konfiskavimu.

1962 m. gimęs anykštėnas Euge-
nijus Lančickas, vairuodamas „To-
yota Avensis“, policijos pareigūnų 
buvo sustabdytas Anykščiuose, 
Gegužės gatvėje, kovo 12 dieną, 
10 val. 15 min. Alkoholio matuo-
klis parodė 0,75 promilės girtumą 
(lengvas girtumas). Vyrui atimtos 
teisės vieneriems metams ir skirta 
289 eurų bauda.

Kurklių gyventojas Vigantas 
Virbalas (g.1960 m.) vasario 27 
dieną, 08 val. 14 min., Janapolio 
kaime į alkoholio matuoklį įpūtė 
0,59 prom. (lengvas girtumas). Jis 
teismui aiškino, kad gėrė tik iš va-
karo. V. Virbalui metams atimtos 
teisės vairuoti automobilį ir skirta 
289 eurų bauda.

Surdegio gyventojas Albinas Ki-
sielius  (g. 1956 m.) neblaivus už 
„Renault Laguna“ vairo įkliuvo 
vasario 15-ąją, 18 val. 40 min. Po-
licijos pareigūnų sustabdytas Be-
barzdžių kaime į alkoholio matuo-
klį jis įpūtė 1,82 prom. (vidutinis 
girtumas). Teisės vairuoti automo-
bilį jam atimtos jau anksčiau, au-
tomobilis registruotas žmonos var-
du. Vairuotojas aiškino, kad jis po 
laidotuvių išgėrė alaus. A.Kisieliui 
alus kainavo 1300 eurų ir dar au-
tomobilį, kuris teismo sprendimu 
konfiskuotas.

1991 m. gimęs anykštėnas Min-
daugas Puodžiūnas policijai įkliu-
vo vasario 2-osios naktį, 02 val. 37 
min. Anykščių Parko gatvėje pa-

reigūnams sustabdžius jo vairuoja-
mą „Audi A4“ vairuotojui nustaty-
tas 1,81 prom. girtumas (vidutinis 
girtumas). Teismas jam skyrė 579 
eurų baudą ir vairuotojo teises atė-
mė 2 metams.

Arvydas Pasmokis (g. 1964 m.) 
iš Karūnų kaimo vasario 7 dieną, 
19 val. 38 min., girtas traktoriumi 
MTZ-820 įvažiavo į tvenkinį. Vy-
ras aiškino, kad namuose gėrė alų, 
o jo išgėręs nusprendė, kad reikia 
traktorių perstatyti į kitą vietą. Pa-
reigūnai jam nustatė vidutinį girtu-
mą – 1,89 promilės. Vairuotojo pa-
žymėjimą už gėrimą A.Pasmokis 
prarado dar 2013 metais, tačiau jis 
bandė įrodyti, kad tada jam buvo 
atimtos tik automobilio vairuotojo 
teisės, o traktorininko teises jis te-
beturįs. Tačiau teismas konstatavo, 
kad jei jau teisės vairuoti atima-
mos, tai išlygos atskiroms trans-
porto priemonėms netaikomos, ir 
skyrė A. Pasmokiui solidžią 1160 
eurų baudą. Tiesa, traktorius kon-
fiskuotas nebuvo.

 Arvydas Baltrūnas (g. 1965 m.), 
registruotas Vaivadų kaime (Pa-
nevėžio r.), neblaivus už „Renault 
Espace“ vairo įkliuvo vasario 13 
dieną 19 val. 20 min. Anykščių 
J.Biliūno gatvėje. Policijos alko-
holio matuoklis užfiksavo jo 0,67 
prom. girtumą (lengvas girtumas). 
Vyras pakartotinai vairavo neblai-
vus. Jam skirta 1250 eurų bauda 
bei konfiskuotas automobilis. 

Anykštėnas Dainius Pilkauskas 
(g.1967 m.) vasario 14 dieną, 9 
val. 45 min., policijos pareigūnų 
sustabdytas Debeikiuose, „įpūtė“ 
0,78 promilės. Vyras vairavo jo 
draugui priklausantį VW „Golf“. 
Neblaivus jis įkliuvo pakartotinai, 
bet teises D. Pilkauskas buvo jau 
atgavęs. Šį kartą jis teisių neteks 
ilgam – 3 metams ir 5 mėnesiams.    

Savo traktorių būdamas girtas tvenkinyje „išmaudęs“ Arvydas 
Pasmokis gavo 1160 eurų baudą

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Rajono Taryboje – išskirtinis dėmesys traukiniams

...pernai J. Biliūno gim-
nazijos bendrabutis patyrė 
38 863 Eur išlaidų...
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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”.  
14.45 Stilius.  
15.30 Auksinis protas.  
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. Šulinkasio duktė. 
N-7.  
23.55 “Eurovizija” 2016. Post 
scriptum.  
0.55 Klausimėlis.lt. 
1.10 Emigrantai.  
2.00 Istorijos detektyvai.  
2.45 Bėdų turgus.  
3.30 Savaitė.  
4.20 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas “90 dainų - 90 legendų”. 

  
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 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Maša ir stebuklinga uogienė. 
9.40 Mauglis. Rakša. 
10.05 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko 
Semio nuotykiai 2. 
11.55 Skūbis-Dū! Ežero pabaisos 
prakeiksmas. N-7.  
13.35 PREMJERA Instrukcijos 
nėra. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Kaip princesė Natalija 
su Bjauriu charakteriu jaunikio 
ieškojo.  
21.30 Terminalas. N-7.  
23.55 Pragaro vaikis. N-7.  
2.05 Pats geriausias mergvaka-
ris. N14. 

 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Padėkime augti. 
9.00 Statybų. 
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Laukiniai nuotykiai.  
12.30 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala. N-7.  
14.45 Trys vyrai ir mažoji dama. 
1990.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Guliverio kelionės. N-7.  
21.10 Geras žmogus. N-14.  
23.35 Jūros vilkas. N-7. 
1.15 Meilė iš reikalo.  N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Rumunijoje (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”. 
12.00 “BBC dokumentika. Ledo 
žemė. Didžioji kelionė”. 
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 “Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis”. 
21.00 “Pasiutę šunys”. N14.  
23.00 “Rokenrola”. N14.  
1.10 “Mirties angelas”. N14.  
2.25 “Galutinis tikslas 2”. N14.  
3.55 “Tintino nuotykiai. Vienaragio 
paslaptis” . 
5.30 “Riteriai III. Paskutinė karta” 
(k).

 
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 naujagi-
miai”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
15.55 “Mirtini triukai”.  
16.30 “Būrėja”.  
18.05 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.00 Nemarus kinas. 
“Policininkas ar nusikaltėlis?”. 
N-7.  

21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Mergina, kuri žaidė su ugnimi”. 
N14.  
22.55 Baisūs nusikaltimai. N14.  
0.55 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
1.45 “Blondinė ieško vyro”. N14.  
3.30 “Monstrų karai”.  
4.15 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
4.40 “Turkiški skanėstai”.  
5.05 “Reičelės Alen pyragų die-
noraštis”.  
5.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.15 Benai, plaukiam į Nidą 2013.   
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Premjera. Ukrainos didvy-
riai. Krutai.  
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk. 
11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Legendos.  
12.45 Atspindžiai.  
13.15 Mokslo sriuba.  
13.30 ORA ET LABORA.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
15.30 Kelias į UEFA EURO 2016.  
15.55 Baltijos futbolo taurė. 
Lietuva - Estija.  
18.00 Žinios.  
18.15 Tarptautinis poezijos festi-
valis “Poezijos pavasaris 2016”.  
20.00 Euromaxx.  
20.30 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 LRT OPUS ORE.  

24.00 ...formatas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Žagarės vyšnių festivalis 
2013.  
1.45 Priešaušrio broliai. 1 d.  
2.50 Kelias į namus.  
3.20 Karinės paslaptys.  
4.05 Muzika gyvai. Festivalis 
“Baroko vakarai 2015”.  
5.10 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. (kart.). 

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 Kalašnikovo automatų 
kelias (k). 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 Aukščiausia pavara Indijoje. 
8.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
9.00 Tavo augintinis (1).  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 6 kadrai. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  

14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
finalo serijos rungtynės.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Monako 
prizo lenktynės.  
21.40 TV3 žinios.   
22.40 Pasiutę šunys. N-14.  
23.55 Jokių kliūčių! N-7.  
0.55 Nepaprastos lenktynės. N-7.  
1.45 Pavojus rojuje. N-7.  
2.40 Kino aistruoliai. N-7. 

 
7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 „Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Sparnuočių gyvenimas”.  
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.  
3.05 “Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai”. N-7. 
4.45 “24/7”.  
5.30 “Jaunikliai”.  
6.00 “Žemė iš paukščio skrydžio”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7. 
11.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Muškietininkai. N-7.  
17.35 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra 
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.40 Premjera. Jos istorija. 
Moterų galia. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.05 Premjera. Čikagos policija 
2. N-7.  
1.05 Muškietininkai. N-7.  
3.05 Klauskite daktaro.  
3.35 Klausimėlis.lt.  
4.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
5.10 Čikagos policija 2. N-7.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 Muškietininkas. N-7.  
11.35 Ieškokit Gudručio!. N-7.  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 

N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mano vyras gali. N-7. 
21.00 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirtinas ginklas 4. N-7.  
0.40 “Judantis objektas”. N-7.  
1.30 “Visa menanti”. N-7.  
2.15 “Strėlė”. N-7. 

 
6.25 Ančiukų istorijos.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7.  
11.00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 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 Svotai. N-7.  
21.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Apsukrios kambarinės. 
N-14.  
23.30 Kastlas. N-7.  
0.30 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.25 Mažylė Houp. N-7.  
1.50 Privati praktika. N-7.  

 
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 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Melo pinklės”. N14.  
23.55 “Tikras teisingumas 2. 
Slėptuvė”. N14.  
1.35 “Pasiutę šunys”. N14. 
3.15 “Kalbame ir rodome”. N14. 
4.00 Pagalbos skambutis (k). N-7. 
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 Auginantiems savo kraštą.  
8.10 “Sostinės keksiukai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “Užkampis”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”.
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.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Karadajus”.
1.40 Akloji. N-7.  
2.30 “Būrėja”. N-7.  
3.30 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “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 10 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.10 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.40 Teatras.  
13.30 Bolero+. 
14.50 Priešaušrio broliai. 1 d.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai. 
16.30 Naisių vasara.  
17.15 ...formatas. Poetė Indrė 
Valantinaitė.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Lilehameris 3. N-7.  
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Iš meilės ar dėl pinigų. N-7.  
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.05 Muzikos pasaulio žvaigždės.  

1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.00 Visu garsu.  
4.45 ORA ET LABORA.  
5.15 Kelias į namus.  
5.45 ...formatas.  

 
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 Yra, kaip yra (k). N-7.  
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 Medikopteris. 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 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-14.  

20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Ugniagesiai gelbėtojai. N-7.  
22.30 Farai. N-14.  
23.00 Atlydys. S.  
0.50 Keistas Timočio Gryno gyve-
nimas. N-7.  
2.40 Kino aistruoliai. N-7.  

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Gaujos”. 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.  
16.30 Premjera. „Moterų dakta-
ras”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Rio 2016. Speciali laida. 
19.00 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Voras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.10 „Miškinis”. N-7. 
0.10 „Pėdsakas”. N-7. 
1.05 Reporteris. 
1.35 Lietuva tiesiogiai. 
2.05 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”.  
4.05 „Tigrų sala”.  
4.25 „Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.10 „Pėdsakas”. N-7. 
5.50 „Tigrų sala”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2016 05 31

trečiadienis 2016 06 01

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7. 
11.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. Finalas.  
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba..  
12.20 Jos istorija. Moterų galia.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Muškietininkai. N-7.  
17.35 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Koncertas “Dainuoju su 
meile. Ona Kolobovaitė”. 
22.40 Žaidimas. N-14.  
23.40 Stilius.  
0.25 Septynios Kauno dienos.  
1.05 Muškietininkai. N-7.  
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Emigrantai.  
5.05 Karinės paslaptys.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 Terminalas (k). N-7.  
12.05 Skūbis-Dū! Ežero pabai-
sos prakeiksmas. N-7.  
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 Mano vyras gali. N-7. 
21.00 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 12 
vilties valandų. N-7.  
0.05”Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Visa menanti”. N-7.  
1.45 “Alkatrazas”. N-7.  

 
6.25 Ančiukų istorijos.  
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 Svotai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 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 Svotai. N-7.  
21.00 Sofos ekspertai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Skrydžio planas. N-7.  
0.20 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.20 Mažylė Houp. N-7.  
1.45 Privati praktika. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. 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  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Vaikinams tai patinka!”. 
N14.  
23.20 “Melo pinklės”. N14.  
1.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.15 “Kalbame ir rodome”. 
N14. 
4.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
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 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. 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 
XII.”. N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Karadajus”. N-7. 
1.50 “Akloji”. 
2.35 “Būrėja”. N-7.  
3.30 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 IQ presingas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Pavojingi jausmai.  
14.30 Lilehameris 3. N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
17.15 Euromaxx.  
17.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 2. 
21.00 Premjera. Naftos planeta 
(subtitruota). 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Šulinkasio duktė. N-7.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Griežia “Camerata 

Klaipėda” ir Vilhelmas 
Čepinskis.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.00 Naftos planeta (subtitruo-
ta, kart.). 
4.50 Šventė Kvėdarnoje 2015.  

 
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 Kalašnikovo automatų 
kelias(k). 
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
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 Medikopteris. N-7.  
9.00 Tavo augintinis. Laida 
apie gyvūnus.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. 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 dėl 1 vietos. 
Kauno “Žalgiris” - Klaipėdos 
“Neptūnas”. Tiesioginė trans-

liacija.  
21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Pastogė. N-14.  
0.05 Laimėk. N-7.  
1.50 Pavojus rojuje. N-7.  
2.40 Kino aistruoliai. N-7.  

. 
6.55 Reporteris.  
7.40 Ar žinai, kad...?  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Gaujos”. 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.  
16.30 Premjera. „Moterų dak-
taras”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 „Voras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 Ar žinai, kad...?  
23.05 „Miškinis”. N-7. 
0.05 „Pėdsakas”. N-7. 
1.05 Reporteris.  
1.35 Lietuva tiesiogiai.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.50 „Pėdsakas”. N-7. 
3.30 „Tigrų sala”.  
3.50 „Jaunikliai”. N-7. 
4.20 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
5.05 „Pėdsakas”. N-7. 
5.45 „Jaunikliai”. N-7. 
6.15 „Tigrų sala”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Emigrantai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Muškietininkai. N-7.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Stilius.  
22.20 Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys.  
23.25 Žaidimas. N-14.  
0.15 Komisaras Reksas 14. 
N-7.  
1.05 Muškietininkai. N-7.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.10 Stilius.  
5.05 Gyvenimas.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Lietuvos superšefas.  
12.05 Labai juokinga laida. 
12.35 “Mažieji Tomas ir Džeris 

I”.  
13.05 “Rožinė pantera”. 
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 Mano vyras gali. N-7.  
21.00 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Nepavykęs sandėris. N14.  
0.00 “Judantis objektas”. N-7.  
0.50 “Visa menanti”. N-7.  
1.40 “Alkatrazas”. N-7.  

 
6.25 Slibinų dresuotojai.  
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 Svotai. N-7.  
12.00 Sofos ekspertai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 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 Svotai. N-7.  
21.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Sensacija. N-7.  
0.20 Raitelis be galvos. N-14.  
1.20 Mažylė Houp. N-7.  
1.45 Privati praktika. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. 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  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Superaudra Sietle”. N-7.  
23.15 “Vaikinams tai patinka!”. 
N14.  
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
1.50 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.40 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.25 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.05 Farai (k). N14.  
4.25 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.10 Pričiupom! (k). N-7.  
5.30 “Mistinės istorijos”.  

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”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  

14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. 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.”. 
N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Karadajus”. N-7. 
1.45 “Akloji”. 
2.35 “Būrėja”. N-7.  
3.30 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
6.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.15 Duokim garo!  
8.50 Premjera. Šnibždė, žvėre-
lių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. 
Lentvaris. 1 d.  
13.15 Didysis Gregas. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
14.30 Naisių vasara.  
14.55 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.). 
15.20 Heidė (kart.). 
15.45 Šokių akademija (kart.). 
16.15 Vaikų gynimo dienai. 
Koncertuoja “Kotita” ir draugai. 
1 d. 
18.00 Justinos Gringytės labda-
ros ir paramos fondo labdaros 
koncertas.  
19.25 Baltijos futbolo taurė. 

Latvija - Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Liepojos. 
21.30 Kelias į namus.  
22.00 DW naujienos rusų kalba. 
22.15 ARTi. Restauravimas.  
22.45 Dabar pasaulyje.  
23.15 Elito kinas. Žudymo 
aktas. S.  
2.05 Naktinis ekspresas.  
2.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Edgaras Montvidas ir 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras.  
3.15 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2013.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 Nuo... Iki... (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Adrenalinas. N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. 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 dėl 3 vietos. Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Utenos 
“Juventus”.  
21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 13. JAV, trileris, N-14.  
0.10 Slaptas reikalas. N-14.  
1.45 Daktaras Hausas. N-7.  
2.35 Kino aistruoliai. N-7.  

. 
6.55 Reporteris.  
7.40 Ar žinai, kad...?  
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Moterų daktaras”.   
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Gaujos”. 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.  
16.30 Premjera. „Moterų dak-
taras”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 Ar žinai, kad...?  
23.05 „Miškinis”. N-7. 
0.05 „Pėdsakas”. N-7. 
1.05 Reporteris.  
1.35 Lietuva tiesiogiai.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.50 „Pėdsakas”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Gyvenimas.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Muškietininkai. N-7.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Specialus tyrimas. 
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Trečiojo reicho žlugimas. 
N-14.  
1.05 Muškietininkai. N-7.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Specialus tyrimas.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Lietuvos superšefas.  
12.05 Labai juokinga laida.  
12.35 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
13.05 “Rožinė pantera”. 
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 Mano vyras gali. N-7.  
21.00 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Taikinių žymėtojas. N-7.  
0.10 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Visa menanti”. N-7.  
1.50 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.25 Slibinų dresuotojai.  
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 Svotai. N-7.  
12.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 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 Svotai. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Konanas barbaras. N-14.  
0.45 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.35 Mažylė Houp. N-7.  
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.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”.
14.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “13 rajonas. Plytų rūmai”. 
N14.  
23.15 “Superaudra Sietle”. N-7.  
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
1.50 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.45 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
3.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.10 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
4.35 “Mistinės istorijos”. 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”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

15.30 “Ekspertė Džordan”. 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. 
PREMJERA “Foilo karas. 
Slėptuvė”. N-7.  
22.50 “Užkampis”. N-7.  
23.50 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”.  
0.45 “Karadajus”. N-7. 
1.35 “Akloji”. 
2.30 “Būrėja”. N-7.  
3.25 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
6.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.15 Duokim garo!  
8.50 Premjera. Šnibždė, žvėre-
lių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. 
Lentvaris. 2 d. 
13.15 Didysis Gregas. N-7.  
14.30 Mokslo sriuba.. 
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.). 
15.40 Heidė (kart.). 
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi.  
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.00 Legendos.  
18.55 Didžioji istorija. 
20.30 Džesika Flečer (kart.). 
21.20 IQ presingas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Priešaušrio broliai. 2 d.  
23.40 Naktinis ekspresas.  
0.15 Zigmas Zinkevičius. 
Pamilęs lietuvių kalbą.  
1.10 Kultūra.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.00 LRT OPUS ORE. Pauliaus 
Kilbausko ir Sigito Staniūno 
muzikos/tapybos performansas.  
5.00 Panorama. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 Autopilotas (k).  
12.45 Valanda su Rūta (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 Bus visko.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. 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 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-14.  
20.00 Univeras. N-7.  

21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Kolibrio efektas. N-14.  
0.05 Kaukolės. N-7.  
2.05 Daktaras Hausas. N-7.  
 

. 
6.55 Reporteris.  
7.40 Ar žinai, kad...?  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Gaujos”. 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.  
16.30 Premjera. „Moterų dak-
taras”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Premjera. Mafijos kroni-
kos. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Miškinis”. N-7. 
0.05 „Pėdsakas”. N-7. 
1.05 Reporteris.  
1.35 Lietuva tiesiogiai.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.50 „Pėdsakas”. N-7. 
3.30 „Tigrų sala”.  
3.50 „Jaunikliai”. N-7. 
4.20 „Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.05 „Pėdsakas”. N-7. 
5.45 „Jaunikliai”. N-7. 
6.15 „Tigrų sala “.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių aka-
demija. 
10.35 Premjera. Džesika 
Flečer. N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Specialus tyrimas.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Muškietininkai. N-7.  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Klausimėlis.lt.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Degančios 
sielos. N-7.  
0.35 Klausimėlis.lt.  
1.05 Muškietininkai. N-7.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Lietuvos superšefas.  
12.05 Labai juokinga laida.  

12.35 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
13.05 “Rožinė pantera”. 
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 Pakvaišėlių lenktynės. 
N-7.  
21.25 Išsiblaškėlis. N-7.  
23.05 Laukinės aistros N14.  
1.10 Nepavykęs sandėris. N14.  

 
6.25 Slibinų dresuotojai.  
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 Svotai. N-7.  
12.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Madagaskaras 3. N-7.  
21.15 Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis. N-7.  
23.25 Sėkmės, džentelmenai! 
N-7.  
1.25 Sensacija. N-7. 

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

11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”.
14.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Naujieji samurajai”. 
N14.  
23.15 “Kortų namelis”. N14.  
1.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.00 “Policija ir Ko”. 
2.45 “13 rajonas. Plytų rūmai”. 
N14.  
4.10 “Amerikietiškos imtynės”.  
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”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Nebylus liudijimas. 
Prarastasis rojus”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Tiltas”. 

N14.  
23.25 SNOBO KINAS “Vyrai, 
moterys ir vaikai”. N14. 
1.35 “Karadajus”. N-7. 
2.25 “Akloji”. 
3.25 “Senojo Tilto paslaptis” 
4.15 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Koncertuoja kamerinis 
choras “Aidija”. 
6.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.15 Koncertuoja “Kotita” ir 
draugai.  
9.00 Premjera. Šnibždė, žvėre-
lių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Koncertas “Bel canto”.  
13.15 Didysis Gregas. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
14.30 Mokslo sriuba. 
14.45 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
15.15 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.). 
15.40 Heidė. 
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.30 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”. Laureatų apdo-
vanojimo šventės akimirkos. 
20.00 Justino Marcinkevičiaus 
poezijos rinktinės “Viešpatie, 
nejaugi neprašvis?” pristaty-
mas. 
21.15 Džesika Flečer. N-7.  
22.05 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.15 Dabar pasaulyje.  

22.45 Trečiojo reicho žlugimas. 
N-14.  
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Legendos.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.00 Neskubėk gyventi.  
4.45 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
10.55 “Penktoji pavara”.  
11.45 Beatos virtuvė.  
12.30 Nuo... Iki... (k).  
13.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.00 24 valandos. N-7.  
14.55 Kalašnikovo automatų 
kelias (k)  
16.00 Yra, kaip yra (k). 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 Medikopteris. N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. 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 dėl 1 vietos. 

Klaipėdos “Neptūnas” - Kauno 
“Žalgiris”. Tiesioginė translia-
cija.  
21.00 Žmogus prieš musę! 
N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Be stabdžių. N-14.  
23.00 Redirected/Už Lietuvą! 
S.  
1.10 13. trileris. N-14.  

. 
6.55 Reporteris.  
7.40 Ar žinai, kad...?  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. 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.  
16.30 Premjera. „Moterų dak-
taras”.  
17.30 Skinsiu raudoną rožę.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. 
Kriminalinė istorija.  
22.30 Reporteris.  
23.00 „Miesto legendos 3. 
Kruvinoji Meri”. S. 
1.05 „Turtingas plevėsa”. N-7. 
2.50 „Miesto legendos 3. 
Kruvinoji Meri”. S. 
4.20 „Turtingas plevėsa”. N-7. 
5.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
6.40 „Tigrų sala “.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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. 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.30 Mūsų miesteliai. Darbėnai.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika.  
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 4. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Klausimėlis.lt.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas “90 dainų - 90 legendų”.  
22.45 Birželis sausio mėnesį. 
N-7.  
0.20 Pasaulio dokumentika.  
2.10 Daktaro Bleiko paslaptys 
4. 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 Mauglis. Pagrobimas. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Elijas ir 
karališka jachta. 

11.35 Laikrodžių stabdytojai. 
13.25 Pričiupom!. N-7.  
14.25 Pakvaišėlių lenktynės (k). 
N-7.  
16.30 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Slaptoji komanda. 
21.35 Afigiena mokytoja. N14.  
23.25 Kitoks parodijų filmas. N14.  
1.10 Taikinių žymėtojas. N-7.  

 
6.25 Slibinų dresuotojai.N-7.  
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 Kung Fu Panda (1).  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Simpsonai. N-7.  
11.00 Sparnuotasis desantas.  
12.40 Urmu pigiau. N-7.  
14.40 Man per brangu. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 G būrys. N-7.  
21.15 Kietas riešutėlis 4.0. N-14.  
23.55 Mirtinas smūgis. N-14.  
1.45 Konanas barbaras. N-14.  

6.45 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Pasaulio rasto kėlimo čem-
pionatas Lietuvoje.  

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.  
21.55 MANO HEROJUS “Tikras 
teisingumas 2. Vienas šūvis - 
viena gyvybė”. N14.  
23.40 AŠTRUS KINAS “Galutinis 
tikslas 3”. N14.  
1.25 “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 naujagi-
miai”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
15.55 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS “Katie 
Fforde. Diagnozė. Meilė”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Mergina, kuri užkliudė širšių 
lizdą”. N14.  
22.50 “Laiko gijos”. N-7.  

0.30 “Derenas Braunas. Tyrimai”. 
N-7.  
1.30 “Vyrai, moterys ir vaikai”. 
N14.  
3.30 “Monstrų karai”.  
4.15 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
4.40 “Turkiški skanėstai”.  
5.05 “Reičelės Alen pyragų die-
noraštis”.  
5.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Legendos.  
7.45 Atspindžiai.  
8.15 Duokim garo!  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.15 LRT Kultūros akademija.  
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.45 Martin. McDonagh. 
Pagalvinis.  
15.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
15.30 Tikri vyrai.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Pasaulio kultūros paveldo 
objektai Japonijoje. 
17.45 Žinios.  
18.00 ARTi. Restauravimas.  
18.30 ARTS21.  
19.00 Kauno dainų šventė.  
22.00 Panorama.  
22.30 Dabar pasaulyje.  
23.00 Fortūnos šypsena.  

1.30 Justino Marcinkevičiaus poe-
zijos rinktinės “Viešpatie, nejaugi 
neprašvis?” pristatymas.  
2.45 Naktinis ekspresas.  
3.20 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  

 
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 (k).  
15.05 Autopilotas (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Karas ir muzika. 
20.30 Valanda su Rūta (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 24 valandos (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta (k).  
5.10 Ne vienas kelyje (k).  

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Nuo amato iki verslo..  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
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.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės dėl 3 vietos. Utenos 
“Juventus” - Vilniaus “Lietuvos 
rytas”.  
19.00 Kaimynas šnipas. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Amerikos nindzė 2. N-14.  
0.15 Retrogradas. N-14.  
2.00 Slaptas reikalas. N-14. 

. 
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 „Mikropasauliai”.  
13.40 Rio 2016.  
13.50 „Mama detektyvė”. 
15.00 Žinios. 
15.25 „80-ieji” N-7. 
17.00 Žinios. 
17.28 Ar žinai, kad...?  
17.30 „Pėdsakas”. N-7. 
19.30 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”.  
20.30 „Tigrų sala”.  
21.00 Žinios.  
21.28 Ar žinai, kad...? 
21.30 „Šetlando žmogžudystės. 
Raudoni kaulai”. N-7. 
23.50 „Kruvina žinutė”. N-14. 
1.50 „Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai”.  
2.40 „Šetlando žmogžudystės. 
Raudoni kaulai”. N-7. 
4.25 „Kruvina žinutė” N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195.

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

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

Renkasi birželio 1 - 3 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,cE,D  kA tE GO RI JOs

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

Taikomos nuolaidos.

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

Vikšriniu buldozeriu “Komatsu” 
lyginame gruntą.

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

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.

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.



  
2016 m. gegužės 28 d.iš arti

Staigmenų auklėtojoms netrūko ir 
ketvirtadienį – jas į mokyklą atvežė 
prabangus sidabro spalvos limuzinas, 
prie mokyklos pasitiko ištiestas rau-
donas kilimas. Skambant dainininko 
Vytauto Kernagio dainai „Mūsų die-
nos kaip šventė“ auklėtojos raudonu 
kilimu žengė prie savo laukiančių 
auklėtinių. Didžiule alyvų puokšte 
nešina lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja, IV a klasės auklėtoja Ona 
Jakimavičienė sukosi šokio žingsniu. 
Šie mokslo metai paskutiniai ne tik 
jos abiturientams, bet ir jai pačiai – 
nuo rudens 40 metų mokiusi lietuvių 
ir lotynų kalbų mokytoja gimnazijoje 
nebedirbs. 

Abiturientai mokytojams ištiesė 
raudoną kilimą 

Paskutinei pamokai abiturientų 
klasės išvažinėjo kas kur – vieni rin-
kosi prie Lajų tako, kiti – koplyčioje, 
Siauruko muziejuje bei J. Biliūno tė-
viškėje Niūronyse. 

IV f klasės moksleivius į Niūronis 
atlydėjo ne tik dabartinė jų auklėtoja, 
rusų kalbos mokytoja Almyra Saba-
liauskaitė, bet ir jų pirmoji mokytoja 
Elena Bražiūnienė bei pirmoji auklė-
toja Dangira Nefienė. Pamoką – ly-
giai taip pat, kaip ir pradinėse klasėse 
– E. Bražiūnienė pakvietė savo vai-
kus pradėti pasisveikinimo dainele. O 
D. Nefienė, cituodama Teresės Mike-
liūnaitės prieš daugiau nei trisdešimt 
metų pasakytą kalbą, abiturientams 
linkėjo niekada nepamiršti savo tė-

viškės: „Kiekvienam mūsų reikalin-
ga tėviškė. Tiesiogine ir perkeltine 
to žodžio prasme. Tolima, kviečianti 
žiburio akis, toks pažįstamas kadagio 
dūmų kvapas, baltasmėliai senolių 
kapai kalnelyje, šilų dantyta juosta 
tamsėjančiame horizonte, mūsų pa-
čių mažų kojų nutrepenti takai, graudi 
laukų ramybė aplinkui, iki skausmo 
savas peizažas. Tėviškė – čia galima 
be baimės pareiti, čia tavęs niekas ne-
išjuoks, nepažemins, nors būtum su-
plukęs, dulkėtas, nusivaręs nuo kojų 
ir  apskritai nelabai gražus...“

Pamokai besibaigiant pradinių 
klasių mokytoja E. Bražiūnienė pa-
sekė abiturientams filosofinę pasaką 
apie šarvuotį ir didįjį mėlynąjį garnį. 
Pasakos moralas – „Meilė, mažyli, - 
tai gyvenimo esmė. Be meilės nėra ir 
gyvenimo“.

Po pamokos abiturientai tradiciš-
kai aplankė Laimės žiburį, o grįžus 
į gimnaziją juos pasitiko pirmokai 
gimnazistai su simbolinėmis dovano-
mis – varpeliais. 

Paskutinį kartą sugūžėję į aktų salę 
abiturientai išklausė gimnazijos di-
rektorės Reginos Drūsienės, mokslei-
vių parlamento atstovų bei būsimųjų 
dvyliktokų sveikinimų. 

Turėjo ką pasakyti ir patys abitu-
rientai – jie pasveikino ir padėkas 
įteikė kiekvienam jiems dėsčiusiam 
mokytojui. Pavyzdžiui, fotografijos 
mokytojui Alfredui Motiejūnui dėko-
ta už žinias, kaip „fotošopą“ pritaikyti 
praktikoje bei frazę „Dinkit man iš 
akių“, dailės mokytojai Daliai Gilie-
nei -  už nuolat kartojamą frazę „A kū 
ti pa suolu darat?“ ir t.t. 

Įteikė dvyliktokai vienuoliktokams 
ir testamentą bei simbolinį mokyklos 
raktą. Abiturientai juokavo, kad pa-
lieka „dažais ir špakliumi kvepiančią 
gimnaziją“, apgailestavo, kad nesu-
laukė „olimpinio stadiono atidary-
mo“, o stebuklinga teritorija, į kurią 
patekti trukdė „šlagbaumas“, dabar 
jau nervus gadins ateinančioms kar-
toms.

Praėjusį šeštadienį abiturientai jau 
laikė valstybinį anglų kalbos egza-
miną, birželio 4 d. vyks geografijos 
egzaminas, o birželio 6 d. – lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminas. 

- ANYKŠTA 

„Kas atsigers šio šulinio vandens, tas išlaikys 
lietuvių kalbos egzaminą“, – pranašavo lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dangira 
Nefienė. Gėrė visi...

Anykščių J. Biliūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
Ona Jakimavičienė atsisveikina ir su savo auklėtiniais, ir su mokykla.

Ilgas testamentas ir simbolinis mokyklos rak-
tas – dvyliktokų dovana būsimiems abiturien-
tams. 

Valiūkiškai nusiteikusios abiturientės atsisveikina su mokykla...

Paskutinio skambučio šventę “stebėjo” ir vaikystės draugas - 
pliušinis meškutis.         Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Literatūrinė pamoka rašytojo Jono Biliūno gimtojoje troboje 
Niūronyse.

(Atkelta iš 1 p.)
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(Atkelta iš 1 p.)

Apie šį projektą straipsniai spau-
doje pasirodė jau metų pradžioje, 
apie tai kalbėta, diskutuota istori-
kų, inteligentų bei valdžios atstovų, 
projektas pristatytas istorinėje Pre-
zidentūroje. 

Kalbėta, kad bus sukurta net 24 
filmai apie įvairių sričių respublikos 
garsenybes - šalies valstybingumo 
stiprintojus. Vėliau tas skaičius su-
mažėjo iki 15, o galiausia pasiliko 
tik aštuoni. Pirmojo filmo, skirto 
pirmajam valstybės prezidentui 
Antanui Smetonai, atvykimo į stotį 
traukiniu vaizdus nuspręsta sukurti 
Anykščiuose. 

Vėlyvą popietę stotyje bei perone 
zujo bene dvi dešimtys smagių ak-
torių bei filmo kūrėjų. 

Filmą kuriančios kompanijos 
„Tym Drym“ grupės prodiuserė Lau-
ra Paukštė mielai papasakojo apie su-
manytą pažintinių filmų ciklą, kurių 
kiekvienas bus 45 minučių, ir visos 
tos pamokėlės trukmės istorijos bus 
sukurtos iki šių metų pabaigos.

Lietuvos šimtmečio epopėja 
pradėta Anykščiuose Raimondas GUOBIS

Pirmadienio pavakare Anykščių geležinkelio stoties peronas 
tapo spalvingais vaizdiniais mirgančia filmavimo aikštele - pra-
dėtas filmuoti nepriklausomos Lietuvos respublikos šimtmečiui 
skirtas vaidybinės dokumentikos filmų ciklas „Žmonės, kurie pa-
statė Lietuvą”. 

Siaurasis geležinkelis veria dar vieną istorinį puslapį lietuviš-
kame kine. 

 Čia pat sukinėjosi ir operatoriai 
Šarūnas Burža bei Žygimantas Ka-
minskas, tiesiog skrajojo iš televi-
zijos serialų pažįstamo Alvydo Šle-
piko profilis, laukdamas pradžios, 

išdidžiai atmetęs galvą kvapnią ci-
garetę rūkė pats prezidentas, ir į jį 
žvelgdamas pamaniau, ar nebus tas 
kūrinėlis graudžiai komiškas. 

Tarp sutinkančiųjų perone ponų 
ir ponių švytėjo patenkinti vietinio 
- Anykščių teatrelio vaidintojų vei-

dai, stoties budėtojo kambaryje be 
atokvėpio darbavosi grimuotoja, ant 
suolo riogsojo blizgančios dūdos ir 
kitokia manta, pirmyn ir atgal zujo 
raudonais mundurais pasipuošę, 
kaip niekad sunerimę orkestro vyru-
kai - juk kuriamas filmas...

Operatorius Žygimantas Kaminskas ir prodiuserė Laura Paukš-
tė nusiteikę puikiai - kaip bus, taip...

Kvapnia cigarete gaivinasi pats Prezidentas 
Antanas Smetona.

Epizodinė gražuolė stipriai paryškinama.
Autoriaus nuotr.

Puošnūs orkestro vyrukai, išgirdę stoties viršininko įsakymą, 
klusniai stabtelėjo.

Ž. Ovsiukas turi pasiūlymų tre-
niruoti užsienio valstybių plauki-
kus, o po Rio de Žaneiro olim-
pinių žaidynių tokių pasiūlymų 
tik daugės, nes dažnai kontraktai 
su treneriais sudaromi ketverių 
metų olimpiniam ciklui.

Tačiau Ž. Ovsiukas „Anykš-
tai“ dėstė, kad atsisako pelnin-
gų kontraktų, nes „pinigai nėra 
svarbiausia”. Per aštuonerius 
savo Lietuvos plaukimo rinkti-
nės vyriausiojo trenerio karjeros 
metus Ž. Ovsiukas su sportinin-
kais išmaišė pasaulį, daug laiko 
leido ne namuose, o varžybose 
ir treniruočių stovyklose. Kitaip 
tariant, regis, treneris pasiilgo 
ramesnio gyvenimo.

„Motyvuoja nauji iššūkiai, 
naujos galimybės. Matau, jog 
dirbant sporto centro direkto-

Lietuvos plaukimo rinktinės vyriausiasis 
treneris - sporto centro vadovas

riumi yra galimybės realizuoti 
save”, – vis dėlto ramybės po-
reikį neigė treneris. 

„Anykščiuose pradėjau savo, 
kaip trenerio, karjerą. Anykščiai 
į mane investavo, todėl bandysiu 
atsidėkoti”, – apie ėjimą į sporto 
centro direktoriaus pareigas kal-
bėjo Ž. Ovsiukas. 

Iki Rio de Žaneiro olimpinių 
žaidynių Ž. Ovsiukas greičiau-
siai bandys derinti abu darbus 
– bus ir Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centro direktorius, 
ir Lietuvos plaukimo rinktinės 
vyriausiasis treneris. Olimpiada 
vyks rugpjūčio mėnesį.

Ž. Ovsiukas užaugino Giedrių 
Titenį, su kuriuo panašu, jog kaip 
treneris ir pats užaugo. Pasaulio 
ir Europos prizininkui, univer-
siados čempionui G. Titeniui 
Rio de Žaneiras bus trečiosios 

olimpinės žaidynės. Ž. Ovsiukas 
į Rio de Žaneirą ruošiasi, tačiau 
tik trumpam, tik tiek, kiek būti-
na. „Esu Braziliją pervažiavęs 
automobiliu, tad ekskursija po 
Braziliją man nėra reikalinga”, – 
šypsojosi Ž. Ovsiukas.

G. Titenis plaukimo elite pla-
nuoja išsilaikyti dar vieną olim-
pinį ciklą, iki 2020-ųjų. Tokiu 
atveju jis taptų pirmuoju Lietu-
vos plaukiku, startavusiu ketu-
riose olimpinėse žaidynėse. Re-
aliausia, kad trims olimpiadoms 
G. Titenį paruošusio trenerio ir 
sportininko keliai ketvirtaja-
me olimpiniame cikle išsiskirs. 
Todėl vargu ar Giedrius liks 
Anykščiuose.    

Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktoriaus kon-
kurso komisijos pirmininkas, 
Anykščių meras Kęstutis Tubis 

„Anykštai“ sakė, jog nenustebo, 
kad Ž. Ovsiukas dalyvavo kon-
kurse. „Mes džiaugiamės. Labai 
gerai, kad jis dalyvavo. Žilvi-
nas turėjo akivaizdų pranašumą 
prieš kitus pretendentus”, - kal-
bėjo meras.

Beje, Ž. Ovsiukas Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro 
istorijoje nebus didžiausia “di-
rektoriaujanti” žvaigždė. 1998-
2001 metais Anykščių sporto 
centrui vadovavo krepšininkas, 
olimpinis čempionas Modestas 
Paulauskas.

Ž. Ovsiukas vadovauti kūno 
kultūros ir sporto centrui pradės 
po to, kai bus gauta STT pažy-
ma. Šios įstaigos atsakymo gali 
tekti laukti kelias savaites. Kol 
kas sporto centrui vadovauja di-
rektoriaus pavaduotoja Jolanta 
Česlikauskienė. 

šiupinys

Liga. Paskelbta apie tai, kad už-
fiksuota pirmoji mokykla buvusios 
Utenos apskrities teritorijoje, kur 
rasti tuberkulioze sergantys vaikai. 
Dusetų (Zarasų r.) Kazimiero Būgos 
gimnazijoje 3 vaikams diagnozuota 
uždara tuberkuliozės forma, dar 3 
vaikams – įtariama. 

Šiukšlės. Jau pernai Utenos re-
giono atliekų tvarkymo centras 
(URATC) pasiuntė žinią, kad gy-
ventojai už atliekas mokės dvigubai 
brangiau. Kol kas šiukšlių surinkimo 
kaina išlieka ta pati. Bet kainos kili-
mas tik kuriam laikui sustabdytas. 
URATC pasistatė atliekų perdirbimo 
gamyklą, kuri bus perduota operato-
riui. Kol vyksta operatoriaus parinki-
mas, gamyklą eksploatuoja URATC-
as. „Kol nėra operatoriaus, negalime 
perskaičiuoti kainų. Dirbame į minu-
są ir tiek“, - „Anykštai“ sakė URATC 
direktorius Mindaugas Bobelis.

Kandidatas I. Skelbiama, kad 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
kandidatu Anykščių-Panevėžio apy-
gardoje bus tautininkas, istorikas 
Tomas Baranauskas. Tarp „tvarkie-
čių“ kandidatų yra keli tautininkų 
atstovai. Žirmūnų apygardoje ketina 
kandidatuoti Tautininkų sąjungos 
vicepirmininkas Julius Panka, Fabi-
joniškių - vicepirmininkas Marius 
Kundrotas. Anksčiau buvo skelbta, 
kad Anykščių-Panevėžio apygardoje 
nuo partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
kandidatuos finansų viceministras 
Romualdas Gėgžnas, kuris yra ir par-
tijos „Tvarka ir teisingumas“ Anykš-
čių skyriaus pirmininkas

Gaisras. Ketvirtadienį Kavarsko 
seniūnijos Riklikų kaime degė ūki-
nis pastatas. Per gaisrą sudegė sto-
gas, išdegė sienos ir vidus. Sudegė 
du veršiukai, tralas, kompresorius. 
Ugniagesiams pavyko apsaugoti 
kuro sandėlį ir gyvenamąjį namą.

Tvoros. Akcijos “Tvora” metu 
Anykščių rajone aplinkosaugininkai 
aptiko Juostino ežero pakrantės ap-
saugos juostą, užtvertą tvora. Dėl šio 
pažeidimo vyksta tyrimas. Apie da-
romus pažeidimus gyventojai nuolat 
gali informuoti bendruoju pagalbos 
telefonu 112.

Kandidatas II. Pretenzijų tapti 
Seimo nariu neslėpęs nepartinis Arū-
nas Liogė kol kas nežengia lemiamo 
žingsnio ir neatskleidžia, eis jis į rin-
kimus ar neis. A. Liogė „Anykštai“ 
sakė, kad paskui savo idėjinį vadą 
Naglį Puteikį jis neis. A. Liogės ne-
partinių kandidatų į Anykščių rajono 
tarybą sąrašą rėmęs N. Puteikis nu-
sprendė į Seimo rinkimus eiti kaip 
leisgyvės Centro partijos kandidatas. 
Tuo tarpu A. Liogė kalbėjo, jog jei 
kandidatuos, tai tik kaip nepartinis. 
Nepartiniams kandidatavimas į Sei-
mą yra sudėtingesnis, jie privalo su-
sirinkti rėmėjų parašus, susimokėti 
piniginį užstatą.   

Šventė. Sekmadienį Kristaus kūno 
ir kraujo šventė (Devintinės) Skie-
monių bažnyčioje prasidės 13 valan-
da iškilminga procesija. 

Mišios. Antradienį, 20 valandą Ja-
nonių koplyčioje vyks mišios. Jomis 
pažymima Švenčiausios Mergelės 
Marijos aplankymo šventė. 

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefo-
no numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 4 eurus, šeštadienio – 5 
eurus.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų skaičių. 

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

Anykščių savivaldybės Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus  
vyriausiasis specialistas Saulius 
Pesliakas feisbuke pozuoja šalia 
marškinėlių, ant kurių puikuojasi 
futbolo karaliaus Pelė autografas.

S. Pesliako paskyroje – nė 
užuominos apie architektūrą. Ko 
gero, niekas net nenustebtų, jei 
po šio savivaldybės specialisto 
darbo stalu aptiktų futbolo ka-
muolį...

Savivaldybės specialisto 
aistra - futbolas

Visuomeninio rinkimų ko-
miteto „A. Liogės sąrašas, re-
miamas N. Puteikio“ atstovas 
Anykščių rajono Taryboje Arū-

nas Liogė feisbuke prisipažino 
sentimentalėjantis.

Politikas įsiamžino retro stiliu-
mi dvelkiančioje nuotraukoje.

Arūnas Liogė – 
retro stiliumi Šį kartą porą profesinių 

anekdotų „Anykštos“ skaity-
tojams papasakojo Anykščių 
rajono ugniagesių tarnybos 
viršininkas  Rimantas BILINS-
KAS.

* * * 

Gaisras daugiabutyje. Pro an-
tro aukšto langus veržiasi dūmai. 
Galvą pro langą iškišusi moteris 
šaukia:

- Gaisras. Vandens, vandens!
Pirmame aukšte gyvenantis 

gaisrininkas pagiringas prišliaužia 
prie lango:

- O man – alaus!

* * * 

Po to, kai gaisrinėse pradėjo dirb-
ti moterys, atsirado naujas posakis: 
„Anksčiau į gaisrus ugniagesiai 
atvažiuodavo girti ir be vandens. 
Dabar viskas pasikeitė – atvažiuoja 
girti, be vandens ir su mergomis.“

Brangus tėveli,
  
 Kaip gera šiandien Tave ap-

kabinti ir pajusti tavo rankų ir 
pečių tvirtumą. Tavo žmogišku-
mas ir tiesa, santūrumas ir atka-
klumas palydėjo mus teisingais 
laimės keliais. Pamiršk šiandien 
kasdienius rūpesčius, nes atėjo 
Tavo šventė – 80-asis jubiliejus. 
Būk sveikas ir tvirtas, gyvenk il-
gai ir laimingai.

Garbingo jubiliejaus proga brangų 
vyrą ir tėvelį 

Juozą PIVARIŪNĄ, gyvenantį Mickūnų 
kaime, sveikina 

žmona Danutė,  vaikai Rita ir Algis su šeimomis. 

Skubame padėti 
Buvusi Anykščių savivaldybės ats-

tovė spaudai Virginija Ros Garcia  
savo feisbuko puslapyje reklamuoja 
parduodamą mūrinį namą Anykščių 
rajono  Aknysčių kaime: “Kam negai-
la, kam nesunku, pasidalinkite, kaž-
kam tai galbūt bus geras darbas“,- 
skelbia  moteris. 

Mums nesunku, dalinamės, nors 
pati buvusi atstovė spaudai Virginija 
Ros Garcia su „Anykšta“ dalintis in-
formacija nenorėjo ir net dėl to redak-
ciją  skundė įvairioms institucijoms. 

Taigi, važiuokite, žiūrėkite, pirki-
te...

UAB „Anykštos redakcija“ gali paruošti ir 
atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio plakatus. 
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Kavarsko 
paukštynas 
parduoda
viščiukus
 broilerius,

dedekles vištaites,
lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

Parduoda naudotą 
žemės ūkio techniką:

- Šieno vartytuvą / grėblį 
“Dobilas - 2”, kaina 600 Eur;

- Šienapjovę lenkiška 
“Z-173”, kaina 420 Eur;
- Purkštuvą 400 litrų, 

kaina 220 Eur.
Tel. (8-686) 46467.

Elektros variklių remontas
(vienfaziai, trifaziai).

Eglėkalnio 14, Anykščiai.
Tel. (8-681) 29549.

Parduoda broilerius 
(ccOB-500) 2-3 savaičių. 
1 vnt. kaina 2 Eur. Perkant 

50 vnt. atvežame. Vakcinuoti. 
Tel.: (8-686) 80994, 

(8-611) 34567.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

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, buldozerį 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.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 2 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir  lehornomis dėsliosiomis viš-
taitėmis ir kiaušinius 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. turgaus) 9.10, N. 
Elmininkuose 9.30, Elmininkuose 9.35, Čekonyse 
9.40, Vikonyse 9.50, Svėdasuose (prie turge-
lio) 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, Staškuniškyje 
14.15, Kurkliuose 14.25, Šlavėnuose 14.35, 
Ažuožeriuose 14.45, Žaviesiškyje 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 29 
d. (sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais, ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugin-
tais mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome pa-
laukti (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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-698) 35044.

Prižiūrėtą sodybą Troškūnų sen. 
Geras privažiavimas, yra ūkniai 
pastatai.

Tel. (8-612) 52762.

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

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą su ūkiniais pastatais 
ir 0,53 ha namų valdos žemės 
Troškūnų sen. vienkiemyje. 

Tel. (8-608) 20755.

Namą J. Biliūno g. 65 (15,5 arų 
namų valda, netoli menų inkuba-
toriaus). Kaina 35 000 Eur.

Tel. (8-699) 98036.

Pusę namo Anykščiuose (41 kv. 
m).

Tel.: (8-678) 88941, 
(8-381) 7-81-12.

Pusę namo ir pusę žemės skly-
po Kvarco gatvėje.

Tel. (8-613) 68354.

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

Tel. (8-670) 05259.

Vieną kambarį bendrabučio tipo 
name Mindaugo g.

Tel. (8-615) 65416.

Butą.
Tel. (8-678) 71620.

“Vorutos” ir “Šilelio” sodų bendrijoje 
sklypus.

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

Sodo sklypą. Yra pamatai namo 
statybai, šulinys, apželdintas.

Tel. (8-675) 75544.

Kuras

Beržo malkas kaladėlėmis ir rąste-
liais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uo-
sio briketai nuo 79 Eur.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Atraižas pakais, supjautas, kaladu-
kus. Veža į rajoną. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Rankų darbo naują rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.

Karves, telyčias, telyčaites.
Tel. (8-616) 87054.

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

Tel. (8-607) 12690.

2003 m. VW GOLF IV (1,9 l, SDI) 
-1190 Eur. 2002 m. VW PASSAT 
(1.9 l, TDI) – 1890 Eur. 1999 m. VW 
PASSAT (1.9 l, TDI) – 1290 Eur. 1997 
m. VW GOLF (1.9 l, TDI) – 670 Eur. 
Visų TA iki 2018 05. 

Tel. (8-699) 43030.

Traktorių T-40AM (dvitiltis), Su do-
kumentais. Kaina sutartinė.

Tel. (8-614) 33442.

Rusišką tvarkingą grūdų sėjamą-
ją, kultivatorių (3 m pločio).

Tel. (8-601) 84553.

Purkštuvus, trąšų barstomąsias, 
rotacines šienapjoves, vartytuvus, 
lėkščiuotuvus, kultivatorius, fre-
zus, bulvių sodinamąsias, kasa-
mąsias, frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Biologinius nuotekų įrengi-
nius, nuotekų talpas, lietaus re-
zervuarus, riebalų surinktuvus. 
Pardavimas, montavimas, garan-
tinis aptarnavimas. Galima išsi-
mokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

įvairūs
Rasti automobilio raktai su pa-

kabukais.
Tel. (8-618) 47829.

Prašo padovanoti nereikalingą 
drabužių spintą drabužiams lai-
kyti.

Tel. (8-613) 68354.

Išnuomojamos komercinės pa-
talpos.

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

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

Tel. (8-605) 49513.

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

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

Pievą nusipjauti Burbiškyje.
Tel. (8-613) 16570.

Labai draugišką, gražią ir prižiū-
rėtą 9 mėn. amžiaus katytę, pana-
šią į Siamo. 

Tel. (8-615) 18380.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
mosiomis durimis, virtuvės, mie-
gamojo, kt. baldus pagal individu-
alius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamo-
sios sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

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

Tel. (8-616) 20756.

Parama stambiems ūkiams iki 400 
000 Eur finansavimas iki 70 proc., 
parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 
iki 60 000 Eur, finansavimas 100 
proc. Rengia verslo planus, konsul-
tuoja.

Tel. (8-673) 88712.

Suvirinimas elektra ir dujomis.
Tel. (8-698) 37660.

Gamina šarvuotąsias duris, ga-
ražo vartus, kiemo vartus-tvoras, 
grotas langams, voljerus šunims. 
Pristato, sumontuoja. 

Tel. (8-647) 87625.

Šlifuoja naujas ir senas grindis. 
Deda laminatą, naujas grindis, kala 
lauko ir vidaus dailylentes.

Tel. (8-676) 69399.

Šlifuoja grindis, laiptus, parketą, 
parketlentes, senas dažytas grindis. 
Kloja parketą, parketlentes, remon-
tuoja medines grindis. 

Tel. (8-650) 36459.

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

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

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

Tel. (8-679) 90305.

Greitai ir kokybiškai dengia stogus, 
pasirūpina pigesnėmis medžiago-
mis, stogo dangos kaina 5,80 Eur/1 
kv.m. (vokiška). 

Tel. (8-687) 73069.

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

Tel. (8-600) 78285.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, namų dažymas, 
skardinimo darbai. Visame rajo-
ne.

Tel. (8-685) 68182.

Įvairūs statybų darbai. Stogų 
dengimas, parūpina medžiagas.

Tel. (8-652) 77157.

Atlieka fasadų šiltinimo apdailos 
darbus. Tinkuoja, deda dekoraty-
vinį tinką, klijuoja klinkerį. Dengia 
šlaitinius stogus. 

Tel. (8-676) 52289.

Anykščiuose valo, mūrija ir skar-
dina kaminus. Dengia stogus. 
Medžio darbai ir t. t.

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Įrengia ventiliacijos ir ekono-
miškas rekuperacines sistemas. 
Savo, kliento medžiagomis. 
Deimantinėmis karūnomis gręžia 
skyles. 

Tel. (8-673) 06342.

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

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Teritorijų priežiūra: krūmų, medžių 
pjovimas, genėjimas, žolės pjovimas, 
išvežimas su savo įranga. 

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

Kloja kanalizaciją, trinkeles, van-
dentiekį, drenažą, valymo įrenginius. 
Ekskovatoriaus, “Bobcat” nuoma.

Tel. (8-670) 33211.

Kokybiškas, nebrangus tvenkinių 
kasimas. Įvairios statybinės techni-
kos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349. 

Mini ekskavatoriaus paslaugos, 
tranšėjų kasimas, kelmų rovimas. 

Tel. (8-672) 22443.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Biologiniai nuotekų įrengi-
niai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu 
BOBCAT atlieka žemės kasimo, lygi-
nimo, gręžimo, betono daužymo dar-
bus (yra paletinės šakės). Balandžio 
- birželio mėn. tik šeštadieniais. 

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

Presuoja šienainio rulonus, nebran-
giai sutvarko pievas.

Tel. (8-650) 43253.

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

Portretas „Anykštos“ redakcijoje Iš nuotraukos

darome portretus  laidotuvėms (iki A4 formato).

Nuotraukos  su rėmeliais

kaina – 10,10 Eur.
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Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
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Vyr. redaktorė

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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.

Reikalingi E katego-
rijos vairuotojai darbui 

Europoje arba iš Lietuvos į 
Skandinaviją ir atgal.  

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

Transporto įmonei reikalingi:
Autovežių ir vilkikų vairuotojai 

darbui Europoje.
Autovežių vairuotojus be patir-

ties apmokome.
Darbas su naujais vilkikais ir 

puspriekabėmis.
Garantuojame geras darbo są-

lygas bei laiku mokamą darbo 
užmokestį. 

info@bleiras.lt
Tel.: (8-698) 00701, (8-656) 80011.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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 sumo-
ka 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.

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trak-
torius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Vokietijos ir Lietuvos įmonės bran-
giai - galvijus nuo 200 kg.  

Tel.: (8-699) 30345, (8-698) 71167.

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

Tel. (8-680) 41510.

Bartynco veršelius auginti. Pirkimas 
antradieniais - ketvirtadieniais. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Kita

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

siūlo darbą
ŽŪB “Elma” reikalingas mecha-

nizatorius darbui su K-701.
Tel. (8-682) 97420.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmo-
nė ieško staliaus staklininko su 
patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį dar-
bingumą (neįgalumą) turintiems 
kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.

ieško darbo
42 m. vyras - vairuotojo darbo. 

Turi B, C, E kategorijas, hidroma-
nipuliatorių operatoriaus pažymė-
jimą. 

Tel. (8-683) 70494.

įvairūs
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mėnulis

Justas, Jogirdas, Rima, Augus-
tinas.

šiandien

gegužės 29 d.

gegužės 30 d.

gegužės 28-30 delčia

Teodozija, Algedas, Erdvilė, 
Magdalena, Magdė.

Ferdinandas, Joana, Žaneta, 
Vyliaudas, Jomilė, Žana.

oras

+24

+10

anyksta.lt

iš arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė planuoja Euroviziją

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Trečioji vieta – Debeikių pagrindinės mokyklos direktorei Inai-
dai Komarovai. Šios mokyklos atstovai buvo vieni iš nedaugelio, 
kurie pavasariu besidžiaugiančius įamžino patys save. 

Skelbiame fotografijų konkurso 
„Pavasaris Anykščių rajone“ nugalėtojus
Portale anyksta.lt paskelbtas fotografijų konkursas „Pavasaris Anykščių rajone“ sulaukė ypatingo skaitytojų dėmesio. Gavome net 

43 elektroninius laiškus. Šį šeštadienį skelbiame laimėtojus.
Laimėtojus atsiimti prizus kviečiame į „Anykštos“ redakciją darbo dienomis iki 17 val.     -ANYKŠTA

Pirmoji vieta atitenka Domui Samuoliui. Prieš šešerius metus jis baigė Anykščių Jono Biliūno gimnaziją, šiuo metu gyvena sostinėje 
ir dirba statybos darbų vykdytoju. Anot konkurso dalyvio, dažniausiai jis fotoaparatą į rankas paima grįžęs į Anykščius. Fotografija – 
Domo hobis, besitęsiantis nuo 11 klasės.

Antroji vieta skiriama Urtei Stankaitytei. Mergina lanko Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos fotografijos būrelį (vadovas Alfre-
das Motiejūnas).

Ar reikia Anykščiams 
pirkti 100 000 eurų 
kainuojantį turistinį 

traukinuką?
balsų kiekis:  201

O gal iš karto 
statome metro?

16.4%  

Taip, tai 
padės pritrauk-
ti dar daugiau 

turistų
45.8%  

Ne, tai per 
brangus malo-

numas
8% 

Geriau 100 
000 eurų skir-

kime ne turistų, 
o anykštėnų 
problemoms 

spręsti
29.9% 

 
Kam planai mums ir turizmas -
Tegyvuoja pacifizmas,
Tegyvuoja meilės jūra
Ir dainų šauni kultūra.

 
Juk galėtume aplenkti - 
Euroviziją surengti
Pavydėtų ir Berlynas,
Kai suoštų čia pušynas.

 
Greitai viziją įsuko -
Sceną statom prie Puntuko
Arba, kritikai kaip kaip sako –
Lai dainuos nuo Medžių tako.

 
Apie grožį Lietuvos
Europa visa žinos.
Ir užtraukia dainą šitą
Amiliutė su Končita.


