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Dainius Žiogelis
į šį pasaulį
grįžtų… debesiu

5 psl.

2 psl.
SUSITIKIMAS. Rugpjūčio 13
d. (šeštadienį) 15 val. šv. Mišiomis Užunevėžio bažnyčioje prasidės buvusių Kurklių seniūnijos
Užunevėžio mokyklos mokinių ir
mokytojų popietė - susitikimas.
Organizatoriai kviečia - visi kartu
aplankysime mokyklą, pagerbsime Nepriklausomybės akto signataro St. Kairio atminimą, kapinaitėse prisiminsime išėjusiuosius į
Amžinybę. Pabendrausime prie
suneštinių vaišių stalo. Maloniai
kviečiame dalyvauti. Tel. pasiteirauti (8-687) 12294.

Šunų ir kačių
Anykščiuose –
tik kiek daugiau
nei šimtas

Prusto klausimynas

Sumedžioti vilką
padėjo naminiai
gyvuliai

6 psl.

Sumanymas ant Laimės žiburio įrengti
šviečiantį žiburį sulaukė kritikos robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Šalia Liudiškių piliakalnio, kur stovi garsusis ir gausiai lankomas Laimės žiburys, žadama iškirsti dalį medžių, kad paminklas būtų
geriau matomas, o ant jo viršaus norima įrengti iš toli matomą`šviečiantį žiburį.
Apie tokius planus Anykščių miesto šventės dalyviams pasakojo rajono meras Kęstutis Tubis.

Maras. Anykščių rajone užfiksuotas ketvirtasis afrikinio kiaulių
maro (AKM) atvejis kiaulių ūkyje.
Diagnozė patvirtinta Debeikių seniūnijos Čekonių kaime paskerstai
kiaulei. Iš viso šiame ūkyje buvo
laikomos trys kiaulės, kurios šiame ūkyje buvo skerdžiamos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymu. Iki rugpjūčio 30
dienos paskersti laikomas kiaules
turi praktiškai visų seniūnijų gyventojai.
Vežėjas. Anykščių savivaldybė
paskelbė vežėjo parinkimo aptarnauti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais konkursą. Numatoma, kad keleiviai būtų vežami
29-iais maršrutais. Numatomas
preliminarus bendras kilometrų
skaičius per metus – beveik 1,6
milijono kilometrų. Paslauga būtų
perkama 3 metams.
Paroda. Angelų muziejus atnaujino ekspoziciją ir pristato skulptūros miniatiūrų parodą „Angelų muziejus delne“. Muziejaus
lankytojai kviečiami balsuoti už
labiausiai jiems patikusį angelą.
Rugpjūčio 19 d. 18 val. vyks susitikimas su parodos autoriais.
Banknotas. Apsaugos bendrovės
Panevėžio filialo darbuotojams
praeitą šeštadienį perskaičiuojant
pinigus bankomate Panevėžyje,
Savitiškio gatvėje, rastas, įtariama, netikras 50 eurų banknotas.
Apsaugos bendrovės Panevėžio
filialo darbuotojai netikrą kupiūrą
rado ir praeitą penktadienį, perskaičiuodami pinigus bankomate
Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje.
Čia taip pat rastas, įtariama, netikras 50 eurų banknotas.

Norint aplankyti žymaus lietuvių literatūros klasiko Jono Biliūno kapą, lankytojams tenka įveikti apie 90 akmeninių laiptelių.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Naujai atidaromai kavinei
vadovaus rajono Tarybos narė

3 psl.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, nuomojamose buvusio SEB banko filialo patalpose, planuojama atidaryti kavinę.
Šiai viešojo maitinimo įstaigai vadovaus rajono Tarybos narė, konservatorė Gabrielė Griauzdaitė.
Dėl naujų pareigų birželio viduryje ji išėjo iš darbo Anykščių kultūros centre. Kas bus naujai atidaromos kavinės savininkai, kaip ji vadinsis, iki šiol laikoma paslaptyje. „Anykštos“ žiniomis, viešojo
maitinimo verslą Anykščiuose ruošiasi plėtoti vilniečiai, sostinėje jau turintys kavinių tinklą.

Gerb. Anykštėnai,
Jūsų patogumui visos paslaugos grynaisiais ir
negrynaisiais pinigais!

Rajono Tarybos narė, naujos kavinės vadovė Gabrielė
Griauzdaitė mano, kad kavinės
sėkmė slypi paprastume bei kainos ir kokybės
santykyje.

3 psl.

Indėlių palūkanos iki 1,5 %
Valiutos keitimas – visada geru kursu!
Valstybės remiami kreditai – palūkanų kompencavimas iki 95 %
Kreditai ūkininkams apyvartai be užstato, susieti su NMA
išmokomis
Piniginių perlaidų siuntimas pigiau, atsiėmimas – nemokamas
Laukiame Jūsų!
Vilniaus g. 22
(PC NORFA), Anykščiai
Tel. 8 800 60 700
www.medbank.lt

Darbo laikas:
I-V 9:00 – 17:45

asmenukė

Vertybės

Afrikinis kiaulių maras.
Valdžia liepė išskersti kiaules. Išskersim. Toliau bulvių
maras – nukasim. Pomidorų
maras – lieps, ir juos su šaknim išrausim. Norint atpratinti lietuvį ūkininkauti valdžia savo arsenale dar turi
paukščių gripą ir miltligę.
Bet jau runkelių tai nieks
nepuola. Išgraužkit, jų iš
mūsų neatimsit.

Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Savivaldybės administracija vis dar neproporcingai didelė

spektras

Robertas Aleksiejūnas

Nors gyventojų rajone sparčiai mažėja, tačiau Anykščių rajono
savivaldybės administracijas specialistų skaičius pernai traukėsi
taip nežymiai, kad tai neatspindi tikrųjų tendencijų – dar nepasiektas 2014 metų lygis. Tai atskleidė Lietuvos laisvosios rinkos
instituto analizė, kurios išvadose konstatuojama, kad dalies savivaldybių administracijos vis dar yra neproporcingai didelės.

LLRI skaičiavimais, tūkstantį
gyventojų vidutiniškai aptarnauja 7,4 savivaldybės darbuotojų.
1000 gyventojų tenkantis užimtų
pareigybių skaičius savivaldybių
administracijose varijuoja nuo
1,63 Vilniaus mieste iki 26,99
Neringos savivaldybėje. Anykščių rajone 1000 gyventojų tenka

6,35 administracijos darbuotojų.
Palyginimui, Kauno rajone 1000
gyventojų aptarnauja mažiau kaip
4 savivaldybės administracijos
darbuotojai, Marijampolės, Jonavos - mažiau kaip 5.
Vis dėlto po pernai atliktos
savivaldybės administracijos reorganizacijos, Anykščių rajono

savivaldybė patenka tarp trečdalio šalies savivaldybių, kuriose
santykinis darbuotojų skaičius sumažėjo. Anykščių rajone užimtų
pareigybių kaita – 0,68 proc. Palyginimui, Elektrėnų rajone užimtų pareigybių kaita siekia 1,87
proc., Jonavos rajone – 2,06 proc.,
o Kauno mieste – 11,14 proc.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, šių metų pradžioje Anykščių rajono savivaldybėje buvo užimtos 164 pareigybės.
Analizė atskleidė, kad savivaldybėse, kurios turi panašų gyventojų
skaičių, pasižymi labai skirtingais

Amžinojo judėjimo šeštadienis...
Praėjęs šeštadienis buvo ypatingas Anykščių siaurojo geležinkelio stočiai, mat iš čia išvyko bei atvyko net penki traukiniai, o
greitu laiku visus norinčius iš stoties per tiltą vežiosianti elektrinė
drezina tos dienos laiminguosius reklamos tikslais vežiojo nemokamai ir savo trumpąjį maršrutą sukorė net keliolika kartų.

Bandomojo begarsės elektrinės drezinos reiso keleiviai...
Autoriaus nuotr.

Apie dešimtą valandą į stotį įvažiavo traukinys iš Panevėžio. Traukinys, kuris kaip kadaise stojo kiekvienoje stotelėje, kur tik tikėjosi
keleivių, be papildomo mokesčio
vežė keliautojų dviračius. Šį kartą
kelionėn naujuoju maršrutu išsirengė truputį daugiau nei dvidešimt piliečių. Bilietas jiems kainavo vos dešimt eurų. Net septynias
valandas paviešėję šventiniuose
Anykščiuose jie 17 val. išvyko atgal į Aukštaitijos sostinę.
Kaip jau įprasta šių metų vasaros šeštadieniais, į Rubikius traukiniai vyko du kartus. Jei į rytinį
reisą susirinko vos trys vagonai, tai
vakarinis ekspresas išdidžiai tempė jau penkis vagonus iškylautojų.
„Scanijos“ varikliu murkiančio
motorvežio tempiamas vagonas du
kartus keliavo iki Janydžių pervažos ir atgal. Čia siauruko malonumais naudojosi ir broliško Klecko
miesto iš Baltarusijos delegacijos
nariai, ir gausus būrys siauruko
bičiulių.
Didžiausia naujiena buvo sena

Sumedžioti vilką padėjo naminiai gyvuliai

robertas.a@anyksta.lt
administracijos dydžiais. Šioje situacijoje Anykščiams priešpastatyta Pasvalio rajono savivaldybė,
kurios administracijoje yra užimtos 297 pareigybės, o pareigybių
skaičius nuo Anykščių rajono skiriasi net 1,8 karto.
Labiausiai pernai administracijas sumažino didieji miestai
– Vilnius ir Kaunas. Mažiausiai
darbuotojų dirba Birštono rajono
savivaldybėje - 61, daugiausia
Vilniuje - 866 žmonės. Iš viso savivaldybių administracijose dirba
13 800 žmonių.

Raimondas GUOBIS
rusiška drezina, apginkluota moderniausios technologijos elektros varikliu. Begarsė jėgainė
žaibo greitumu skrajojo iš stoties
per tiltą ir atgal. Galingų 48 voltų ličio jonų akumuliatorių maitinamas amerikietiškas, dar ir
Zero 1 motocikluose naudojamas
variklis veikė puikiai. Lengvai
rieda 50 kilometrų per valandą
greičiu. Galėtų ir gerokai greičiau, tik baisu, kad koks bėgių
nelygumas nenusviestų į griovį.
Naujausios technologijos įrenginį sumaniai įmontavo daug metų
saulės kolektorių įrengimu besiverčiančios kompanijos “Green
Start” specialistai.
Laimingieji keleiviai iš tiesų jautėsi laimingi, nes reklamos tikslais
buvo vežiojami nemokamai.
Jau baigiant reklaminę drezinos
kampaniją teko važiuoti dar kartą, mat iš Mažeikių su gausia šeima atvykęs pilietis pilotą pavergė
geležiniu argumentu: „Latvius tai
vežiojai, o mūsų, taip iš toli atvykusių lietuvių, tai vežioti nenori...”

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Traupio medžiotojų klubo medžiotojas trečiadienio vakare sumedžiojo vilką. Tai pirmas iš keturių leistų sumedžioti vilkų ne
sezono metu Anykščių rajone. Tam leidimą išimties tvarka išdavė
Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos.
Maždaug dvejų metų vilkas,
kaip vėliau paaiškėjo, patelė, išėjo
į pamiškę ties medžiotojų bokšteliais tarp Milaikiškių ir Juostininkų
kaimų Troškūnų seniūnijoje.
Kaip „Anykštai“ pasakojo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus Valdybos
pirmininkas, medžioklės žinovas
Rimantas Pečkus, tai pirmas šiais
metais Anykščių rajone sumedžiotas vilkas. Medžiotojai, kuriems
leista medžioti vilkus, rajone turi
teisę nušauti dar tris vilkus. Pasak
medžioklės žinovo, toje vietoje,
kurioje pasirodė vilkas, medžiotojai du pilkius jau buvo matę prieš
savaitę, bet nespėjo jų sumedžioti:
„Tam pačiam medžiotojui du vilkai
buvo išėję prieš savaitę, bet pajuto
žmogų ir bėgo nuo jo. Medžiotojas nespėjo iššauti, pranešė kitam,
kurio link bėgo vilkai, bet jis nesureagavo. Po to mes trečiadienį
ten važinėjome, turėjome svečią
prancūzą, medžiotojas parodė tą
lauką, kuriame matė vilkus, o netoli gyvena ūkininkas, kuris sakė,
jog kelis vakarus prieš tai vakarais

buvo labai neramūs galvijai, baikštūs šunys. Tada, trečiadienį, pakalbėjome, kad kažkur arti tie vilkai
trinasi. Rezultatas – sumedžiojo
tą patį vakarą, bet iš miško išėjo
ne du, o vienas vilkas“, - situaciją
pasakojo R. Pečkus. Tad iš dalies
vilkę sumedžioti padėjo gyvulių
elgesys.
„Jaučia. Gali būti vilko nematę,
bet instinktai veikia, pavojų jaučia.
Pavyzdys – joks suaugęs miško
žvėris žmogaus neprisileis, nors
žmogaus gali būti nė karto nesutikęs, tai taip pat ir galvijai turi instinktus“, - „Anykštos“ paklaustas,
ar galvijai gali jausti vilką per atstumą, atsakė medžioklės žinovas.
„Anykšta“ susisiekė su medžiotoju, kuris sumedžiojo vilką, bet
nenorėjo prisiimti visos garbės
(medžiotojai kalba, kad sumedžioti
vilką yra garbė) ir skelbti pavardės.
Jis pasakojo, kad tai buvo antrametė patelė. „Pamačiau prieš savaitę,
bet iššauti nespėjau, paskambinau
kitam medžiotojui, kurio link vilkai bėgo, bet ir jis nespėjo“, - situaciją patvirtino medžiotojas. Jis taip

Pirmas vilkas Anykščių rajone šiais metais sumedžiotas Troškūnų seniūnijoje. Medžiotojai turi teisę sumedžioti dar tris vilkus.
pat patikslino, kad šalia gyvenantis
ūkininkas prieš sumedžiojant vilkę, tikrinti, kas darosi gyvuliams,
nes jie buvo labai neramūs, kėlėsi
antrą valandą nakties.
Medžiotojas pasakojo, kad iki
tol yra sumedžiojęs du vilkus, o
medžiotojo stažas viršija trisdešimt metų.
Vyras „Anykštai“ pasakojo,
kad kol kas šiais metais aplinkiniai gyventojai ir ūkininkai dėl
vilkų daromos žalos nesiskundė,
tačiau vilkai daug žalos padarė
ankstesniais metais. Pasak medžiotojo, praeitais metais, kai

klubo medžiotojai negalėjo vasarą medžioti vilkų, jis pats matė
šešis vilkus – du „senius“ ir keturis jauniklius.
Pasak medžioklės žinovo R.
Pečkaus, iki šio vilko paskutinį
kartą Anykščių rajone du vilkus
sumedžiojo Viešintų medžiotojų
klubas 2014 metų rudenį.
Beje, Anykščių savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas
Baura taip pakomentavo „Anykštai“ žinią apie sumedžiotą vilkę:
„Po blogų žinių apie kiaulių marą,
tai vienas iš tokių šviesesnių epizodų ūkininkams“.

Prezidentė. Gyventojai labiausiai pasitiki antrąją kadenciją šalį
valdančia Prezidente Dalia Grybauskaite, kurios populiarumas per
mėnesį šiek tiek paaugo, rodo apklausa. Trys iš dešimties apklaustų šalies gyventojų Prezidentę D.
Grybauskaitę nurodė kaip visuomenės veikėją, kuria labiausiai
pasitiki (pasitiki 29 proc.). Be to,
per mėnesį antrąją kadenciją šalį
valdančios D. Grybauskaitės populiarumas ūgtelėjo 7 proc. - nuo
22,7 iki 29,1 proc.
Politikai. Dar tarp 10 labiausiai patikimų visuomenės veikėjų pateko Premjeras Algirdas
Butkevičius, kuriuo pasitiki 8
proc. apklaustųjų. Tačiau Ministro Pirmininko populiarumas
per mėnesį nežymiai smuktelėjo
- birželį juo pasitikėjo 9,4 proc.
gyventojų, o liepą - 7,8 proc.
Po 5 proc. šalies gyventojų teigė
pasitiki partijos “Tvarka ir teisingumas” pirmininku Rolandu Paksu
ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininku Ramūnu Karbauskiu, 4 proc. - kadenciją
baigusiu Prezidentu Valdu Adamkumi. Po 3 proc. gyventojų simpatijas skyrė Darbo partijos vadovui
Valentinui Mazuroniui, Lietuvos
centro partijos pirmininkui Nagliui
Puteikiui, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkui europarlamentarui
Gabrieliui Landsbergiui bei ekonomistei, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narei Aušrai Maldeikienei.
Kyla. Prie Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) Aviacijos bazės štabo Šiauliuose kyla
naujas keturių aukštų pastatas. Planuojama, kad kitąmet jame galės
apsigyventi iki 200 asmenų. Šiemet planuojama baigti remontuoti
riedėjimo takus, pradėti atnaujinti
navigacinę sistemą. Kitąmet bazė
turėtų tapti statybų aikštele. Pasak
KOP Aviacijos bazės vado pulkininko Mariaus Matulaičio, šiuo
metu Aviacijos bazės teritorijoje
statomame specialios paskirties
kompleksiniame pastate bus iki
200 gyvenamųjų vietų ir valgykla.
Vaikai. Pirmasis prezidentės
Dalios Grybauskaitės interviu
“Lietuvos ryto” televizijai buvo
persmelktas susirūpinimo. Gal šalies vadovės nuotaiką lėmė ir jos
vizitas į Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimą, kur dešimtys vaikų
auga socialinės rizikos šeimose.
(&)”Mane nustebino tas visiškas
valdžios nužmogėjimas. Juk darome reformas ne kam nors abstrakčiai, o Lietuvos žmonėms. Kas čia
gyvens? Ateiviai? Kam darome tas
reformas?” - kalbėjo prezidentė.
Migrantai. Vyras buvo sužeistas į koją per šaudynes naktį į ketvirtadienį Malmėje - trečiajame
pagal dydį Švedijos mieste.”Vyras
atėjo į greitosios pagalbos skyrių
ir pasakė, kad jį sužeidė Persborgo aikštėje. Policija apsupo aikštę.
Ją apžiūrėjus, konstatuota, kad ten
vyko šaudynės”, - sakoma miesto
policijos pranešime. Kaip praneša
vietos laikraštis “Sydsvenskan”,
šaudynės kilo migrantų gyvenamame Rozengordo rajone. Antradienį
Rozengordo prekybos centre irgi
aidėjo šūviai, buvo sužeistas 30
metų vyras.

SITUACIJA
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Kur atostogavote
ar atostogausite
šią vasarą?
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Naujai atidaromai kavinei
vadovaus rajono Tarybos narė

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Anykščiuose uždarius SEB banko filialą, tuščios patalpos patrauklioje miesto centrinėje dalyje ilgai tuščios nebuvo – už uždengtų langų jau vyksta patalpų pritaikymas naujajai kavinei.

Simona STRAŽINSKAITĖ,
studentė:
- Šią vasarą neatostogausiu, nes
labai daug darbo. Jeigu pasiseks,
tai nebent kelioms dienoms nuvažiuosiu prie jūros. Prieš studijas
daug reikalų: reikia viską susistyguot, susirasti butą, pasiruošti studijoms.

(Atkelta iš 1 p.)
„Šiuo metu yra vykdomi įvairūs
darbai, be ko kavinė negalės atsidaryti, tai - renkamas darbuotojų
kolektyvas, komunikuojama su tiekėjais ir t.t. Konkretaus atidarymo
laiko dar negalime pasakyti, tačiau
tikimės spėti dar šiai vasarai“, - apie
jau įsibėgėjusius naujos kavinės
steigimo rūpesčius su „Anykšta“
dalijosi samdoma direktore būsianti
G. Griauzdaitė, žadanti klientus stebinti kokybiškai paruoštu lietuvišku
maistu.
Anykščiuose vos pasklidus žiniai
apie tai, kad buvusio banko patalpose atsidarys kavinė, pasigirdo nuogąstavimų. Esą dėl čia vyksiančios

prekybos alkoholiniais gėrimais,
garsiai skambančios muzikos, jaunimo būriavimosi virš kavinės gyvenantiems ir aplinkiniams gyventojams nebus ramybės. G. Griauzdaitė
sako, kad įvairios išankstinės baimės
žmonėms tik trukdo gyventi.
„Dėl visų licenzijų ir leidimų dar
ankstoka kalbėti, šiuo klausimu esu
atsakinga ne aš, o kavinės savininkai,
o dėl nerimaujančių gyventojų, tai
mano nuomone, kuo daugiau baimių
turime, tuo sunkiau gyventi... Reikia
džiaugtis, jog atsiranda investuotojų,
kurie tenkins ne tik turistų, bet ir vietinių gyventojų poreikius, žmonės
galės pasirinkti jiems patinkančią
vietą, gerai praleisti laiką, susitikti su

draugais ir t.t. Žmonės, džiaukimės,
kad gyvenimas Anykščiuose atgimsta!“, - optimistiškai nusiteikusi kalbėjo G. Griauzdaitė.
Studijų metais viešojo maitinimo srityje jau tekusiai padirbėti G.
Griauzdaitei džiugu, kad kavinių lygis Anykščiuose po truputėlį kyla.
„Žmonės turės daugiau pasirinkimo, galės rinktis, ką ir kur valgyti. O
kavinės, natūralu, jog konkuruos ir
tai reiškia, kad kiekviena, siekdama
pritraukti klientus, turės pasistengti
ir pasiūlyti ne tik „baltos mišrainės”.
Taip pat manau, jog žmonės šiais
laikais daugiau keliauja, todėl susipažįsta su kitų šalių virtuvėmis, jų
tradicijomis, maisto kultūra ir tai šiek
tiek lavina jų skonį, todėl drįsčiau
teigti, jog žmonės tampa išrankesni.
Manyčiau, jog kasdien žmonės skuba pietauti ar vakarieniauti ten, kur
yra skanu, paprasta ir atitinka kainos
ir kokybės santykį“, - apie Anykščių
kavines kalbėjo G. Griauzdaitė.
Darbą Anykščių kultūros centre
palikusi G. Griauzdaitė sakosi esanti
jauna, energinga bei imli asmenybė,
kuri pasiryžusi tobulėti ir mokytis, o
iššūkiai gyvenime jai tik į naudą.
„Tačiau savo pomėgių dainuoti,
groti ir šokti stengsiuosi nepamiršti ir
renginiuose tikrai dalyvausiu!“, - pažadėjo naują gyvenimo puslapį savo
karjeroje verčianti G. Griauzdaitė.

Sumanymas ant Laimės žiburio įrengti
šviečiantį žiburį sulaukė ir kritikos

Sigitas IVANAUSKAS, žemaitis iš Anykščių:
- Dar neatostogavau, tačiau tikiuosi atostogauti rugpjūčio pabaigoje. Su žmona ir draugais ruošiamės keliauti į Gruziją. Tikimės ten
praleisti savaitę. Beje, Gruzijoje
nesu buvęs.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis norėtų, kad Laimės
žiburys būtų matomas iš toli –
tam reikia iškirsti dalį medžių.

Buvusi rajono Tarybos narė Aldona Daugilytė kritiškai vertina
ketinimą paversti Jono Biliūno
kapą šviečiančiu objektu.

(Atkelta iš 1 p.)
Prieš keletą metų tarp vietos politikų buvo kilusios diskusijos, ar
reikalinga ant Laimės žiburio įrenginėti šviečiantį žiburį. Anot tokio
sumanymo nepalaikančiųjų, Laimės žiburys yra rašytojo Jono Biliūno antkapinis paminklas, todėl
įvairūs ant jo šviečiantys įrenginiai

būtų nepagarba mirusiajam.
Buvusi rajono Tarybos narė Aldona Daugilytė sako, kad toks rajono valdančiųjų sumanymas yra
visiškai nereikalingas.
„Kur jūs matėte kapuose šviečiančius paminklus? Čia yra perteklinis noras“, - „Anykštai“ sakė aktyvi visuomenininkė A. Daugilytė.

balsai internete (anyksta.lt):
AIGARS, svečias iš Latvijos:
- Kaip tik atostogauju. Su žmona Ilze atvažiavome į Anykščius.
Pažiūrėsim į Anykščius iš bažnyčios bokšto, aplankysim Angelų muziejų, važiuosim prie Lajų
tako. Gyvename Panevėžyje pas
pažįstamus. Rytoj keliausime į
Molėtus.

Puiku: „Tikrai geras planas.
Menu laikus, kai iš Baranausko aikštės matėsi J. Biliūno
paminklas. Laimės žiburys turi
šviesti Anykščiams ir anykštėnams.“
Nedaeina: „Labai gražu
būtų, nueiti ir vakare. Geras
sumanymas. Keli rašinėtojai
vis vien rašys neigiamai. Kai
darkė Šilelį, tai visiems gerai

buvo, o čia tik žiburėlis.. Miške
metalas ir nieko“
Jo: „Gal iš nostalgijos dar policijos mirgalkes įmontuokit, a?“
Anykštėnė: „Jau kartą apgynėme medžius, apginsime ir
dabar. Suprantama, mediena
brangi“
Nu jau iš vis ... : „Čia gi ne
švyturys. Iš kur tokios įdėjos?
Nuo karščio?“

Prieš keletą savaičių Anykščiuose apsilankę Kultūros paveldo departamento specialistai, apžiūrėję
Laimės žiburį, konstatavo, kad jį
būtina rekonstruoti.
Laimės žiburys – tai antkapinis
paminklas rašytojui J. Biliūnui
ant Liudiškių kalvos. Lietuvių literatūros klasikas J.Biliūnas mirė
1907 m. Lenkijoje, Zakopanėje.
Ten buvo ir palaidotas, nes žmona
Julija neturėjo pinigų parvežti jo
kūną į Anykščius. J. Biliūno valia
buvo įvykdyta, kai 1953 metais J.
Biliūno palaikai buvo pergabenti
iš Lenkijos į Lietuvą ir palaidoti
netoli Anykščių, ant Liūdiškių kalvos. 1958 m. ant kapo pastatytas
paminklas, 14 metrų aukščio monumentas iš tašytų Anykščių apylinkės akmenų, pavadintas Laimės
žiburiu, kaip ir vienas iš mūsų literatūros klasiko Jono Biliūno apsakymų. Paminklo „Laimės žiburys“
autorius - architektas Vytautas Gabriūnas, bareljefą sukūrė Bronius
Vyšniauskas, vėliau ant kapo uždėta granite iškalta lelija.
Bedieviai: „Žvakutę uždekit
geriau vakarais, prožektorių gi
jie padarys, gerai kad ne malūnsparnių nusileidimo aikštelę?“
Tam tikra prasme: „O kodėl kapinėse nedarot lazerių
šou? Jei žiburio prasmė ir išpildymas būtų ne pramoginio
pobūdžio (ne koks ten mirksintis į padanges diskotekinis
lazeris), o simboliška, tai tada
visai nebloga idėja”.

(Komentarų kalba netaisyta,red.past.)

savaitės citatos
Kol neateina Kurlianskis...
Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas,
apie naująjį traukinuką:
„Mano nuomonė tokia, kad verslas turi užsiimti verslu, o savivaldybė vykdyti savo funkcijas.“
Čia liberalai rašo, jiems
geltono reikia
Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių savivaldybės meras:
„Viskas čia gerai. Stebiuosi, kad
kai kuriuose komentaruose kliūna
jo spalva, kad jis mėlynas. Kuo
bloga spalva, kodėl ji negali būti
tokia?“
Verslas Anykščiuose baigiasi
ties turgumi
Valentinas PATUMSIS, buvęs
Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas:
„Kodėl nesiėmė verslas? Turbūt todėl, kad reikia nemažų lėšų,
o sėkmė neaiški, gal prie to mūsų
verslas dar nepribrendo.“
Ypač gerai taupomi
kultūrininkų atlyginimai
Kęstutis TUBIS, meras, apie
skaidrumo politiką:
„Buvo sukčiavimų iš dalyvavusiųjų pirkime, bet komisija išsiaiškino. Viskas yra skaidru ir apie
30 – 40 proc. visų viešųjų pirkimų
lėšų pas mus susitaupo“.
Logiška, dideli namai daugiau
šiukšlina

Arūnas LIOGĖ, rajono Tarybos
narys, visuomeninio rinkimų komiteto „A. Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“ atstovas:
„Pagal planą matyti, kad gyventojai už šiukšles mokės pagal
turimo nekilnojamojo turto „kvadratūrą“.
Kvepės. Jei ne – stogą
impregnuosime karvašūdžiais
Kęstutis TUBIS, meras, apie būsimos pilies impregnavimą arklių
šlapimu:
„Pabandysime tai padaryti statomoje medinėje pilyje ir pažiūrėsime kvepės ar ne”
Anykščiai – inovatyvus
miestas, Aldona
Aldona DAUGILYTĖ, buvusi
rajono Tarybos narė, apie planus
apšviesti Laimės žiburį:
„Kur jūs matėte kapuose šviečiančius paminklus? Čia yra perteklinis noras.“
Anykštėnai seniai pasirinkę
valgyti namuose
Gabrielė GRIAUZDAITĖ, rajono Tarybos narė, konservatorė,
apie naują veiklą kavinėje:
„Žmonės turės daugiau pasirinkimo, galės rinktis, ką ir kur valgyti.“

SITUACIJA
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Šiukšlių klausimą rajono Taryba
pasiliko rudeniui

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį savivaldybės posėdžių salėje vykęs 18-asis rajono Tarybos posėdis baigėsi vos prasidėjęs. 23 sprendimai priimti bei
du informaciniai pranešimai išklausyti per 40 minučių. Prieš rugpjūtį numatomas atostogas politikai į viešumą mestelėjo ir vieną ypač
svarbią žinią, kokie pokyčiai jau netrukus gali laukti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo srityje.

šiupinys

Gelbėtojai. Anykščių rajone
ugniagesiai – gelbėtojai visomis
pastarosiomis dienomis turėjo
iškvietimų, bet visi jie buvo palyginus dėl nedidelių dalykų. Antradienį ugniagesiai Anykščiuose,
Ramybės gatvėje, padėjo medikams patekti į butą 4-ame aukšte,
trečiadienį Kurklių seniūnijoje
gesino 4 arų plote degusius šiaudus, o ketvirtadienį Anykščiuose,
J. Jablonskio gatvėje, supjaustė
nuvirtusį medį ir patraukė jį nuo
važiuojamosios kelio dalies.
Sklypai. Savivaldybė aukciono
būdu pasiūlė išsinuomoti valstybinės žemės sklypus Anykščiuose
Kranto bei Sportininkų gatvėse poilsio ir turizmo paslaugoms teikti.
Abu šiuos sklypus norima išnuomoti 80-čiai metų.

Rugpjūtį, jei nereikės priimti neatidėliotinų sprendimų, rajono Taryba atostogaus. Tuo metu žadama rekonstruoti savivaldybės
posėdžių salę.
Šiukšlių surinkimo ir
tvarkymo srityje - naujovės
Šių metų rajono Tarybos antrojo
pusmečio darbo plane liepos mėnesį
buvo numatyta tvirtinti naujus komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifus, tačiau į darbotvarkę šis
klausimas neįtrauktas. Ketvirtadienį
vykusiame rajono Tarybos posėdyje
politikams išdalintas tik pasirengimo tai padaryti planas. Susipažinęs
su šiuo planu, rajono Tarybos narys,
visuomeninio rinkimų komiteto „A.
Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“ atstovas Arūnas Liogė padarė
išvadas, kokie pokyčiai gali laukti

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Liaudiškos muzikos ansamblis
„Jonis“ 2007 metais išleido dainų albumą „Trūli trūli“, kuriame
skamba smagi daina „Kaimas
pamirštas visai!”. Net ir prieš
devynerius metus sukurto kūrinio
žodžiai aktualūs šiandien, o jo
besiklausydamas nejučia mintimis persikeli ir į Anykščių rajono
kaimus.
Per pirmuosius rajoną valdančių liberalų metus rajono
kaimuose mažai kas pasikeitė.
Renovuoti kultūros namai, trinkelės, sporto aikštynai ir uždarytos
pradinės mokyklos – praėjusios
kadencijos valdžios nuopelnas.
Dabar didžiausias liberalų
rūpestis – medinės pilies statybos
ant Šeimyniškėlių piliakalnio.
Kadangi jis stūkso šalia Naujųjų

komunalinių atliekų surinkimo ir
tvarkymo srityje.
„Pagal planą matyti, kad gyventojai už šiukšles mokės pagal turimo
nekilnojamojo turto „kvadratūrą“, pastebėjo A. Liogė.
Atliekų tvarkytojams rinkti mokestį už plotą yra paprasčiau dėl
nuolatinės gyventojų migracijos.
Tiesa, tokia tvarka kai kuriose šalies
savivaldybėse buvo sutikta prieštaringai ir netgi apskųsta teismams.
Dėl laiku nesumokėtų
atlyginimų kalta istorija
Rajono Tarybos posėdyje vieElmininkų, greičiausiai tai ir
bus didžiausia šios kadencijos
valdančiųjų investicija į kaimo
teritoriją.
Tačiau kaimo žmonėms kaip
niekada dabar sunku. Jų tvartus
puola afrikinis kiaulių maras,
beveik visame rajone duotas
nurodymas išskersti kiaules.
Nuo seno vienas pagrindinių
kaimo žmonių valgių buvo
lašiniai, todėl tai neabejotinai
atsilieps tolimesnei rajono
kaimo gyventojų raidai bei evoliucijai. Tęsiant žemės ūkio srities temą, dabar rajono kaimo
gyventojams perspektyvu būtų
nuo kiaulių auginimo pereiti arklininkystės link. Rajono meras
Kęstutis Tubis viešai pareiškė,
kad būsimos medinės pilies
sienos bus impregnuojamos
arklių šlapimu. Pilis žada būti
didelė, arklių šlapimą surinkti
– gan sunkus ir bjaurus darbas,
todėl iš to kaimo žmonės galėtų
neblogai uždirbti. Vasarą kaimo
žmones gelbsti uogos bei grybai, tačiau ir šios kadencijos
rajono valdantiesiems per sunkus uždavinys kažkur judrioje
miesto centro dalyje įrengti
pašiūrę prekybininkams. Turistų
dabar daug, tikrai nupirktų. O
pašiūrę suprojektuotų mero patarėjas, architektas ir dizaineris
Kęstutis Indriūnas. Ir darbo
turėtų, ir pašalinių minčių apie
praėjusios kadencijos rajono
valdžios pastatytos infrastruk-

tos kultūros darbuotojai galų gale
sulaukė gerų žinių. Kultūros ministerija skyrė 65,3 tūkst. eurų
dotaciją kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui nuo liepos 1 dienos. Rajono
Tarybos narys, socialdemokratas
Dainius Žiogelis domėjosi, ar bus
didinami kultūros darbuotojų atlyginimų koeficientai, ar jiems
mokami priedai prie atlyginimų.
Rajono meras Kęstutis Tubis sakė,
kad kultūros darbuotojams prie
atlyginimų bus mokami priedai,
o kilusius nesusipratimus dėl jų
atlyginimų pavadino „istoriškai
susiklosčiusia situacija“.

Gimtadienio proga
pasidovanojo miesto šventę
Prieš atostogas rajono Tarybos nariai posėdyje laidė juokelius. Šįsyk –
savivaldybės administracijos direktorės Venetos Veršulytės adresu.
Liepos 22-ąją V. Veršulytė šventė
33-ąjį gimtadienį. Kaip tik tuo metu
vyko Anykščių miesto šventė.
„Ar neketinate svarstyti V. Veršulytės elgesio dėl to, kad miesto
šventę surengė per savo gimtadienį?“, - rajono Tarybos nario Donato Krikštaponio juokaudamas
klausė rajono Tarybos narys Arūnas Liogė.

tūros griovimą nekiltų.
važinės patys valdininkai. Kaimo
Didžiausias rajono valdančiųžmonėms bus gerai ir dulkėti
jų džiaugsmas, pakrypus kalboms
vietiniai autobusai...
apie rajono kaimą, visuomet
Kai gyvenimas nelengvas,
kyla dėl to, kad kaimuose dar
nusiraminimo žmonės ieško
„rusena kultūros židiniai“. Tuos
vietos parduotuvėje. Buvo
židinius kursto ne tik vietos
laikai, kai ne viename kaime
saviveiklininkai, bet ir karts nuo
ir alubaris veikdavo. Uždarė.
karto užsukantys populiariosios
Nebeliko gėrikų. O likusieji
muzikos korifėjai. Štai neseniai
valdžią keiksnoja. Kiek tuščių
Svėdasuose koncertavo žinomas
bambalių, o dėti jų kaime nėra
atlikėjas Laimutis Purvinis. Šiekur. Reikia kaimo žmonėms tamet už 5000 eurų sukurtos naujos
romato. Tačiau rajoną valdanrajono kultūros strategijos kilnūs
tys liberalai pasielgė gudriau
siekiai vargu ar pasieks rajono
– kiekvienam kaimo kiemui
kaimus. Rajono valdantieji, mapo plastikinės taros rūšiavimo
tyt, galvoja, kad kaimo žmogui
konteinerį įteikė. Jūs meskite
profesionalios kultūros nereikia,
10 centų kainuojančią tarą,
o vietos saviveimes ją jums
...rajono kaimo gyvento- išvešime, o
klininkai labai
reikalingi įvairių
jams perspektyvu būtų nuo pinigus sau
miesto švenčių
kiaulių auginimo pereiti pasiimsispragoms užkamme...
arklininkystės link...
šyti, suneštines
Nėra
vaišes iš savo
viskas
kišenės valdininkams paruošti...
jau taip blogai tame kaime.
Šios kadencijos rajono
Vakarams vis labiau temstant,
valdantieji viešuoju transportu
net ir kaimuose įjungs gatvių
nevažinėja, todėl daugelis kaimo
apšvietimą. Tai – bene didžiaužmonių, autobusą matantys kartą
sias ženklas, kad rajono valper savaitę, gali būti ramūs –
dantiesiems kaimo žmogus dar
vargu ar šioje vietoje kažkas
bet kiek rūpi. O tuomet gūdų
keisis. Rinkti gyventojų parašus,
vakarą į duris pasibeldus kankad autobusų sustojimo vieta
didatui su oranžiniu apsiaustu
būtų įrengta jiems patogesnėje
ir durų atidaryti nebus baisu.
vietoje – taip pat greičiausiai
Atneš lankstinukų krosniai pabergždžias reikalas. Paskutiniai
kurti, arbatos ir daug pažadų,
rajono valdžios planai – pirkti
kad kaimo žmogus valdžiai
hibridinius elektra bei dujomis
– pats svarbiausias.Ypač per
varomus autobusus. Jais, žinoma,
rinkimus.

Rokiruotė. Savivaldybės administracija gavo asociacijos „Kartų
ratas“ pirmininkės Nerijos Damauskienės prašymą išbraukti ją
iš Nevyriausybinių organizacijų
tarybos narių sąrašo. Vietoje jos
Anykščių naujų vėjų bendruomenė
siūlo pirmininko Juozo Kvedaro
kandidatūrą.
Maxima. Šiuo metu bendrovė
„Maxima LT“ valdo 235 „Maxima“ parduotuves Lietuvoje, kuriose dirba daugiau nei 16 tūkst.
darbuotojų ir kasdien apsilanko
daugiau nei 550 tūkst. pirkėjų.
Šiemet šalyje planuojama atidaryti 14 naujų ir 12 atnaujintų
tinklo parduotuvių bei modernų
biurą. Bendros investicijos į tinklo plėtrą sieks 34 milijonus eurų.
Anykščiuose „Maxima“ prekybos
centras duris atvėrė prieš 12 metų
buvusioje universalinėje parduotuvėje. Jame galima įsigyti apie
dviejų dešimčių tūkstančių pavadinimų prekių.
Karjerai. Lietuvoje jaučiamas
masinis žvyro ir smėlio karjerų
brovimasis į valstybinius miškus.
Kaip pastebėjo Anykščių miškų
urėdijos urėdas Sigitas Kinderis,
kol kas Anykščių krašte ši problema neegzistuoja. „Valstybiniuose
urėdijos miškuose nėra smėlio ir
žvyro karjerų, išskyrus mažus, laikinus, iš kurių smėlį ir žvyrą kelių
remontui kasa pati urėdija, - pastebėjo urėdas. – Po to juose atsodinamas miškas“.
Maras. Afrikinis kiaulių maras
Kurklių seniūnijos dar nepasiekė,
tačiau vakar į Kurklių seniūniją
susirinkusiems 48-iems kiaulių
laikytojams Anykščių maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas
Dainius Žiogelis, beje, gyvenantis Kurklių seniūnijoje, dar kartą
priminė profilaktines priemones,
padėsiančias išvengti šios ligos.
Šalia Kurklių yra kiaules auginanti
bendrovė „Vikonas“, kuriai maro
židinys galėtų turėti ypač blogų
pasekmių.
Avis. Prie Anykščių ribos esančių šiltnamių savininkai prašo pagalbos – jau keletą dienų prie šiltnamių laikosi priklydusi vieniša
avis, kuri žmonių neprisileidžia,
bet ir toliau neina. Savininkai prašo avių augintojų pasižiūrėti, kad
galbūt kas nors pasigedo savo bandoje avies.
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prusto klausimynas

Dainius Žiogelis į šį pasaulį
grįžtų… debesiu
Į Prusto klausimyną šį kartą atsakė Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, Anykščių socialdemokratų lyderis, trijų vaikų tėvas Dainius ŽIOGELIS. Į klausimą: „Apie ką
dabar daugiausiai galvojate?“, D. Žiogelis atsakė labai proziškai: „Apie afrikinį kiaulių marą.” Bet
atsakymas, matyt, buvęs nuoširdus, nes nuo maro krinta jau ir anykštėnų kiaulės, o Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra pagrindinė institucija, kuri bando stabdyti afrikinio kiaulių
maro plitimą.

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis laimingiausias
buvo, kai gimė vaikai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
- Kas jums yra laimė?
- Sveiki ir laimingi vaikai.
- Jūsų didžiausia baimė?
- Senatvėje likti bejėgiu ir
vienišu.
- Jūsų charakterio bruožas,
kuris jums labiausiai nepatinka?
- Per daug ūmiai reaguoju į

atsirandančias problemas.
- Bruožas, kuris labiausiai
erzina kituose?
- Neatsakingas pažadų dalinimas, norint įtikti žmonėms.
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Nepriklausomybės akto signataras Steponas Kairys.
- Didžiausias iššūkis?

- Mažas vaikas šeimoje po
penkiolikos metų.
- Apie ką dabar daugiausiai
galvojate?
- Apie afrikinį kiaulių marą.
- Jūsų labiausiai vertinama
dorybė.
- Nesavanaudiškumas.
- Kokiomis aplinkybėmis

Nepamirškite pratęsti prenumeratos
3 mėn.
EUR

5 mėn.
EUR

Paštų skyriuose:

18.00

30.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00

25.00

12.00

20.00

„Anykšta“
„Anykšta“ šeštadieniais

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

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

15.00

25.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00

20.00

„Anykšta“
„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

8.69

14.50

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

Prenumeratą priima
„Spaudos kelio“ spaudos
išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810

1 numeris 2 numeriai
EUR
EUR
„Aukštaitiškas formatas“

2.00

4.00

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

jūs meluojate?
- Nemeluoju, nebent nepasakau visos tiesos.
- Ko labiausiai nemėgstate
savo išvaizdoje?
- Viską priimu taip, kaip yra.
- Žmogus, kurį jūs niekinate?
Nemėgstu tinginių ir melagių.
- Labiausiai vertinama vyro
savybė?
- Tėvystė.
- Labiausiai vertinama moters savybė?
- Motinystė.
- Priežodis, frazė, mintis,
kurią dažniausiai vartojate?
- Kiekvienas yra pats savo likimo kalvis.
- Ką gyvenime labiausiai
mylite?
- Tėvus, žmoną ir vaikus.
- Kada ir kur buvote pats
laimingiausias?
- Vieną kartą Ukmergėje, vieną kartą Anykščiuose ir vieną
kartą Vilniuje, kai gimė mano
vaikai.
- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Mokėti groti akordeonu.
- Jeigu turėtumėte galimybę savyje pakeisti vieną dalyką, kas tai būtų?
- Nekeisčiau nieko.
-Didžiausias jūsų gyvenimo
pasiekimas?
- Vaikai.
- Jeigu po mirties galėtumėt
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu pavidalu norėtumėt grįžti?
- Labai lauktu lietaus debesiu sausros iškankintai žemei.
- Vieta, kur labiausiai norėtumėt gyventi?
- Gyvenu gražiame Lietuvos
kaime, tad nieko nekeisčiau.
- Brangiausias turtas.

- Artimųjų sveikata.
- Kas jums gyvenime yra
didžiausias vargas?
- Visiems prašantiems negaliu atsakyti padėti, kartais būna
sunkoka susisukti.
- Jūsų svajonių profesija?
- Aš ją turiu.
- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Ilgai nepykstu.
- Ką labiausiai vertinate
draugystėje?
- Vertinu draugystę ne iš išskaičiavimo.
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Jonas Biliūnas ir Aleksandras Puškinas.
- Labiausiai įsimintinas
grožinės literatūros personažas?
- Eugenijus Oneginas.
- Istorinė asmenybė, kuri
jums imponuoja?
- Karalius Mindaugas.
- Ar realiame gyvenime
teko sutikti žmonių, kuriuos
galėtumėt pavadinti savo herojais?
- Manau taip, bet tikiuosi sutikti ir daugiau.
- Vardai, kurie jums labiausiai patinka?
- Karolina, Matas ir Paulina.
- Ko gyvenime labiausiai
nemėgstate?
- Melo.
- Dėl ko gyvenime labiausiai apgailestaujate?
- Kad neįgyvendintus norus
vis atidedu vėlesniam laikui.
- Kaip norėtumėt numirti?
- Stengiuosi gyventi taip, kad
atsisveikinti su manimi būtų
kam.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Kuo sunkiau pasiekiamas
užsibrėžtas tikslas, tuo jis teikia daugiau džiaugsmo.
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Šunų ir kačių Anykščiuose – tik kiek
daiva.g@anyksta.lt
daugiau nei šimtas

šiupinys
Skausmas. 2016-07-16 apie

Daiva GOŠTAUTAITĖ 18 val. Anykščiuose, Šlavės g.,

Nuo šių metų pradžios, kai įsigaliojo Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo reikalavimas, jog visi
Lietuvoje laikomi šunys, katės ir šeškai būtų paženklinti mikroschemomis ir užregistruoti valstybiniame Gyvūnų augintinių registre, Anykščių rajone užregistruoti 108 augintiniai.
Tiesa, Seimas prieš keletą savaičių priėmė įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo atsisakyta privalomo ženklinimo.

Jeigu reikės, Debeikių seniūnijos seniūnas
Alvydas Simonavičius ras 15 eurų savo katino
registracijai.
Lietuvoje įgyvendinti
įstatymą būtų sudėtinga
Už įstatymo projekto pakeitimą balsavęs Seimo narys Sergejus Jovaiša „Anykštai“ sakė:
„Mano galva, tie, kurie ženklina
gyvūnus, norėjo įjungti komercinę mašiną. Neva, sužymėsim
gyvūnus, žinosim, kas kieno,
bus tvarka. Tačiau esu įsitikinęs, kad kaimuose to padaryti
iš viso negalima, tad kam priiminėti įstatymą, kurio vykdyti
negalima? Manau, kad tie, kurie tikrai prižiūri savo gyvūnus,
jais ir taip pasirūpins, žinau,
kad nemažai tokių žmonių savo
gyvūnus sučipavo, nors jiems
mažiausiai tai reikėjo daryti.
Toks įstatymas gal ir įmanomas
civilizuotesniuose
kraštuose,
tačiau Lietuvoje – vargiai“.
Kaip vieną pagrindinių priežasčių, kodėl mūsų šalyje būtų
sudėtinga įgyvendinti šį įstatymą, parlamentaras nurodė
didelę gyvūnų ženklinimo kainą: „Jeigu veterinarinė tarnyba
važinėtų po kaimus, rūpintųsi,
kad gyvūnai būtų paženklinti,
tada taip, bet kaimo bobutei,
kuri turi ir šuniuką, ir kačiuką,
atvežti juos į miestą ir dar sumokėti 30 eurų, jau yra didelės
išlaidos. Tačiau ir veterinarinei
tarnybai tai būtų titaniškas darbas. Manau, kad pasisakę už tą
įstatymą, tiesiog norėjo „prasukti“ verslą“.
Seime svarstant šio įstatymo
pakeitimo projektą 51 Seimo
narys balsavo „už“, 11 buvo
„prieš“ ir 13 susilaikė.
Gyvūnų registras ir
kontrolė – būtina
Tuo tarpu „Anykštos“ pakalbintas Anykščių valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis sako,
kad privalomas augintinių registravimas vis
tiek kada nors turės būti įvestas.

viršininkas Dainius Žiogelis siutligės. Tai irgi svarbu – gydėstė, kad priimtas įstatymo pa- vūną užregistravus sistemoje
keitimo projektas yra susijęs su matytume, ar jis skiepytas nuo
artėjančiais Seimo rinkimais: pasiutliges, ar ne, tad atitinka„Visai nenustebčiau, kad po mai būtų galima skirti ar nerinkimų vėl būtų sugrįžta prie skirti gydymą įkąstam žmogui“
buvusios tvarkos. Mano nuo- – kalbėjo D. Žiogelis.
mone, kai kurie politikai, siekPaklaustas, ar 15 eurų suma,
dami įtikti rinkėjams, inicijavo kurią už vieno gyvūnų čipavimą
šio įstatymo pataisą. Tačiau turi sumokėti jo savininkas, nėra
valstybėje turi
per didelė, D.
būti tvarka, pa...toks įstatymas gal ir Žiogelis teigė:
vyzdžiui, prieš
įmanomas civilizuotesniuo- „Ar kainuoja
kelis
metus
įsigyti autoteko lankytis se kraštuose, tačiau Lietu- mobilio numeSkandinavijo- voje – vargiai...
rį? Kainuoja...
je, kur niekas
Ar reikia monesupranta, kaip šuo gali būti kėti už teises? Reikia... Visi šie
neženklintas ir neregistruotas“. dalykai kainuoja kur kas dauD. Žiogelis pasakojo, jog jo giau nei gyvūnų ženklinimas“.
paties šuo buvo užregistruotas
pačią pirmą įstatymo įsigaliojiSeniūnijose benamių
mo dieną: „Norėjau, kad mano
gyvūnų nepadaugėjo
šuo Anykščių rajone būtų pirmas, tačiau veterinarijos gydyVos įsigaliojus privalomo gykloje prieš jį buvo užregistruoti vūnų ženklinimo įstatymui buvo
du šuniukai, tad maniškis tapo baiminamasi, kad šeimininkai,
trečiu. Mano tėvai taip pat lai- nenorintys ženklinti ir regisko du neveislinius šunis, juos truoti savo augintinių, paprassučipavo, užregistravo ir jokių čiausiai ims jų ir atsikratys.
problemų nekilo“.
Debeikių seniūnijos seniūnas
Viršininkas sakė, jog gyvūnų Alvydas Simonavičius, paklausregistracija reikalinga ir dėl to, tas, ar nepastebėjo išaugusio
kad įvykus nelaimingam atsiti- valkataujančių gyvūnų skaičiaus
kimui būtų galima rasti gyvū- seniūnijoje, sakė: „Gal kažkiek
nų šeimininkus. „Pasitaiko ir daugiau gyvūnų buvo prieš įsitokių atvejų, kai šuo smarkiai galiojant šiam įstatymui. Tačiau,
apkandžioja žmogų, o gyvūno manau, kad ne kaimo žmonės
šeimininkas teigia, kad tai – ne jų atsikratė, o buvo atvežti iš
jo šuo, nors tas pats šuo pas jį miesto. Nebuvo jų daug ir tiems
ant sofos guli. Jeigu šuo nere- keliems šuneliams pavyko rasti
gistruotas, kaip mes įrodysim, namus. Šiuo metu valkataujankad tai būtent to žmogaus au- čių gyvūnų kaip ir nematyti.
gintinis? Prie kiekvieno šuns Mano nuomone, kažin, ar toks
nei policininko, nei veterinari- įstatymas gali išspręsti benamių
jos gydytojo nepastatysim. Dar gyvūnų problemą. Žmonės, ku1992 m. priimtame Veterinari- rie rūpinasi savo augintiniais,
jos įstatyme rašoma, kad gyvū- jais rūpinsis ir be įstatymo, o
no savininkas yra atsakingas už kuriems trūksta atsakomybės,
kartą per metus privalomą savo joks įstatymas nepadės. Galbūt
augintinio vakcinaciją nuo pa- žmones nuo gyvūnų čipavimo

„atbaido“ ir nemaža kaina. Jeigu turi ne vieną gyvūną, tai jau
iš viso susidaro nemaži pinigai“.
Seniūnas A. Simonavičius namuose laiko katiną ir, jeigu būtų
likęs galioti privalomas gyvūnų
ženklinimas, jis sako būtų savo
augintinį čipavęs.
Tuo tarpu Viešintų seniūnė
Janė Každailienė kalbėjo, kad
mūsų šalyje yra kur kas didesnių
problemų nei gyvūnų ženklinimas. „Kiek dar mes visko nepadarę, kas susiję su žmonėmis,
nuo to reikėtų pradėti. Kaimo
žmonės šunis turi, kad saugiau
ir ramiau gyventų, dažnai ir ne
po vieną, jiems nuvežti gyvūną
į miestą tikrai būtų sudėtinga, o
ir kaina nemaža“.
Pasak seniūnės, su įstatymo
įsigaliojimu nepastebėjusi, kad
padaugėjo išmestų gyvūnų:
„Prieš kurį laiką vis matėsi vienas šuo bėgiojantis, bet dabar
nebematyti“.
Privaloma registruoti iš
Lietuvos išvežamus
gyvūnus
Anykščių veterinarijos gydyklos veterinarės sakė, kad žmonės neskuba čipuoti gyvūnų. Tai
daugiausiai daro tie, kurie ruošiasi kartu su augintiniu keliauti į užsienį ir jiems reikalingas
gyvūnų pasas.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetiniame
puslapyje nurodyta, kad Anykščių rajone 6 veterinarijos gydytojai turi galimybę registruoti
ir ženklinti gyvūnus: Gintaras
Leščinskas, Birutė Savina, Romas Senvaitis, Rasa Šidiškienė, Lina Skredėnaitė ir Antanas
Žeimys.
Paklaustas, ar veterinarijos gydytojai turi galimybę nuskaityti
mikroschemas, D. Žiogelis teigė,
kad veterinarai turi skaitytuvus,
tad pasimetusio gyvūno, jeigu jis
yra sučipuotas ir užregistruotas,
savininkus galima rasti.
Nors Seimas ir priėmė įstatymo pakeitimo projektą, pagal
kurį nebeprivaloma ženklinti visų
augintinių, tačiau tai negalioja
šunų, kačių ir šeškų savininkams,
kurie nori savo augintinius išvežti už Lietuvos teritorijos ribų.
Kiekvienas išvežamas gyvūnas
privalo būti čipuotas, užregistruotas Gyvūnų registre ir turėti
pasą. Pasai išduodami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniuose padaliniuose.
Paso kaina – 1,26 Eur.
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 kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

konflikto metu, vyriškis sukėlė
fizinį skausmą savo 32-ejų dukrai.
Priežastis. 2016-07-28 Utenos apskrities VPK Anykščių r.
PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vyro, gimusio 1951 m.,
rasto savo namuose, esančiuose
Anykščių savivaldybės Viešintų
seniūnijoje, mirties priežasties
nustatymo.
Mainai. Liepos 9–25 dienomis Schierkėje (Vokietija) vykusiame tarptautiniame jaunimo
mainų susitikime ,,Sustainability – A Challange for Sports and
Olympics“, Lietuvai atstovavo
Anykščių rajono komanda, kurią
sudarė Anykščių Jono Biliūno
gimnazijos, Kavarsko daugiafunkcio centro, Troškūnų Kazio
Inčiūros gimnazijos mokiniai:
Liucija Kazlauskaitė, Monika
Gvozdaitė, Domantė Rimkutė, Karolina Žilytė, Mindaugas
Minkevičius, Paulius Janušas,
Deimantas Valeikis, Mindaugas
Balamutas, Augustė Bauraitė,
Aurimas Bareikis. Komandą lydėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyriaus vyr. specialistė Inga Beresnevičiūtė. Pagrindinė tarptautinio jaunimo susitikimo tema – ,,Darnumas sporte“.
Dvi dienas nuo ryto iki popiečio
vyko ,,Ateities konferencija“,
kurios metu projekto dalyviai
aptarė kiekvienos projekte dalyvaujančios
šalies-partnerės
situaciją, bandė išspręsti vienas
didžiausių problemų.
Konkursas. Ankščių savivaldybė paskelbė konkursą Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcinio centro direktoriaus
pareigoms užimti. Pretendentai
į pareigas dokumentus savivaldybei gali pristatyti iki rugsėjo
9 dienos.
Parama. Savivaldybės duomenimis, per mėnesį socialinės
išmokos į namus pristatomos
1020 gavėjų, jiems per metus išmokama 660 000 eurų. Šalpos
gavėjų skaičius namuose – 660,
jiems per metus išmokama 1 235
000 eurų. Socialinės pašalpos
gyventojams pristatomos į namus be jokio atlygio, jei tik jie
to pageidauja.
Paroda. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
iki rugpjūčio 15 dienos veikia
fotomenininko iš JAV Peter Beste paroda, kurioje jis įamžino
unikalaus Norvegijos muzikos
stiliaus (Black Metal) muzikantų
kasdienybę, koncertų akimirkas,
užkulisius, gyvenimo būdą. Tokio tipo paroda Lietuvoje rengiama pirmą kartą.
Miškai. Anykščių rajono miškingumas artimas šalies vidurkiui. Nors rajone miškai užima
apie trečdalį rajono teritorijos,
Anykščių miškų urėdija stengiasi, kad miškų masyvai nemažėtų
ir perka valstybės nuosavybėn
privačios žemės sklypus naujų
miškų įveisimui. Deja, parduoti
žemę, taip pat ir kirtavietes, jos
savininkai neskuba, matyt, dėl
jiems palankios kompensacijų
tvarkos.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
6.30 Rojus Lietuvoj.
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 Muzikinis projektas „Vario
audra”.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Brazilijos laukinės gamtos įdomybės (subtitruota).
12.55 Puaro. N-7.
14.40 Klausimėlis.lt.
15.00 Kryžių kalno atlaidai. Šv.
Mišių tiesioginė transliacija.
16.50 Žinios.
17.05 Bėdų turgus.
17.55 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras. Tiesioginė transliacija.
20.00 Klausimėlis.lt.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė.
22.00 Premjera. D’Artanjano
duktė. N-7.
0.15 Pasaulio dokumentika.
Brazilijos laukinės gamtos įdomybės.
1.10 Puaro. N-7.
2.55 Muzikinis projektas „Vario
audra”.
4.25 Stilius.
5.05 Savaitė.
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.

Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Kung Fu Panda”.
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 “Rožinė pantera”.
10.00 “Na, palauk!”.
10.10 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA Pasaulio gelbėtojai.
11.45 Nokautas. N-7.
13.40 Pričiupom!. N-7.
14.40 Didžiosios motušės namai. Obuolys nuo obels (k). N-7.
16.50 Gyvūnas. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Žvaigždžių duetai.
22.30
PREMJERA
Antigangsteriai. N14.
0.15 Tamsos dienos. 30 dienų
nakties. N14.
1.55 Suvilioti nepažįstamąjį.
N14.
6.30 Ančiukų istorijos.
7.00 Bidamanų turnyras. N-7.
7.30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Kapitono Granto beieškant
9.55 Kamelotas. N-7.
11.00 Katinas su skrybėle.
12.40 Skraiduolis.
14.25 Piratas Pitas ir jūrų pabaisa.
16.10 Ekstrasensai detektyvai
18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos.
21.30 Nesunaikinami 3. N-14.
0.00 Blogas elgesys. N-14.
1.35 Lūšnynų milijonierius.
N-14.
6.00 “Pasaulio profesionalų imtynės”. N-7.
7.00 Savaitės kriminalai (k).

N-7.
7.30 Pasaulio štangos atkėlimo
čempionatas Anglijoje (k).
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 “Viena už visus”. N-7.
9.30 “Viena už visus”. N-7.
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 “BBC dokumentika.
Gamtos stebuklas. Mažyliai”.
12.00 “BBC dokumentika.
Pingvinai. Slapta kamera”.
13.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
13.30 Už vaikystę (k).
14.00 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 “44-as skyrius”. N-7.
19.00 Pričiupom! (k). N-7.
19.25 Nuogas ginklas 33 1/3.
Paskutinis įžeidimas. N-7.
21.00 “Kultas”. N14.
22.50 Žmonos maištas. N14.
0.45 Korumpuotasis. N14.
2.40 Netark nė žodžio. N14.
4.35 Nuogas ginklas 33 1/3.
Paskutinis įžeidimas. N-7.

6.50 “Būrėja”.
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
8.50 “Sodininkų pasaulis”.
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus”.
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.
12.00 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
13.00 “Keisčiausi pasaulio restoranai”.
13.30 “Sodininkų pasaulis”.
14.05 “Kas namie šeimininkas?”

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
10.35 Premjera. Džesika Flečer.
N-7.
11.25 Didysis Gregas. N-7.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.10 Giminės.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga”.
21.15 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą”.
22.15 Bastūnas, Siuvėjas,
Kareivis, Šnipas. N-7.
0.25 Premjera. Kim Čong Inas.
Neskelbta biografija.
1.20 Senis. N-7.
2.10 Kelionės su “Istorijos detektyvais”.
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Gyvenimas.
5.05 Rojus Lietuvoj.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.

7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 “Ragana prieš 3”.
12.55 “Kačiukas iš Liziukovo
gatvės”.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Plastikas”. N14.
0.05 “Judantis objektas”. N-7.
0.55 “Visa menanti”. N-7.
1.40 “Ties riba”. N14.
6.25 Kung Fu Panda. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Monsunas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 2 Barai. Išlikimo kovos.
N-7.
12.00 Slibinų dresuotojai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
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 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Auklė pagal iškvietimą.
0.35 Kaulai. N-7.
2.20 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
6.35 Sveikatos ABC televitrina.
7.00 “Uždegančios žiežirbos.
Fejerverkų istorija”.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 “Hankokas”. N-7.
23.10 “Žmonos maištas”. N14.
1.05 “Kultas”. N14.
2.35 “Kalbame ir rodome”.
3.20 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
4.00 Farai (k). N14.
4.25 “Kalbame ir rodome”. N-7.
5.10
“Gamtos
stebuklas.
Mažyliai”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Žybsnis ir stebuklingos ma-
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15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Pasaulio burtininkai”.
N-7.
17.00 Nemarus kinas. Keturi
muškietininkai. N-7. 1974 m.
19.00 “Būrėja”.
20.00 “Akloji” .
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nusikaltimo vieta. Komisarė
Lindholm. Užmirštas prisiminimas. N-7.
22.40 Žinutė butelyje. N-7.
1.00 “Su kuo, po galais, aš susituokiau?” N-7.
1.50 “Laiko gijos”. N-7.
3.15 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus”.
4.00 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.
4.30 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”
5.15 “Kas namie šeimininkas?”
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
7.50 Muzikos talentų lyga 2016.
9.10
Retrospektyva.
Matematikos poetas.
9.45 Banchetto musicale 2015.
10.45 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 ORA ET LABORA.
Benediktinų kelias Lietuvoje.
12.15 Martinis Zyvertas. 1, 2 d.
Rež. Juozas Sabolius. 1992 m.
14.00 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras. Australija - Lietuva.
15.45 Medininkų tragedijos
25-mečiui. Medininkai. Nebaigta
byla.
16.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.55 Premjera. Okupacija.

Gruzija. 2011 m. 1 d.
17.45 Žinios.
18.00 Medininkų tragedijos 25mečiui.
18.30 Kultūros savanoriai.
19.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
20.00 Mūsų dienos - kaip šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.50 Džiazo muzikos vakaras.
0.40 LRT OPUS ORE. Grupė
“The Roop”.
1.35 Medininkų tragedijos 25mečiui.
2.05 Kultūros savanoriai.
2.35 Muzika gyvai.
4.10 LRT Kultūros akademija.
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 “Penktoji pavara”.
7.55 KK2 (k). N-7.
10.00 Brydės (k).
10.30 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Beatos virtuvė (k).
14.30 24 valandos (k).
19.30 “Penktoji pavara”.
20.30 SUPERDOKUMENTIKA
Ukraina - ne viešnamis. N-7.
22.00
Dabar
pasaulyje.
Savaitė.
22.30 Pagalbos skambutis (k).
23.20 Nuo... Iki... (k).
0.10 “Penktoji pavara”.
1.00 Ne vienas kelyje (k).
1.30 Autopilotas (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
4.10 Dviračio šou (k).
6.50 Dviračiais per Altajų. N-7.

7.50 Aukščiausia pavara. N-7.
9.00 Tavo augintinis (1).
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pragaro kelias. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.
12.00 Ekstremali žvejyba.
12.30 Dviračiais per Altajų.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
15.00 Ledo kelias. N-7.
16.00 Pragaro kelias. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 6 kadrai. N-7.
19.00 “Formulės - 1” pasaulio
čempionato Didžiojo Vokietijos
prizo lenktynės. Vaizdo įrašas.
21.35 TV3 žinios.
22.40 Nakties TOP. Vasara.
23.10 Nakties TOP. Vasara+.
23.40 Vikingai. N-14.
0.45 Rizikingiausi policijos darbo epizodai. N-14.
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 “Laukinis pasaulis”.
10.30 Ekovizija.
10.40 Rio 2016. Speciali laida.
10.50 “Pakalbėsim, kai grįši”.
N-7.
15.00 Žinios.
15.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 Žinios.
17.30 “Pėdsakas”. N-7
19.30 “Sparnuočių gyvenimas.
Plėšrūnai ir maitlesiai”.
20.35 “Viskas apie gyvūnus”.
21.00 Žinios.
21.27 Ar žinai, kad...?
21.30 “Mano pamotė iš kosmoso”. N-7.
23.45 “Pasitikėk draugais”.
N-14.
1.35 “Mano pamotė iš kosmoso”. N-7.
3.20 “Pasitikėk draugais”. N-14.
4.45 “Sparnuočių gyvenimas.
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šinėlės”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų. N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. 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 III. Iš
anapus”. N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
1.05 “Karadajus”. N-7.
2.00 “Dvidešimt minučių”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.45 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras. (kart.).
8.20 Laiko ženklai.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai. Nemėžis.
13.00 Didysis Gregas 4 (kart.).
13.50 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 Naisių vasara.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai
2. (kart.).
15.30 Heidė (kart.).
15.55 Šokių akademija 2 (kart.).
16.20 Neskubėk gyventi.
17.05 Mokslo sriuba.

17.30 Kultūrų kryžkelė.
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Kultūrų kryžkelė.
19.00 Septynios Kauno dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 Džesika Flečer 2. N-7.
21.20 Euromaxx.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Maiklas Džeksonas. N-7.
23.45 ARTi. Skulptūra.
0.15 Mykolo Kleopo Oginskio
250-osioms gimimo metinėms.
Koncertuoja Lietuvos kamerinis
orkestras, solistai Mūza Rubackytė
(fortepijonas), Valentinas Gelgotas
(fleita), Vytautas Giedraitis (klarnetas), Vidutis Lubauskas (obojus).
Dirigentas Juozas Domarkas.
1.30 Laba diena, Lietuva.
6.00 Už vaikystę.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai. N-7.
8.30 “Penktoji pavara”.
9.30 Žinios.
10.30 Nuo... Iki....
11.15 Valanda su Rūta.
12.50 Už vaikystę (k).
13.20 24 valandos (k). N-7.
15.30 Ukraina - ne viešnamis.
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 Viskas teisėta. N-7.
7.50 Medikopteris. N-7.
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.25 Kobra 11. N-7.

10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 JJ show. N-14.
23.00 Pjūklas 7. Pabaiga. S.
1.00 Comedy club. N-14.
2.00 Naujokė. N-7.
7.20 Kaimo akademija.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
20.55 “Jaunikliai”..
21.30 “Leningradas. Pokario gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.40 “Jaunikliai”.
0.10 “Miškinis”. N-7.
1.05 “Pėdsakas”. N-7.
1.50 “Neprilygstamieji gyvūnai
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antradienis

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
10.35 Premjera. Džesika Flečer.
N-7.
11.25 Didysis Gregas. N-7.
12.15 Nacionalinė ekspedicija
“Nemunu per Lietuvą”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.10 Giminės.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas
projektas “90 dainų - 90 legendų”.
23.00 Premjera. Gžimekas.
N-7.
0.35 Senis. N-7.
1.35 Klausimėlis.lt.
1.50 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
2.15 Bėdų turgus.
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Gyvenimas.
5.05 Rojus Lietuvoj.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.

7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Varlė keliauninkė.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS “7
sekundės”. N-7.
0.05 “Judantis objektas”. N-7.
0.55 “Visa menanti”. N-7.
1.40 “Grubus žaidimas”. N14.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
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 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Metro. N-14.
1.10 Kaulai. N-7.
2.05 2 Barai. Gyvenimas greit-

kelyje. N-14.
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 “Mergišiaus praeities vaiduokliai”. N14.
23.25 “Hankokas”. N-7.
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.50 “Bordžijos”. N14.
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 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos tęsiasi”.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Lesė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
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.
15.10 Giminės.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 Stilius.
22.05 Širdis ir sielos. N-14.
23.50 Senis. N-7.
0.50 Specialus tyrimas.
1.40 Jūros šventė 2015.
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Gyvenimas.
5.05
Mūsų
miesteliai.
Smalininkai. 2 d.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.

12.40 Papūga Keša ir pabaisa.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Snaiperis. Atgimimas”. N14.
23.55 “Judantis objektas”. N-7.
0.45 “Visa menanti”. N-7.
1.30 “Grubus žaidimas”. N14.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
8.25 Naisių vasara. Sugrįžimas.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
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 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Eliza Greivz. N-7.
0.55 Kaulai. N-7.
1.45 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.

7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 “44-as skyrius”.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 “Pavariau”. N-7.
21.30 “Trijų dienų vadybininkai”.
N14.
23.10 “Mergišiaus praeities vaiduokliai”. N14.
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.50 “Bordžijos”. N14.
2.40 “Kalbame ir rodome”. N-7.
3.25 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
4.05 “Pavariau” (k). N14.
4.25 “Kalbame ir rodome”. N-7.
5.10 “Mistinės istorijos”. N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų. N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
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9.05 “Vedęs ir turi vaikų. N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
13.30 “Būrėja”.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. 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 IV.
Mirties sodas”. N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
1.05 “Karadajus”. N-7.
2.00 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.40 “Šeštasis pojūtis”.
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.00 “Širdele mano”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė.
8.15 Laiko ženklai. Kauno fortai.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10
Mūsų
miesteliai.
Šešuolėliai.
13.00 Didysis Gregas 4 (kart.).
13.50 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 Naisių vasara.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai
2. (kart.).
15.30 Heidė (kart.).
15.55 Šokių akademija 2 (kart.).
16.20 Neskubėk gyventi.
17.05 Mokslo sriuba.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.

18.45 Bėdų turgus.
19.35 Prokurorai.
20.30 Džesika Flečer 2. N-7.
21.20 Atspindžiai.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 D’Artanjano duktė. N-7.
0.25 Naktinis ekspresas.
1.00 Prisiminkime. Groja
“Lietuvos kvartetas”.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Medininkų tragedijos 25mečiui.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
3.40 Neskubėk gyventi.
4.30 Bėdų turgus.
5.20 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2. N-7.
12.20 Tauro ragas (k). N-7.
12.50 Ukraina - ne viešnamis.
N-7.
15.00 24 valandos. 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 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
9.00 Tavo augintinis..
9.25 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.

16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Abraomas Linkolnas.
Vampyrų medžiotojas. N-14.
0.05 6 kadrai. N-7.
1.00 Comedy club. N-14.
2.00 Naujokė. N-7.
6.55 Reporteris.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Platinos karštinė”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
20.55 “Jaunikliai”. N-7.
21.30 “Leningradas. Pokario
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.30 Ar žinai, kad...?
23.35 “Jaunikliai”.
0.05 “Miškinis”. N-7.
1.05 “Pėdsakas”. N-7.
1.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
2.40 “Jaunikliai”.
3.05 “Delta”. N-7.
3.50 “Pėdsakas”. N-7.
4.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
N-7.
5.20 “Delta”. N-7.
6.05 “Jaunikliai”. N-7.
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10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
13.30 “Būrėja”.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. 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 IV.
Angelas žudikas”. N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
1.05 “Karadajus”. N-7.
2.00 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.40 “Šeštasis pojūtis”.
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.00 “Širdele mano”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.45 Duokim garo!
8.15 Laiko ženklai.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai.
13.00 Didysis Gregas 4 (kart.).
13.50 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 Naisių vasara.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai
2. (kart.).
15.30 Heidė (kart.).
15.55 Šokių akademija 2 (kart.).
16.20 Neskubėk gyventi.
17.05 Mokslo sriuba.
17.35 Poeto Vacio Reimerio 95mečiui. ...formatas.
18.50 Klauskite daktaro.

19.40 Prokurorai.
20.30 Džesika Flečer 2. N-7.
21.20 Kelias į namus. Broliai
Gataveckai.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Elito kinas. Premjera.
Vareno naktis. N-14.
0.45 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Legendos.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
3.40 Neskubėk gyventi.
4.30 Klauskite daktaro.
5.20 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.
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).
programa
7.00 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
9.00 6 kadrai.
9.25 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.

18.00 Lietuvos futbolo rungtynės. Utenos “Utenis” - Kauno
“Stumbras”. Tiesioginė transliacija.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Transporteris. N-7.
0.00 6 kadrai. N-7.
1.00 Comedy club. N-14.
2.00 Naujokė. N-7.
6.55 Reporteris.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Platinos karštinė”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
20.55 “Jaunikliai”. N-7.
21.30 “Leningradas. Pokario
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.30 Ar žinai, kad...?
23.35 “Jaunikliai”.
0.05 “Miškinis”. N-7.
1.05 “Pėdsakas”. N-7.
1.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
2.40 “Jaunikliai”.
3.05 “Delta”. N-7.
3.50 “Pėdsakas”. N-7.
4.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
N-7.
5.20 “Delta”. N-7.
6.05 “Jaunikliai”. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Lesė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
10.35 Premjera. Džesika
Flečer. N-7.
11.25 Didysis Gregas. N-7.
12.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.10 Giminės.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 Kelionės su “Istorijos
detektyvais”.
22.10 37 lemtingos dienos.
N-7.
1.00 Senis. N-7.
2.05 Gyvenimas.
3.10 Klauskite daktaro.
4.10 Kelionės su “Istorijos detektyvais”.
5.05 Nacionalinė ekspedicija
“Nemunu per Lietuvą”.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.

7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Batuotas šuo.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Briliantinis planas”. N-7.
0.25 “Judantis objektas”. N-7.
1.15 “Visa menanti”. N-7.
2.00 Sveikatos ABC televitrina
(k).
6.25 Madagaskaro pingvinai.
N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. N-7.
13.00
Kempiniukas
Plačiakelnis. 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
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Vagių pasaulis.
0.35 Kaulai. N-7.
2.25 2 Barai. Gyvenimas greit-

kelyje. N-14.
6.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 “44-as skyrius”.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Savaitės kriminalai.
N-7.
21.30 “Ugnikalnio išsiveržimas”. N-7.
23.10 “Trijų dienų vadybininkai”. N14.
0.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.40 “Bordžijos”. N14.
. N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Lesė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
10.35 Premjera. Džesika
Flečer. N-7.
11.25 Didysis Gregas. N-7.
12.15 Kelionės su “Istorijos
detektyvais”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.10 Giminės.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 Duokim garo!
22.45 Klausimėlis.lt.
23.00 Hanibalas. S.
1.15 Senis. N-7.
2.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 LRT 90-mečiui skirtas
projektas “90 dainų - 90 legendų”.
5.45 Dainos prie jūros.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.

7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Trys bananai.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30
Labas
vakaras,
Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 “Policijos akademija 4.
Civiliai patruliai”. N-7.
21.20 “Titanų įniršis”. N-7.
23.20 “Kaubojai ir ateiviai”.
N-7.
1.50 Rio 2016 Olimpinės
vasaros žaidynės. Atidarymo
ceremonija. 2016 m.
6.25 Monsunas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55
Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
8.25
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. N-7.
13.00
Kempiniukas
Plačiakelnis. 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 Ilgo plauko istorija.
N-7.
21.20 Fantastiškas ketvertas. N-7.
23.40 Jackass 3D. S.
1.30 39-oji byla. N-14.

6.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 “Laukinis”
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
21.30 “Specialioji operacija”
N14.
23.25 “Ugnikalnio išsiveržimas”. N-7.
1.05 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.55 “Bordžijos”. N14.
2.45 “Specialioji operacija”.
N14.
4.20 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.10 “Kaukė”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų.
N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”.

10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”.
N-7.
13.30 “Būrėja”.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
15.35 “Mentalistas”. 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
“Nebylus liudijimas. Prekė”.
N-7.
23.05 “Užkampis”. N-7.
0.00 “Su kuo, po galais, aš susituokiau?”
0.55 “Karadajus”. N-7.
1.50 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.40 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
4.45 “Širdele mano”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.45 Duokim garo!
8.15 Laiko ženklai.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai.
13.00 Didysis Gregas 4
(kart.).
13.50 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 Naisių vasara.
15.05 Padūkėliai marsupila-

miai 2. (kart.).
15.30 Heidė (kart.).
15.55 Šokių akademija 2
(kart.).
16.20 Neskubėk gyventi.
17.05 Mokslo sriuba.
17.35 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.05 Legendos.
18.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.40 Prokurorai.
20.30 Džesika Flečer 2
(kart.).
21.20 IQ presingas.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Mėnulio pilnaties metas. N-7.
23.40 Naktinis ekspresas.
0.15 Kristupo vasaros festivalis 2015.
1.15 Laba diena, Lietuva.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7.
12.15 Už vaikystę (k).
12.45 Valanda su Rūta (k).
14.15 24 valandos. N-7.
15.10 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 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
9.00 Vienam gale kablys...
9.25 Kobra 11. N-7.

10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Transporteris 2. N-7.
23.45 6 kadrai. N-7.
1.00 Comedy club. N-14.
2.00 Naujokė. N-7.
6.55 Reporteris.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”.
N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Budelis”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
20.55 “Jaunikliai”. N-7.
21.30 “Leningradas. Pokario
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.30 Ar žinai, kad...?
23.35 “Jaunikliai”.
0.05 “Miškinis”. N-7.
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N-7.
13.30 “Būrėja”.
14.05 “Šeštasis pojūtis”.
N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
15.35 “Mentalistas”. 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
Nusikaltimas”. N14.
23.05
SNOBO
KINAS
“Šiaudiniai šunys”. N14.
1.00 “Karadajus”. N-7.
1.50 “Dvidešimt minučių”.
N-7.
2.35 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
3.00 “Senojo Tilto paslaptis”.
3.55 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.05 “Širdele mano”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė.
N-7.
6.45 Šventė Kvėdarnoje.
8.20 Laiko ženklai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai
12 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Langas į Lietuvą.
13.15 Didysis Gregas 4
(kart.).
14.05 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 12.
14.30 Mokslo sriuba.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai 2 (kart.).
15.30 Lesė (kart.).

15.55 Šokių akademija 2
(kart.).
16.20 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas “Dainų
dainelė 2016”.
18.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
18.50 Muzika gyvai.
20.30 Džesika Flečer 2
(kart.).
21.20 Didžioji Lietuva.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 37 lemtingos dienos.
N-7.
1.00 Prisiminkime.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Legendos.
3.00 Nuodėminga meilė.
N-7.
3.40 Neskubėk gyventi.
4.30 IQ presingas.
5.00 Septynios Kauno dienos.
5.30 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 “Penktoji pavara”.
11.55 Beatos virtuvė.
12.45 Nuo... Iki... (k).
13.40 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
14.30 Ukraina - ne viešnamis. N-7.
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).
programa
7.00 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba. N-7.

9.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai...
9.25 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Farai. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Bušido. N-14.
1.20 D’Artanjanas ir trys
muškietininkai, 1978. N-7.
6.55 Reporteris.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Budelis”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Budelis”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”.
N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 “Delta”. N-7.20.00
Reporteris.
20.25 “Leningradas. Pokario
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.00 “Kristina”. S.
1.20 “Minties greitis”. N-14.
3.00 “Delta”. N-7.
3.45 “Pėdsakas”. N-7.
4.25 “Minties greitis”. N-14.
6.00 “Delta”. N-7.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu. (subtitruota).
6.30 Rojus Lietuvoj.
7.30
Mūsų
miesteliai.
Smalininkai. 3 d.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Gėlių odisėjos (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. Pasaulio gamtos stebuklai. (subtitruota).
13.50 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7.
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterijos “Keno Loto”
ir “Jėga”.
20.30 Panorama.
21.00 Laumės juosta 2016.
22.45 Vedybų ceremonija.
N-7.
0.20 Pasaulio dokumentika.
Gėlių odisėjos.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Eskimų mergaitės
nuotykiai Arktyje”.
7.20 “Nickelodeon” valanda. Linksmieji detektyvai”.
7.45 “Kung Fu Panda”.
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.

9.00 “Ponas Bynas”.
9.30 “Rožinė pantera”.
10.00 “Na, palauk!”.
10.15 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA
“Vinetunai.
Sidabro ežero legenda”.
11.50 “Policijos akademija
4. Civiliai patruliai”. N-7.
13.30 Pričiupom!. N-7.
14.30 “Dzeusas ir Roksana”.
1997 m.
16.30 “Gyvenimo šukės”.
N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Rio 2016 Olimpinės
vasaros žaidynės. Atidarymo
ceremonija. 2016 m.
23.00 “Holivudo žmogžudysčių skyrius”. N-7.
1.15 “Aš visada žinosiu, ką
padarei aną vasarą”. N14.
3.00 “Titanų įniršis”. N-7.
6.30 Ančiukų istorijos.
7.00 Bidamanų turnyras.
N-7.
7.30 Žvaigždžių karai.
Sukilėliai. N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Madagaskaro pingvinai. N-7.
9.00 Kung Fu Panda. N-7.
9.30 Mes pačios.
10.00 Mažieji lakūnai. N-7.
12.10 Titanikas. N-7.
16.10 Ekstrasensai detektyvai. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Karibų ratai. N-7.
20.30 Pono Poperio pingvinai. N-7.
22.15 Mumija. N-7.
1.00 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Kinija JAV.
3.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
4.30 Rio 2016. Olimpinis

krepšinio
turnyras.
Venesuela - Serbija.
6.25 Pričiupom! (k). N-7.
6.50 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
7.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
9.00 Pričiupom! (k). N-7.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (k). N-7.
11.00 Pasaulio štangos
atkėlimo
čempionatas
Anglijoje.
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
13.00 FAILAI X. Katna - užmirštoji Egipto konkurentė.
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 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.50 MANO HEROJUS
“Patikima apsauga”. N-7.
23.30 AŠTRUS KINAS
“Palata”
.
6.50 “Akloji”.
8.00
“Daktaras
Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
8.50 “Sodininkų pasaulis”.
9.30
“Daktaras
Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
10.30 “Laukinė Afrika”.
11.30 “Gyvybės šaltinis vanduo”.
12.00 “Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein”.
12.30 “Šios vasaros valgiai”.
13.00 “Sodininkų pasaulis”.
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14.05 “Kas namie šeimininkas?”.
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Pasaulio burtininkai”. N-7.
17.00 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
19.00 MEILĖS ISTORIJOS
“Inga Lindstrom. Keturios
įsimylėjusios moterys”. N-7.
21.00
DETEKTYVO
VAKARAS
“Nusikaltimo
vieta. Komisarė Lindholm.
Paskutinis pacientas”. N-7.
22.45 “Laiko gijos”. N-7.
0.15 “Su kuo, po galais, aš
susituokiau?”. N-7.
0.40 “Šiaudiniai šunys”.
N14.
2.25 “Nusikaltimas”. N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus.
7.45 IQ presingas.
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 Antonas Čechovas.
Vyšnių sodas.
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu. (subtitruota).
16.45 Premjera. Kinijos
skoniai.
17.45 Žinios.
18.00 Mėnulio pilnaties metas. 1988 m. N-7. (kart.).
19.20 Prisiminkime.
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - kaip
šventė.
21.30 Panorama.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Jūros šventės akimirkos.
0.10 Hanibalas. S.
2.15 Kelias į namus. Broliai
Gataveckai.
2.45 Rusų gatvė.
3.15 Didžioji Lietuva.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 Krepšinio pasaulyje
su Vidu Mačiuliu.
15.00 Už vaikystę (k).
15.30 KK2 (k). N-7.
17.40 Dviračio šou (k).
19.30 Valanda su Rūta (k).
21.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Autopilotas.
23.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
6.30 Dviračiais per Gruziją.
7.30 Ledo kelias. N-7.
8.30 Ekstremali žvejyba.
N-7.
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
Dviračiais
per
Gruziją.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Aukščiausia pavara.
Lenktynės.
16.00 Pragaro kelias. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 6 kadrai. N-7.
19.00 Greitis. N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Džonas Karteris.
N-7.
1.05 D’Artanjanas ir trys
muškietininkai. N-7.

7.30 Šiandien kimba.
8.30 “Didysis barjerinis rifas”. N-7.
11.45 “Tarptautinis festivalis “Slavianskij bazar 2015”.
14.20 Olimpinių žaidynių
nuomonė.
14.30 Rio olimpinės žaidynės 2016. Irklavimas.
Kvalifikacija.
Dalyvauja:
A. Kelmelis, L. Šaltytė, D.
Vištartaitė, M. Valčiukaitė,
S. Ritter, M. Griškonis,
A.
Adomavičius,
D.
Jančikonis, M. Džiaugys, D.
Nemeravičius.
Intarpuose - Dviračių sportas. Vyrų plentas. Grupinės
lenktynės.
Dalyvauja:
R.
Navardauskas,
I.
Konovalovas.
Intarpuose - Gimnastika.
Kvalifikacija. Dalyvauja R.
Tvorogalas.
18.30 Žinios.
19.00 Rio olimpinės žaidynės 2016.
Vyrų 100 m. krūtine plaukimas. Kvalifikacija. Dalyvauja
G. Titenis.
21.25 Rio olimpinės žaidynės 2016. Paplūdimio tinklinis.
23.00 Rio olimpinės žaidynės 2016.
Vyrų (60 kg. 81 kg. 91 kg)
boksas.
1.15 Rio olimpinės žaidynės 2016.
Vyrų
gimnastika.
Kvalifikacija.
3.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Paplūdimio tinklinis.
4.00 Rio olimpinės žaidynės 2016.
Vyrų 100 m. krūtine plaukimas. Pusfinaliai.
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Brangenybes traukia iš rūsių
„Nekenčiu karo, nekenčiu Lenino paminklų, bet dar labiau nekenčiu tų Lenino paminklų, kurių iki šiol nenugriovė ir pas jus
– vaikų namų“, - sakė Genadijus Mochnenko iš Mariupolio Urainoje. Jis - dviračių žygio „Pasaulis be našlaičių“ vadovas, sekmininkų bažnyčios pastorius, karo kapelionas, nuolat vykstantis į
fronto liniją ir 3 savo bei 32 beglobių vaikų, kuriuos įsivaikino,
tėvas. Trečiadienį dviračių žygio „Pasaulis be našlaičių“ dalyviai
važiavo ir Anykščių rajono pakraščiu, o antradienį jie susitiko
su lietuviais Ukmergėje. Dalyvavo ir nemažai anykštėnų, dalis iš
jų – jau įsivaikinę vaikus.

Kai iškilo grėsmė gimtajam miestui, kapelionas ir pastorius Genadijus Mochnenko su savo vaikais ėjo kasti apkasų.
Du kartus teko kraustytis
Dviračių žygis „Pasaulis be
našlaičių“ vyksta jau keletą metų.
Šiemet – jau 4 šio žygio etapas,
o dviratininkai įveiks 14-os šalių
teritorijas. Prieš tai vykusiuose žygiuose pervažiuota visa Ukraina ir
Rusija. Tiesa, žygį porai metų buvo
sustabdęs karas. „Grįžau iš fronto,
pasikabinau savo kapeliono kitelį ir po poros valandų išvažiavau.
Vienas iš mano berniukų, Slavikas,
kuris prieš tai įveikė visą Rusijos
teritorijos trasą, taip svajojo, kad
pagaliau įvažiuos į Europą. O dabar jis fronte. Kai galvojau, ar šiemet vykti į žygį, Slavikas pasakė:
“Važiuok, batia, aš pridengsiu“.
Karas yra labai baisu. Netikėkite, kad Ukrainoje vyksta pilietinis
karas – vieni Ukrainos gyventojai
kovoja su kitais. Tai tikra invazija.
prie Mariupolio yra 3 000 reguliarios Rusijos armijos karių, kurie
prisidengę keliolika vietinių marginalų. Šiame kare jau žuvo per
20 000 žmonių. Aš nekenčiu karo.
Pagalvokit, aš pagal kultūrą ir kalbą esu rusas, bet su savo vaikais
kasiau apkasus, kai Mariupolį reikėjo ginti nuo Rusijos armijos. Du
kartus teko bėgti su savo vaikais.
Paimi iš lovelės vaiką, o jis pro
miegus sako: „Ką, tėti, vėl karas“,
o tu nemirksėdamas meluoji: „Ne,
ne, mes į svečius važiuojam“... pasakojo G. Mochnenko.
Tėvų tapdavo ir ne savo noru
Vis dėlto susitikimas buvo skirtas ne karui aptarti, o tam, kad motyvuotų žmones nebijoti įsivaikinti
vaikų. „Mano istorijos neverta kartoti, esu įsivaikinęs 32 vaikus, jūs
taip nedarykit, o aš kitaip negalėjau“,- sakė G. Mochnenko. Jis pasakojo su žmona pradėjęs maitinti
našlaičius, kurie bastėsi gatvėmis,
tačiau neplanavo jų įsivaikinti, tačiau ilgainiui pastebėjo, kad dalies
vaikų niekam nereikia, todėl jis

nusprendė jiems suteikti namus.
„Įsivaikinau vieną, antrą, o paskui
išvažiuoju į komandiruotę, o man
pažįstami valdininkai skambina:
„Sveikinu“. „Su kuo sveikinate?“,klausiu. „Jūs, pastoriau, vėl tapote
tėvu“. Man ėmė skirti vis naujus
vaikus net ir be mano žinios“,
- apie tai, kodėl jis vadovauja tokiai gausiai šeimynai, pasakojo G.
Mochnenko. Beje, jo įkurtą vaikų
centrą „Respublika Piligrimas“,
jau sėkmingai baigė 3 500 sunkiai
auklėjamų vaikų.
„Mes atvažiavom griauti stereotipus. Supraskit, ne su vaikais,
kurie gyvena vaikų namuose, kažkas negerai. Tai su mumis negerai,
kad yra vaikų, kurie juose gyvena.
Štai stovi vaikų namai, aplink gyvena kokie 3000 šeimų. Negi nėra
nė vienos šeimos, kuri galėtų paimti vaiką? Vaikų namai turi būti
uždaryti. Statistika – negailestingas mokslas, o ji sako, kad tik 5
procentai iš buvusių vaikų namų
auklėtinių sukuria normalias santuokas. Jie susilaukia vaikų, kurie
vėl atsiduria vaikų namuose. Vaikams reikia ne dovanų, o šeimos,
reikia modelio, kuris išliktų jų galvose“, - pasakojo G. Mochnenko.
„Mano bažnyčioje visi turi paimti
po vaiką, kitaip atskiriu nuo bažnyčios“, - iškėlęs pirštą vaizdžiai
griaudėjo G. Mochnenko, paskui
pridūrė, kad juokauja. „Žinoma,
kad ne visi gali įsivaikinti, tačiau
toms šeimoms reikia padėti, o tai
jau gali bet kas“,- sakė jis.
Filmą apie beglobius vaikus
susuko ir Holivudas
G. Mochnenko pristatė ir savo
komandą. Beje, apie G. Mochnenko ir jo vaikus yra susukta nemažai
dokumentinių juostų, vieną iš jų
net Holivudas filmavo. G. Mochnenko pristatė vieną iš filmų personažų – muzikantą Andrejų. „Brangenybė iš rūsio“, - taip vadinasi
filmas apie Andrejų. Jis nuo 6 iki

12 metų gyveno rūsyje, neturėjo
baigti net vidurinės, o šiandien jis
baigęs konservatoriją, kuria muziką. Jo istorija tokia, kad šeima
iširo, kai jis buvo dar visai mažas
– tėvas kažkur dingo, motina nusigėrė. Supraskit, kad vaiko pasaulis
labai mažas – tėvas, mama, pliušinis meškiukas. Jei dingsta vienas
– nebėr pusės pasaulio, o jei abu
tėvai – tai jau Armagedonas, apokalipsė. Vienas jo brolis pasikorė,
kitas – išprotėjo.“,- apie vieną iš
žygio dalyvių pasakojo G. Mochnenko.
Pristatydamas kitą berniuką pastorius pasakojo, kad jį rado gatvėje, kai
jam buvo kokie 6 metai, berniukas
paprašė pinigų. Jis sutiko duoti, bet
liepė eiti į mašiną. „Kai įsėdome, pasakiau, kad pinigų jis gaus pakankamai, tačiau tada, kai eis į mokyklą ir
studijuos. „O dabar važiuojam keisti
tavo gyvenimo“, - pasakiau. Jis pradėjo rėkti, kad nenori, daužyti langą,
tai pamatė taksistas, kuris „užkirto“
mano mašiną ir puolė su beisbolo
lazda vaduoti vaiko. Tačiau Mariupolyje mane jau daug kas pažįsta,
pažino ir jis: „O, tai jūs, pastoriau.
Sėkmės vaikų auklėjime“, - pasakė
ir nuvažiavo. Aš klausiau berniuko,
kuo jis nori būti užaugęs, tai jis verkdamas atsakė: „Čempionu“. Šiandien jis - Ukrainos bokso čempionas.
Matote – jie tokie patys vaikai, labai
talentingi, tiesiog jiems reikia duoti
šansą“,- kalbėjo G. Mochnenko.
Įsivaikinti trukdo mitai
Pasak jo, daugelis žmonių bijo,
kad negalės pamilti svetimo vaiko
taip, kaip savo. Pasak G. Mochnenko tai tik mitas. „Viena šeima
pasikvietė mane pasikalbėti šiuo
klausimu, ant rankų laikė šuniuką. Paprašiau palaikyti. Davė, tada
sakau: „O galima aš jam galvą
nusuksiu?“. Jie akis išpūtė, žino,
kad pastorius į frontą važinėja, gal
koks kontūzytas, gal jam su galva
negerai... Nebijokite, sakau, bet pasakykit, ko taip susijaudinot? Jums
šis šuniukas kodėl toks savas? Gal
jūsų kraujas jo gyslom teka, o gal
nešiojot jį po krūtine 9 mėnesius?
Ne, pamatėt jį, jis lyžtelėjo, uodegyte vikstelėjo – ir savas. Negi tikitės, kad kai vaikas jums pasakys
pirmą kartą “mama” arba “tėti” jūs
liksite tokie patys?“, - pasakojo G.
Mochnenko.
Kitas mitas – kad svetimi vaikai
gali sugadinti savus. „Pristatydamas savo vaikus kur nors bažnyčiose mėgstu sumaišyti ir prašau
atspėti, kurie iš jų mano biologiniai,
o kurie įvaikinti. Žinot, publika
dažniausiai pralaimi. Pasakyčiau
atvirkščiai – mes auginam egoistų

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Per Lietuvą dviratininkų komanda iš Ukrainos vyksta į Latviją.

„Nurašyti“ vaikai – rūsyje gyvenęs Aleksandras (su gitara) ir
narkomanas Stasas, kuri pririšdavo prie radiatoriaus - tapo
muzikantais, sukūrė šeimas ir patys svajoja padėti kitiems vaikams.
Autoriaus nuotr.
kartą. Mano vaikai, augdami kartu su įvaikintais, supranta, kad ne
per jų miegamąjį eina pusiaujas ir
planeta ne dėl jų sukasi. Sakyčiau,
kad nėra geresnio būdo auklėti savo
vaikus, kaip dar įsivaikinti kitą vaiką“,- kalbėjo G. Mochnenko, kuris
apie vaikų auklėjimą yra parašęs ir
keletą knygų.
Važiuoja ir infekuoti vaikai
Dar vieną iš vaikų G. Mochnenko pristatė kiek neįprastai, mat į
savo dviračių komandą jis pasiima paauglius, kurių kiti vengia
ar net bijo. Plačiai besišypsantį
Petro apkabinęs G. Mochnenko
pasakojo, kad šis berniukas augo
specialiuose vaikų namuose, iš
kurių niekas vaikų neimdavo –
juose gyvena infekuoti ŽIV ar jau
sergantys AIDS vaikai. „Mano
draugai įdėjo daug pastangų, kol
jiems leido įsivaikinti. Štai Petro – oficialiai jis invalidas, bet
pabandytumėt su juo dviračiu pavažiuoti. Beje, ši šeima po to įsivaikino dar vieną mergaitę, kuriai
gydytojai prognozavo vos porą

metų gyvenimo, vaikų namuose ji
tik gulėdavo. Praėjo jau 7 metai, o
ji mirti visai nesiruošia. Tikiu, kad
ir sergantys vaikai turi turėti savo
šeimą. Aš pats buvau našlaitis, kol
Dangiškas Tėvas mane surado ir
įsivaikino, todėl dabar kiekvienas
našlaitis yra mano brolis“, - kalbėjo G. Mochnenko.
Padrąsinimai veikia
Pastorius G. Mochnenko sakė,
kad žygis „Pasaulis be našlaičių“
nėra kažkoks pasirodymas. Jis
duoda realių vaisių, nes po kelionės jie ima gauti laiškus apie
tai, kad šeimos išdrįsta įsivaikinti. „Sakykim, Sibire mus priėmė
maža bažnyčia, gal 12 šeimų ten
tebuvo. Po mūsų vizito jie apsisprendė ir tose apylinkėse neliko
nė vieno beglobio vaiko“, - pasakojo G. Mochnenko.
Beje, Vilniuje į susitikimą atėjo
šeima, kuri dėkojo G.Mochnenkai.
Šeima atsivedė dvi mergaites, kurias įsivaikino, peržiūrėję filmus
apie G. Mochnenko ir jo auginamus vaikus.

užjaučia

Stasiui TAMAŠAUSKUI
Sunku rasti paguodos žodžius,
kurie sumažintų skausmą, netekus
brangaus žmogaus. Reiškiame nuošidžią užuojautą dėl sūnaus mirties.
AB “Anykščių kvarcas” darbuotojai

Nėra mirties Yra išsiskyrimas Artimieji amžinai
Gyvena mūsų sielos namuose.
Mirus mylimai sesutei Bronislavai reiškiame
užuojautą Broniui SRIUBUI.
S. ir A. Jakubeliai, A. Blažienė, J. Veršulienė
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Kam gerai, tų „valstiečiai“ nekviečia
balsuoti už permainas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos sąrašo lyderiai verslininkas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis bei buvęs Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis nuo praėjusio sekmadienio iki šio
ketvirtadienio surengė 20 susitikimų su Anykščių rajono miestelių ir kaimų gyventojais.

Politikai lankėsi visuose seniūnijų centruose bei Staškūniškyje,
Šeriuose, Svirnuose, Šlavėnuose,
Mačionyse, Burbiškyje, Leliūnuose, Raguvėlėje, Surdegyje, Piktagalyje ir Ažuožeriuose.
Drauge su R. Karbauskiu ir S.
Skverneliu rinkėjus lankė partijos
kandidatė į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje Greta Kildišienė bei daugiamandatės apygardos
kandidatų sąraše esantis anykštėnas, gyvulininkystės konsultantas
Dominykas Tutkus. Po darbo prie
komandos prisijungdavo ir Anykščių „valstiečių“ lyderis, dviejų kadencijų Seimo narys Antanas Baura. Beje, A. Baura tarp „valstiečių“

daugiamandatininkų yra aukštoje
31-oje pozicijoje.
Susitikimai truko beveik po dvi
valandas. Dažniausiai jie vyko gyvenviečių centruose, atviroje erdvėje, kurioje įsikurdavo ir Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos komandą lydintis furgonas.
Bendraudami su rinkėjais R.
Karbauskis ir S. Skvernelis, dažnai
aforizmais išsakydavo savo poziciją
apie Lietuvos politiką ir ekonomiką.
„Kiekvienas įstatymas dabar turi pavardę“, – apie tai, kaip Seime veikia
lobistų grupės, Debeikiuose kalbėjo
S. Skvernelis. Jis ironizavo, kad į
politiką ėjo iš savanaudiškų paskatų,
dėl savo šeimos, dėl savo vaikų atei-

ties. „Kai tavo kūno apytaka eina per
kėdę – reikia kelti užpakalį ir tepti
slides“, – apie būtiną Seimo narių
rotaciją aiškino S. Skvernelis.
R. Karbauskis dėstė, kad A. Baura
įkalbėjo jo valdomą „Agrokoncerną“
investuoti į bankrutavusias Anykščių
žemės ūkio bendroves ir dabar jis esąs
trečias pagal dydį rajono darbdavys, įkūręs 106 darbo vietas. „Po savivaldybės ir
ligoninės“, – kas pagal darbo vietų skaičių Anykščių rajone lenkia „Agrokoncerną“, aiškino R. Karbauskis.
Po vieno iš susitikimų „Anykšta“
pakalbino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
partijos lyderį R. Karbauskį bei sąrašo
lyderį, buvusį Vidaus reikalų ministrą
S. Skvernelį.

Ramūnas Karbauskis: „Didžiosios partijos
virto įdarbinimo agentūromis“

- Gerbiamas Ramūnai, būdamas stiprus lyderis Jūs leidžiate
sau būti ne pirmu partijos kandidatų į Seimą daugiamandatėje

apygardoje sąraše. Ar nebijote,
kad prarasite įtaką?
- Bijoti čia nėra ko. Visada skaičiuoju, kaip geriau bus sąrašui rin-

kimuose. Mes sąraše turime 44
nepartinius žmones, stiprias asmenybes. Labai norėjau parodyti, kad
tas sąrašas yra išskirtinis. Faktas, jog
jį ves nepartinis žmogus, tai sąrašo
išskirtinumas, nepalyginamas su visais kitais sąrašais.
Iš pirmų 40-ies žmonių sąraše 20 yra nepartiniai. Pakvietėme dalyvauti nepartinių komitetus, savo
sričių profesionalus. Tikrai manau,
kad taip stiprėja mūsų pozicija rinkimuose, jaučiame žmonių palaikymą.
Mes išdrįsome pakviesti nepartinius
žmones, mes pasakėme, kad formuosime profesionalų Vyriausybę. Manau, kad tai motyvuos labai
daug žmonių balsuoti už Valstiečių
ir žaliųjų sąrašą. Mano skaičiavimas
buvo pragmatiškas – jei aš būčiau
pirmas, sunkiau būtų pastebėti tuos
žmones, kurie sąraše yra.
- Rinkėjui svarbu, su kuo po
rinkimų koalicijoje bus „valstiečiai“. Gal Jūs galite pasakyti su

kuo eisite į valdančiąją koaliciją
ar su kuo tikrai neisite?
- Daug kartų pasakėme, kad nebūsime su partijomis, kurios yra įtartos
neskaidriais, korupciniais dalykais.
-Taigi ir liberalai iš potencialių
partnerių iškrenta?
- Liberalams, kaip partijai, įtarimai
nėra pareikšti. Tikimės, kad per tam
tikrą laikotarpį viskas išaiškės. Jeigu
Liberalų sąjūdis su tuo, kas vyko,
neturi nieko bendro, tokiu atveju
mes nematome problemos dirbti su
šia organizacija, tačiau dabar reikia
aiškumo.
Jeigu šnekėti apie Darbo partiją ir
„Tvarką ir teisingumą“ - ten viskas
aišku... Belieka pasirinkimas - konservatoriai ir socialdemokratai. Šios
partijos, kaip rodo reitingai, tikrai
pateks į Seimą. Šioms partijoms
kažkokie kaltinimai niekada nebuvo
pareikšti. Bet tai yra partijos, kurios
tapo labai biurokratiškomis, kurias
kartais nedraugiškai vadinu „įdarbinimo agentūromis“. Jos labai nedaug
kuo skiriasi viena nuo kitos. Politinė
platforma, kairumo – dešinumo požiūriai galėjo būti pademonstruoti
priimant Darbo kodeksą. Bet ruošiant
Darbo kodeksą ir jį Seime priiminėjant socialdemokratai įrodė, kad jie
tikrai ne kairieji ir nieko bendro jie
su kairiaisiais neturi, geriausiu atveju jie liberalai. Konservatoriai sako,
kad jie – dešinieji, tad mes kairėje
nieko lyg ir neturime.
Mes, kaip partija, mokesčių politikos prasme galime save priskirti prie
kairesniųjų. Bet kalbant apie tautinius dalykus, apie požiūrį į valstybę,
apie valstybės saugumą – mes esam
dešinieji. Kai mums sako – pasakyk,
kas jūs tokie esate, labai stipriai akcentuojame darną ir ekonomikoje, ir
švietime. Realiai šitame pasaulyje
jau sunku apibrėžti, kas yra kairė, kas
yra dešinė. Viskas labai kinta. Svarbiausia yra darna, kad viskas derėtų
tarpusavyje, kad vienas veiksmas
neneigtų kito veiksmo, kurį daro ta
pati valstybė. Mums tenka didžiulė
atsakomybė. Aš suprantu, kad gali
taip susiklostyti, jog mes laimėsime rinkimus ir šitoje apygardoje,
ir daugiamandatėje apygardoje. Aš
viliuosi ir esu tikras, kad mes gėdos
Lietuvai nepadarysime.
- Savo kalbose ir partijos programinėse nuostatose ypač daug dėmesio skiriate švietimui. Kodėl?
- Neišniekinkime kaimo mokyklų,
nelikviduokime jų dėl to, kad jos,
neva, blogiau ruošia moksleivius. Realiai žiūrint į dešimtokų vertinimus,
mes matome, kad kaimo mokyklos
daugelyje savivaldybių geriau paruošia moksleivius. Lietuvos korupciniai
dalykai yra skaudūs, bet globaliai
žiūrint man didžiausia problema yra
švietimo tinklas. Mes turime keisti
pačią koncepciją. Kai taip mažėja gyventojų skaičius ir regionai taip tuštėja, mes turime pakeisti koncepciją iš
„vaikas eina į mokyklą“ į „mokykla
eina pas vaiką“. Mokyklų uždarymas, kai dar yra vaikų, kai prognozuojama, jog jų dar ir bus, pasidaro
nebe finansų klausimu. Negali žiūrėt
tik per “mokinių krepšelius”. Dėl to
planuojame dabartinę švietimo finansavimo sistemą naikinti, suteikti
didesnes galias savivaldai. Padėtį savoje Šiaulių rajono savivaldybėje labai gerai žinau. Jeigu mes valdytume
finansus, mes gerokai efektyviau tai
darytume, bet mokinio krepšelio sis-

tema iškreipta, vienos mokyklos turi
perteklių, kitos mokyklos – trūkumą.
Mes neuždarinėjame mokyklų kaimuose. Mokyklos uždarymas kaime
reiškia beveik tą patį kaip pačio kaimo uždarymą. Suprantu, kad Anykščių rajone šioje sferoje labai jau daug
nužengta, t.y. jau daug padarytą neigiamų sprendimų. Štai Debeikiuose
mokosi penkiasdešimt keli vaikai ir
grėsmė kyla jau šiai mokyklai. Kalbant apie šito kaimo ateitį reikia sėdėt
politikams ir galvoti.
Mes turime daugybę dalykų, kuriuos ruošiamės daryti, kad žmonės
norėtų gyventi kaime. Pavyzdžiui,
nacionalinė sodybų programa. Mūsų
mintis - kviesti miesto žmones įsigyti
sodybas, ir atidėti palūkanų bankams
mokėjimus. Tikslas, kad tos sodybos,
kurios ištuštėjo, nors savaitgaliais atgimtų. Nesudūlėtų, nesugriūtų. Praeis tam tikras laikas, išaugins tėvai
vaikus ir gal tie vaikai grįš. Dabar
yra duobė... Jei suskaičiuotume visas
negyvenamas, neprižiūrimas sodybas
visuose miesteliuose, bus dešimtys
tūkstančių sodybų. Nesuradę potencialių savininkų, mes tai prarasime.
Kaimų naikinimas dėl melioracijos
dabar atsikartoja. Atsikartoja ta baisiąja forma. Demografinio proceso
nestabdant turėsime pusiau numirusius kaimus.
- Kaip Rumšiškėse yra sukurtas
buities muziejus, taip Jūs Šiaulių
rajone, Naisiuose, sukūrėte savotišką teigiamo šiuolaikinio lietuviško kaimo modelį...
- Naisiai yra vieta, kur galėtų žmonės pažiūrėti, kaip galima gyventi,
kaip galima puošti. Juk tas gėles,
dešimtis tūkstančių gėlių, sodina ne
iš darbo biržos, o mūsų žmonės. Pati
bendruomenė tai daro, tuo džiaugiasi... Svarbiausia, kad ta bendruomenė
yra ypatinga savo gyvenimo principais – ir blaivybės tema, ir sveikuolių tema. Daug kur Lietuvoje esame
pirmoje vietoje. Blaivybės pavyzdys
nuo Naisių eina. Realiai pusė Naisių žmonių yra sveikuoliai. Baltiška
kultūra, kurią mes propaguojame...
Mes nepropaguojame religijos, mes
propaguojame kultūrą, žmonės juk
turi žinoti savo šaknis. Žinoti, jog
yra išskirtiniai Europoje. Tada jie bus
puikūs krikščionys. Kai jauni žmonės
pradeda galvoti, kad mes gyvename
„Švyturio“ valstybėje, yra didžiausia
tragedija, kuri ištiko mūsų visuomenę. Kai žmogaus į savo žemę netraukia joks kultūrinis ryšys, o traukia tik
alkoholis... Alkoholis pats nueis pas jį
labai nesunkiai. Jaunimas Anglijoje
nesunkiai nusiperka „Švyturį“. Nebereikia į Lietuvą važiuoti dėl to.
Reikia, kad žmogus dusti pradėtų
kultūrine prasme, kad jaustų poreikį.
Turime ugdyti naują kartą, pradėti
dabar, nuo vaikų darželių. Kiekvieną
vaiką vaikų darželyje aprengti tautiniu
drabužiu... Kad ne nuo tėvų tai priklausytų, ne nuo mokyklos, bet kad tai
būtų socialinė programa, tada turėsime
pokytį jų mąstyme. Turime išmokyti
vaikus šokti, žaisti tautinius žaidimus.
Naisiuose diskotekas pakeitėme baltiškais žaidimais. Išgirdę žodį „diskoteka“, privažiuodavo girtų iš kitų kaimų. Bet kai prasidėjo baltiški žaidimai
(jie linksmi, išsidūksta tie vaikai iki paskutinio prakaito), nebeliko alkoholio
kvapo. Jei tai taptų visuotina, turėtume
pliusą prie kultūros.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš
LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 894
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Kam gerai, tų „valstiečiai“ nekviečia
balsuoti už permainas

Saulius Skvernelis: „Reikia didinti
savivaldybių įgaliojimus“
- Jau daug Anykščių rajono
miestelių apvažiavote - kokie
įspūdžiai?
- Anykščiai man visada kėlė

sentimentus. Tikrai puiki aplinka.
Žmonių į susitikimus ateina labai
daug. Žmonės tikrai geranoriški,
jie išklauso, išsako, kas jiems skau-

da, tiesa, problemos dažnai būna
panašios. Agitacija aš iš esmės neužsiimu – sakau tik, jei jus tenkina
situacija, kuri yra – rinkite tuos

pačius, jeigu jūs norite pokyčių, o
pokyčius mes garantuojame, pasitikėkite mumis.
Tie kandidatai, kurie šiandiena
važinėja su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga - jauni žmonės. Kartų kaita politikoje privalo vykti kaip ir
visur, o mūsų kandidatė Anykščių
rajone G. Kildišienė tikrai būtų neblogas pasirinkimas
- Po susitikimų su anykštėnais
Jūsų, kaip Seimo rinkimų favoritų, emocinė būsena stiprėja?
- Visą laiką jaučiau, gal tik būdamas ministru negalėjau sakyti,
žmonių pasitikėjimą. Tai motyvavo. Kiekvieną kartą energija ir užsispyrimas augo. Dabar per pauzę,
kurią sąmoningai padariau, matau,
kad žmonės tikrai nepamiršo. Matau, kad žmonės turi tuos pačius lūkesčius ir tai mane motyvuoja.
- Jūsų buvęs kolega, buvęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Tubis Anykščiams vadovauja. Ar jo veikla Jus
džiugina?
- Man atrodo, kad vien dėl to, jog
žmonės išrinko tiesioginiuose mero
rinkimuose mano kolegą, jau verta
pasidžiaugti. Kaip jam sekasi realiai, parodys laikas. Kol kas anksti
komentuoti.
- Teisinis aspektas – anykštėnai
Seimo nariai bando iškovoti, jog
rajono kultūros darbuotojams
būtų mokami tokie atlyginimai,
kokius nustatė Vyriausybė. Tačiau rajono valdžia tikina, kad
Finansų ministerija rajonui papildomų lėšų neskyrė, kitaip ta-

riant, kultūrininkams mokėti
tokias algas, kokios mokamos kitose Lietuvos savivaldybėse, nėra
iš ko. Ar žinote šią situaciją?
- Galiu pasakyti tik tiek – dar
buvau ministrų kabineto narys, kai
Vyriausybė priėmė sprendimą, kad
kultūros darbuotojams būtų skirtas
tikslinis finansavimas. Ministrų kabineto sprendimą prisimenu. Buvo
ir ministrų kabinete išsakytos abejonės, ar tos lėšos nebus panaudotos ne pagal paskirtį. Kultūros ministras patikino Finansų ministeriją
ir premjerą, kad taip neatsitiks, todėl ir aš balsavau už tai.
Neabejoju, kad tikslinis finansavimas, kuris skirtas kultūros darbuotojų algoms, turi
būti išmokėtas. Tokia buvo Vyriausybės pozicija ir nemanau,
kad man keli mėnesiai nesant
Vyriausybėje kažkas pasikeitė.
Savivaldybės kontrolierius ir
Valstybės kontrolė turėtų prižiūrėti šiuos dalykus.
- Išeitų, jog gal nereikia didinti
savivaldybių įgaliojimų?
-Vis dėlto manau, kad savivaldai
reikia duoti daugiau galių. Mes per
daug ją prižiūrime. Kai yra tiksliniai projektai su tiksliniu finansavimu, tada jie neturi teisės keisti
paskirties.
Bet yra kitas variantas - visiškos atsakomybės delegavimas. Ir
su gyventojais apie tai kalbėjome.
Pavyzdžiui, apie švietimo sritį.
Reikia atiduoti finansavimą savivaldybėms, tegul jos sprendžia,
kokios mokyklos turi būti, kokias
reikia jungti, kokių nejungti. Su
kultūrininkų algomis buvo Vyriausybės sprendimas, tikslinės
dotacijos ir negali šitie pinigai
būti panaudoti kitur.

Apie kandidatę Anykščių – Panevėžio
apygardoje Gretą Kildišienę
Saulius SKVERNELIS:
„Susipažinau su ja, kai įsijungiau į partijos veiklą. Mačiau Panevėžio skyriaus veikloje, mačiau, kad tai motyvuotas
žmogus. Jaunas žmogus, bet turintis patirtį ir Lietuvoje, ir emigracijoje. Greta yra dirbusi užsienyje ir sugrįžusi. Žinanti, kad Lietuvai reikia pokyčių. Siūlyčiau gyventojams balsuoti už ją.“
Ramūnas KARBAUSKIS:
„Greta yra Panevėžio miesto skyriaus pirmininkė, Europos Parlamento nario Br. Ropės biuro Panevėžio regione
vadovė. Aš net neabejoju, kad ji taptų Seimo nare Panevėžyje. Sprendimas kelti ją kandidate Anykščių-Panevėžio
apygardoje buvo priimtas todėl, kad abi Panevėžio miesto apygardos buvo atiduotos Povilui Urbšiui ir Bronislovui
Mateliui, toks susitarimas su jais buvo labai seniai. Dėl to Gretai, žmogui, kuris Panevėžyje yra labai mylimas, mes
rinkome tą apygardą, kuri yra šalia Panevėžio, jog joje galėtų laimėti. Važiuodamas per Anykščių rajono apylinkes,
atsimenu nuotaikas, kai važiavome su Antanu Baura jam pirmą kartą kandidatuojant į Seimą. Nuotaikos yra panašios.
Esu įsitikinęs – mes laimėsime rinkimus šioje apygardoje. Greta tikrai bus gera Seimo narė šio krašto žmonėms.“
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Nuo Medžių lajų tako
išvydo visos
Lietuvos grožį
Praėjusį savaitgalį Anykščius aplankė populiarioji atlikėja Monika Linkytė. Šįsyk ji čia ne koncertavo, o lankė
turistinius objektus.
„Kokia tu graži,. Lietuva!”, - įsiamžinusi ant Medžių
lajų tako, socialiniame tinkle „Facebook“ rašo M. Linkytė.

Įmantrūs mero patarėjų
pusryčiai
Mero Kęstučio Tubio patarėjai
Kęstutis Indriūnas ir Donaldas
Vaičiūnas socialiniame tinkle
„Facebook“ pozuoja pusryčiaujantys Anykščiuose, rašytojo Antano Vienuolio skvere. Patarėjų
rankose – puodeliai su reprezentaciniu Anykščių ženklu. Nuotraukoje abu patarėjai įsiamžino
greičiausiai per Anykščių miesto
šventę vykusius miestelėnų bendrystės pusryčius, tačiau kas ten
žino, gal jie ten pusryčiams renkasi kiekvieną mielą rytą?

IŠ ARTI
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Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis – nelaukta ir staigi.
(Vytautas Mačernis)

1948-08-14 - 2016-07-26
Eimuntas SKAČKAUSKAS
2016 metų liepos 26 dieną staiga mirė gydytojas Eimuntas Skačkauskas. Lemtinga 68 –to gyvenimo vasara įrašė paskutinę būties datą.
Eimuntas Skačkauskas gimė 1948 metais rugpjūčio 14 dieną Radviliškio mieste.
1972 metų birželio mėnesio 2 dieną baigęs Kauno Medicinos institutą tų pačių metų rugpjūčio 1 dieną pradėjo dirbti Anykščių rajono
centrinėje ligoninėje vidaus ligų gydytoju. Iki paskutinės gyvenimo akimirkos toje pačioje ligoninėje jis dirbo klinikinės fiziologijos gydytoju,
pacientų vadinamu „Širdies daktaru“. Gydytojas visuomet tikėjo tuo,
ką daro, domėjosi naujovėmis, ypatingai šiuolaikinių technologijų strityje ir jas pritaikė praktikoje savo darbo vietoje - klinikinės fiziologijos
kabinete. E. Skačkauską vertino ne tik Anykščių, bet ir kitų rajonų medikai bei pacientai. Gydytojo bei su juo dirbusiųjų atliktais tyrimais
ir Jo kvalifikuotai atlikta tyrimų analize ir jų interpretacija pacientai ir
medikai pasitikėjo.
Eimuntas buvo didelės erudicijos žmogus, o kartu paprastas ir nuoširdus, mokantis išklausyti, padėti ir pradžiuginti kiekvieną, pasižymėjo stipria valia ir kantrybe. Būdamas iš prigimties aktyvus, pats mėgo
sportą, skatino kitus sportuoti, būti aktyviais bei praktikavo ir propagavo sveiką gyvenseną.
Didžiavosi savo šeima. Mylėjo žmones, gydė juos ir rūpinosi jais.
Šviesus atminimas išliks jį pažinojusių ir su juo ilgus metus dirbusiųjų atmintyje. Eimuntas išėjo, bet liko Jo nuoširdumas, optimizmas,
kuris mus jungs amžinai – Jo kilni širdis, nuoširdūs darbai, nesavanaudiška meilė žmonėms.
Dėkojame likimui, kad buvome ir dirbome kartu.
Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juditą, dukras, šeimos narius - visus,
Jį mylėjusius ir pažinojusius.

Anykščių ligoninės administracija ir bendruomenė

įvairūs

Dingo balta katė. Radusį prašau
skambinti
tel. (8-381) 5-39-83. Atsilyginsiu.
Išnuomoja butą.
Tel. (8-625) 09265.
Išnuomoja butą miesto centre,
Daukanto gatvėje. Su baldais ir
daliniais patarnavimais.
Tel. (8-652) 24441.
Brangiai išsinuomotų arba pirktų
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Ūkininkas išinuomotų ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-623) 07250.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą vienkiemyje su ūkiniais
pastatais Ukmergės rajone, Nuotekų
kaime. Kaina 34 000 Eur.
Tel.: (8-382) 5-71-37,
(8-620) 17136.
Sodybą su 0,53 ha namų valdos
žemės Troškūnų sen. Umėnų vienkiemyje.
Tel. (8-608) 20755.
Sodybą Kupiškio r., Šimonių sen.,
Puzionėlių k. Yra 2 ha žemės, ūkiniai
pastatai, garažas, pirtis. Kaina sutartinė.
Tel. (8-606) 57706.
Nedidelį medinį namą su ūkiniais
pastatais Anykščiuose. Yra vandentiekis, kanalizacija, kūrenamas malkomis, 11 arų žemės sklypas.
Tel. (8-687) 81350.
Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų
namų valda, būtinas kapitalinis namo
remontas. Kaina 12 600 Eur) arba
keičia į butą Anykščiuose.
Tel. (8-608) 94543.

Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos
sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
Gamina paminklus, lieja pamatus, iškala raides.
Tel. (8-648) 81663.
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.
Gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais 6 km nuo Anykščių miesto.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-670) 96085.
Kambario butą (2 aukštas)
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g.
(Centras).
Tel. (8-670) 05259.
Tvarkingą garažą Anykščiuose,
Kalno g. (po visu yra rūsys).
Tel. (8-622) 54670.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Pjauna pavojingai augančius
medžius. Karpo, formuoja gyvatvores, geni šakas.
Tel. (8-644) 41260.
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.
Dažo namus, gamybinės paskirties patalpas. Atlieka kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Statybos ir remonto darbai, stogų dengimas, namų dažymas,
skardinimo darbai ir kt. Darbus atlieka visame Anykščių rajone.
Tel. (8-685) 68182.
Atlieka kaminų mūrijimo ir skardinimo darbus.
Tel. (8-648) 00964.
Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus. Stogo dangos kaina
5,30 Eur/1 kv. m. (BORGA). Stato
karkasinius pastatus.
Tel. (8–687) 73069.
Stogų dengimas, visi skardinimo
darbai, įdėklų gamyba ir montavimas, karkasinių pastatų statyba,
pamatų įrengimas.
Tel.: (8-603) 62258,
(8-627) 25989.

Nušienauja, supresuoja, išsiveža. Skiemonių, Alantos, Tirmūnų,
Kurklių sen.
Tel. (8-630) 10200.
Nebrangiai smulkina pievas.
Tel. (8-687) 59061.
Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.
Smulkina senas, apleistas pievas. Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius medelius, paverčia mulču.
Darbus atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.
Mobiliuoju juostiniu gateriu pjauna medieną, trifazio arba benzino
varikliu. Parduoda dvigubo pjovimo išdžiuvusią statybinę medieną
(gegnės, murlotai, lentos).
Tel. (8-602) 61187.
Veža žvyrą, smėlį, skaldą ir kitus
krovinius savivarčiu iki 15 t. Išrašo
sąskaitas.
Tel.: (8-381) 5-51-33, (8-650) 75312.

Remontuoja dyzelinius kuro siurblius, purkštukus traktoriams,
automobiliams. Nuomoja autobokštelį.
Tel. (8-682) 36806.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu
“Komatsu” lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

IEŠKAU JAUNŲ MAMYČIŲ,
NORINČIŲ NUMESTI 10 - 15
kg SVORIO.
Tel. (8-610) 00523.

Veža žvyrą bei įvairius krovinius
iki 6t su savivarčiu. Taip pat parduoda stambias lapuočių atraižas
ir malkas.
Tel.(8-683) 57655.
Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo žemės ūkio paskirties žemės, valo
griovius.
Tel. (8-656) 77315.

Kaminų dėklai (0,8mm skarda):
gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.

Rąstinių
statinių
statyba.
Parduoda pirtį (6x6 m.). Kombainą
CLAAS MERKATOR -75, pjaunamosios plotis 3.6 m.
Tel. (8-656) 51760.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

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 įrenginiai. Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Kokybiškas ir nebrangus tvenkinių kasimas UAB „Aukštaitijos
kasyba“.
Tel. (8-646) 19349.
PIGIAU
ribotam
kiekiui!
Beržo,uosio 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.
Gyvuliai
Kupiškio r., Šimonių sen. - žalmargę
5 veršių karvę su dviejų savaičių juodmargiu buliuku.
Tel. (8-682) 33784.
Melžiamą karvutę. Kaina – 250
Eur.
Šlavėnai. Tel. (8-615) 65496.
VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 4 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis,
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir jaunomis kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec.
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Viešintose
9.40, Didžiuliškėse 9.50, Padvarninkuose 9.55, Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje 10.10, Anykščiuose (prie pard.
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose
10.35, Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie turgelio)
11.00, Varkujuose 11.35 Mačionyse 13.50, Burbiškyje
14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse
14.25, Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose 14.50, Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose 15.15, Kavarske 15.25, Šeriuose
15.35, Svirnuose 15.50.

Uenos r. technikos sporto klubas, Anykščių filialas

Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Taikomos nuolaidos.

Renkasi rugpjūčio 1-5 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: (8-620) 98813

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.

Gaminame ir
montuojame
paminklus,
antkapius, tvoreles,
tvarkome kapavietes.
30 metų patirtis.
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt
Renkamės rugpjūčio 4 dieną 17 val. Liudiškių g. 29
UAB „ Jonroka“
Žemės ūkio technika, dalys
MTZ-80, priekaba 3,5 t, savivartė,
savadarbį traktoriuką (T-25 variklis),
MTZ-50 (starteris), žemės lėkščiavimo lėkštes (sunkiosios). Kaina sutartinė.
Tel. (8-641) 57036.
Lėkštinius skutikus, bulvių kasamąsias, rotacines šienapjoves, grūdų šnėkus, valomąsias, frontalinius
krautuvus, “Kverneland” plūgus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Naudotas 9.00 R 20 padangas su
“Zil” ratlankiais, savivartę puspriekabę,
“Zil” kabiną, variklį, pavarų dėžę, tiltus.
Tel. (8-699) 16197.
Kita
Lietuvišką svilintą dujomis kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-60
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė)
kaina tik 2,19 Eur, taip pat didelių
kiaulių skerdieną 1,75 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.

Traktorius dalimis MTZ-82, MTZ-50,
T-40AM, T-16. Kombainus NIVA dalimis, yra smulkintuvas (lietuviškas).
Tel. (8-682) 11626.

Biologinius nuotekų įrenginius, nuotekų
talpas, lietaus rezervuarus, riebalų surinktuvus. Pardavimas, montavimas, garantinis aptarnavimas. Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.

Traktorių MTZ-82 1988 m. Kaina
4900 Eur.
Tel. (8-654) 89970.

Žieminius miežius ir jų šiaudus rulonais.
Tel. (8-606) 72091.

Beasbestinio šiferio
likučių išpardavimas.
Tel. (8-652) 49994.

SKELBIMAI

perka

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411,
(8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka
priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Karvę.
Tel. (8- 615) 51923.
Skerdykla be tarpininkų - karves iki
1,25 Eur/kg, telyčias iki 1,30 Eur/kg,
bulius iki 1,50 Eur/kg. Greitai paima.
Tel. (8-646) 57158.
Kita
Brangiai - įvairų mišką. Parduoda
eglės, pušies rąstus, malkas.
Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - juodojo ir spalvotojo metalo laužą. Klientui pageidaujant išsiveža.
Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, UAB
“Tormeta”.

Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50 ha
- skubiai, atsiskaito iškarto.
Tel. (8-648) 20000.

Bendrovė - grūdus, kviečius, miežius, rapsus.
Tel. (8-680) 85841.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės
ar miško, gali būti išlikę pamatai.
Žinantys siūlykite.
Tel. (8-684) 44444.

UAB „Lašų duona“ - kviečius.
Didesnį kiekį gali paimti (virš 20 t).
Atskaitymas per savaitę. Akcija iki
rugpjūčio 10 d. – valymas nemokamai.
Tel. (8-611) 44130.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės
- miško sklypą gražesnėje vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
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siūlo darbą
Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė ieško staliaus staklininko su
patirtimi darbui Anykščiuose.
Pirmenybė teikiama dalinį darbingumą (neįgalumą) turintiems kandidatams.
Tel. (8-671) 51617.
MB Sveikatos Sauja ieško komunikabilių, savarankiškų darbuotojų, kurie norėtų prisijungti
prie mūsų komandos parduodant
Šaltalankių produktus.
Kreiptis tel. (8-685) 52228,
(8-687) 23577.
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius.
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

UAB “ALKOpakas”, plečianti veiklą, ieško staklių operatorių. CV
siųsti arunas@alkopakas.lt
Reikalingas vadybininkas (-ė).
Reikalavimai:
Gerai mokėti anglų kalbą;
Komunikabilumas;
Atsakingumas.
Cv siųsti: aistis@agrenta.lt
Tel. (8-686) 23411.

Transporto įmonei Ukmergėje
reikalingi:

Autovežių ir vilkikų vairuotojai darbui Europoje.
Autovežių vairuotojus be patirties apmokome.
Darbas su naujais vilkikais ir
puspriekabėmis.
Garantuojame geras darbo sąlygas bei laiku mokamą darbo
užmokestį.
erika@transorloja.lt
+37065680011

perka

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,25 Eur/kg.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą.
Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.
Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Padeda parduoti. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

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

Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka notaro
išlaidas.
Tel. (8-687) 23618.
Padeda parduoti įvairų nekilnojamąjį turtą, rinkos kaina. Atvyksta.
Tel. (8-683) 32523.
Automobilius
Įvairios
būklės
automobilius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-609) 35788.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.
Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.

Stambi kompanija
PERKA ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMES.
Tel. (8-644) 44444.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

Brangiai stambi įmonė
PERKA įvairaus
brandumo MIŠKUS.
Tel. (8-633) 33333.

Artimieji
Nuoširdžiai dėkojame visiems už užuojautą, pagalbą ir parodytą
pagarbą, atsisveikinant ir palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą,
tėvelį ir senelį Rimantą STUKĄ. Dėkojame visiems, kurie buvo šalia
šią sunkią akimirką.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Žmona ir dukros su šeimomis
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Automobilį GAZ arba UAZ, motociklą su lopšiu, gali būti nevažiuojantys.
Tel. (8-657) 82622.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Gyvuliai
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-603) 40316, (8-609) 00890.
Užsienio įmonė - buliukus ir mėsines telyčaites.
Tel. (8-680) 22009.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves,
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

Artimo netektis visada netikėta ir skaudi...
Nuoširdžiai dėkojame AB “Anykščių kvarcas” kolektyvui,
Darbo partijos Anykščių skyriui, L. ir S. Didžiulių viešosios
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Abdonas, Nortautas, Radvilė,
Donatilė.
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Romualdo Inčirausko darbai apipinti
krikščioniškais ženklais

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

liepos 31 d.
Elena, Ignacas, Sanginas,
Vykintė, Ignotas.
rugpjūčio 1 d.

,,Simboliška, kad parodos atidarymą teko šiek tiek atidėti dėl prieš tai ką tik vykusių krikštynų, – taip per iš Anykščių kilusio
menininko, medalininko, skulptoriaus Romualdo Inčirausko parodos atidarymą sakė vedėja, - Romualdo darbai glaudžiai susiję su
religija, ant kai kurių jo skulptūrų matomi žodžiai iš Šventojo Rašto“.

Bartautas, Bartautė, Almeda.
rugpjūčio 2 d.
Euzebijus, Steponas, Tautvilas,
Guoda, Gustavas, Alfonsas.
rugpjūčio 3 d.
Lidija, Mangirdas, Lengvinė,
Augustė.

mėnulis
birželio 30 - rugpjūčio 3 delčia

Romualdas Inčirauskas. Rata (skirta žemaičių krikštui 600).
2011, bronza.

anekdotas
Išpažintis pas kunigą:
– Šventas tėve, nusidėjau…
– Kuom, sūnau mano?
– Paslėpiau žydą per karą ir už tai
ėmiau iš jo po 20 dolerių per savaitę.
– Tai nuodėmė, bet kadangi gailiesi, eik, sūnau mano, su taika…
– Ačiū, šventas tėve, bet turiu dar
vieną klausimą…
– Klausau, sūnau mano…
– Ar galiu dabar pasakyti tam žydui, kad karas jau baigėsi?
***
Vyras sako žmonai: – Gerai tiems,
kurie gyvena autofurgone…
Žmona:
– Ir ką gi tuo tu nori pasakyt?
– Įsivaizduok: grįžta uošvė namo,
o namų – nebėra!

Skulptorius R. Inčirauskas yra kilęs iš Anykščių, tačiau jau daug
metų gyvena Žemaitijoje.
Anykščių šv. Mato bažnyčioje
liepos 23 dieną, 17 valandą, atidarytoje skulptoriaus R. Inčirausko
parodoje buvo galima pamatyti medalius, skulptūras, didesniųjų jo darbų nuotraukas. ,,R. Inčirauskas savo
darbams naudoja bronzą, aliuminį,
akmenis, senas plytas. Tai – ilgaamžiškumo, glaudaus ryšio su istorija
įrodymas“, – kalbėjo renginio vedėja. Pats parodos autorius džiaugėsi
galėdamas savo darbus eksponuoti
bažnyčioje, kurioje pats buvo pakrikštytas, mieste, iš kurio kilo.

R. Inčirauską parodos atidarymo
proga sveikino Anykščių rajono
savivaldybės vicemeras Sigutis
Obelevičius: ,,Smagu matyti, kad
Romualdas grįžta rengti parodų į
Anykščius. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas su juo tęsis dar ilgai“.
Anykščių sakralinio meno centro
direktorius Tomas Tuskenis taip pat
dėkojo menininkui už anykštėnams
suteiktą galimybę pamatyti jo darbus.
Taip pat skulptorius yra pasižadėjęs padaryti duris Anykščių Šv.
Mato bažnyčiai už 192 000 eurų.

Romualdas Inčirauskas. 1613 – 2013 (skirta žemaičių krikštui
600). 2010, aliuminis, bronza.

oras
+26

+16

Romualdas
Inčirauskas.
Dvyniai. 2010, aliuminis ,
bronza, keramika, medis.

Menininkas sakė, jog dar vaikas pradėjo lipdyti kareivėlius, tik tuomet - dar iš plastilino.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė sumaišo pirkdama
pėdkelnes dienas su denais

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kaip bevaikščiočiau vis viena
Plyšta kojinės kas dieną.
Ar per žolę, ar per sniegą Jau žiūrėk akis nubėga.

Pramonė dabar pažengus,
Būsiu šaniai apsirengus
Parduotuvėje imu
Pėdkelnes 80 dienų.

Tik galvok, koks patogumas Įpakuotas šauniai kūnas
Ir svarbu – iš tolo matos,
Žvilga pėdkelnės kaip ledas.

Bet kieme, štai prie suoliuko
Ėmė ir jinai užkliuvo,
Tikrai riktelėji – ai,
Ir beliko tik skutai.

