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Paminklas
Niūronyse - apie
tremtiniams bus Joną Biliūną ir
restauruojamas Spaudos laisvę

2 psl.
šiupinys
Maldos. Lietuvos pieno gamintojų asociacija, kurią palaiko Lietuvos
ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės
ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos
grūdų augintojų asociacija ir Lietuvos žemės ūkio taryba, kviečia kiekvieną Lietuvos žemdirbį prisijungti
prie simbolinės kreipimosi dangun
akcijos gegužės 12 dieną: kiekviename rajono centre dalyvauti šv.
Mišiose už Lietuvos žemės ūkio sektorių, kartu meldžiant „Už palankias
gamtines sąlygas ir Lietuvos žemės
ūkio išlikimą“.

pro rakto skylutę

5 psl.

Keblonis su
Klestėk, lietuvi!.. miestu jungs ir
vamzdžiai
Rimantas Vanagas

11 psl.

Mažiausiai pajamų atnešė lauko ekranas
Praėjusiais metais Anykščių
rajone mažėjo turistų srautai
iš Latvijos, sėkmingai pramogų ir sporto centro „Kalita“
veiklai koją kišo permainingi
žiemos orai, tarp Medžių lajų
tako bei Anykščių Dainuvos
slėnio kursuojantis pramoginis
traukinukas ėmė byrėti, o už
lauko ekrane rodytą reklamą
pavyko surinkti šypseną keliančius pinigus.
Nepaisant visų trukdžių,
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinosios
direktorės Kristinos Beinorytės duomenimis, turizmo sezonas Anykščiuose pernai tęsėsi
beveik ištisus metus – net devynis mėnesius.

Pirkinys. Anykščių Jono Biliūno
gimnazija sudarė naujo lengvojo
automobilio
pirkimo-pardavimo
sutartį su UAB ,,Fakto” autocentru.
Už 29 tūkst.870 Eur gimnazija įsigijo ,,Citroen Space Tourer”.Naują
automobilį Anykščių Jono Biliūno
gimnazijai įsigyti leido Anykščių rajono taryba.Šiuo pirkiniu gimnazija
moksleivius vežios į zonines, respublikines olimpiadas, konkursus.
Skaitovai. Antradienį Lietuvos prezidentūroje Anykščių kultūros centro
Troškūnų teatro studijos ,,Mes” skaitovų grupė dalyvavo Nacionalinio
diktanto nugalėtojų apdovanojimo
ceremonijoje. Ši grupė buvo pakviesta parodyti meninę kompoziciją ,,Iš
bobų ir diedų gyvenimo”, pagal Jono
Basanavičiaus pasakas ir lietuvių tautosaką. Skaitovų grupę ruošė režisierė
Jolanta Pupkienė.
Klaida. Portalo anyksta.lt gegužės 6 dienos publikacijoje ,,Kęstučio
Tubio byla netrukus atsidurs teisme“
ir laikraščio ,,Anykšta“ gegužės 4
dienos publikacijoje tokiu pat pavadinimu įsivėlė klaida.
Teisingas sakinys turėtų būti šitoks: ,,Prokurorė D.Markauskienė
,,Anykštai“ sakė, jog prognozuoti,
kada K.Tubio byla atsidurs teisme,
yra sudėtinga, tačiau panašu, kad
prokurorams nekyla abejonių, jog
ikiteisminis tyrimas galėtų būti nutrauktas.“ Buvo parašyta - ,,Prokurorė D.Markauskienė ,,Anykštai“ sakė,
jog prognozuoti, kad K.Tubio byla
atsidurs teisme, yra sudėtinga, tačiau
panašu, kad prokurorams nekyla
abejonių, jog ikiteisminis tyrimas
galėtų būti nutrauktas.“ Kitaip tariant, prokurorams nekyla abejonių,
jog K.Tubio byla pasieks teismą.

13 psl.

3 psl.

Lauko ekrane daugiausia reklamuojasi Anykščių rajono savivaldybei pavaldžios įmonės ir Anykščių SPA.

Naujo policijos viršininko sulauksime rudenį
Anykščių rajono policijos komisariatui laikinai, iki pat rugsėjo
vidurio, vadovaus Reagavimo skyriaus viršininkas Valdas Palionis. O nuo rugsėjo 14-osios Anykščių rajono policijos komisariatui vadovaus dabartinis Visagino savivaldybės policijos komisariato viršininkas, 52-ejų metų teisininkas Jonas Cicėnas.

Artimiausius penkerius metus Anykščių rajono policininkams
vadovaus dabartinis Visagino savivaldybės policijos komisariato
viršininkas Jonas Cicėnas.
news.tts.lt nuotr.

Šiemet baigėsi visų Utenos
apskrities savivaldybių policijos
viršininkų antrosios 5-erių metų
kadencijos ir visi vadovai perkelti į
tokias pat pareigas kituose komisariatuose. Buvusio Anykščių rajono
komisariato viršininko Rimanto
Čepulio kadencija baigėsi dar metų
pradžioje ir jis nuo vasario mėnesio vadovauja Rokiškio rajono policijos komisariatui.
,,Anykštos“ pakalbintas J. Cicėnas sakė, kad įsakymas dėl jo
perkėlimo jau yra ir, skaitydamas
policijos įvykių suvestines, Anykščių rajono įvykiams jau skiriąs didesnį dėmesį. Kilimo ignalinietis,
J.Cicėnas - jau daugelį metų gyvena Visagine, o prieš tapdamas policijos viršininku dirbo šio miesto
policijos viršinko pavaduotoju.
Bent jau darbo Anykščiuose pradžioje jis ketina gyventi Visagine
ir kiekvieną dieną važinėti į naują darbovietę. ,,Žaidimo taisyklės
buvo aiškios. Kai priėmiau sprendimą dalyvauti komisariato vadovo
konkurse, žinojau, kad ateis laikas
rotacijai,“ - kalbėjo J.Cicėnas.
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asmenukė

Renkame
Prezidentą

,,Balsuočiau už A, bet reitingai
rodo, kad A neišrinks. Kad balsas
nenueitų veltui, balsuosiu už B,
nes labai bijau, kad prezidentu
neišrinkų C“, - samprotauja daugelis partijoms nepriklausančių
žmonių.
Tačiau ar Jūs perkate truputį
sugižusį pieną, jeigu šviežiam
neužtenka pinigų?
Neagituoju. Tik manau - skaičiuoti, renkantis valstybės vadovą, nedera. Čia kaip meilėje. Reikia rinktis tą, kuris širdžiai atrodo
geriausias ir artimiausias.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

2019 m. gegužės 11 d.

KONKREČIAI

Paminklas tremtiniams bus restauruojamas

spektras
Sukčiai. Ketvirtadienio rytą Panevėžyje sulaikyti 4 tūkst. eurų iš
moters išvilioję sukčiai, pranešė Panevėžio policija. Policija apie 10.30
val. gavo pranešimą, kad 1940 metais gimusiai moteriai į laidinį telefoną paskambino vyras, jis pristatė
policijos pareigūnų ir pasakė, kad
jos turimi pinigai gali būti netikri,
todėl juos reikia patikrinti. Apie 11
val. į namus atėjusiam vyrui moteris davė 4 tūkst. eurų. 1982 ir 1985
metais gimę įtariamieji sulaikyti.

Šiais metais bus restauruojamas šalia senųjų Anykščių miesto
kapinių stovintis paminklas tremtiniams „Tautos kančia – mano
kančia“.
Už 3 tūkst.500 Eur restauravimo
darbus atliks IĮ Alfonso Šiaulio
dirbtuvė iš Vilniaus.
Techninę užduotį rangovui rengusi Anykščių rajono savivaldybės
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stankevičienė konstatavo, kad
paminklo būklė kiekvieną dieną
blogėja, atskiros jo dalys pradėjo
pūti.Anot Savivaldybės specialistės, būtina restauruoti paminklo
medieną, konservuoti paviršių, atkurti netektis, paminklą sutvirtinti,
atnaujinti jo apskardinimus. Šiuo
metu paminklas stovi ant įrengto
betoninio postamento, kuris padeda išvengti medienos puvinio, todėl esą tikslinga kryžių atskirti nuo
betoninio postamento, paliekant
tarpą.
Pagal pasirašytą su rangovais
sutartį, paminklo atnaujinimo
darbai turėtų būti užbaigti iki šių
metų spalio pradžios.

Apie 9 metrų aukščio ažuolinis
paminklas tremtiniams prie kapinių didžiųjų vartų buvo pastatytas
1989 metų birželio 14 dieną. Paminklo autoriai – liaudies skulptoriai Jonas Tvardauskas ir Liudas
Tarabilda, architektas – Gintautas Navickas. Kryžiaus kryžmoje
įkomponuotas horeljefas, vaizduojantis moteris, vyrus bei vaikus, jų grupes. Kryžmos centre
įkomponuotas netektį, skausmą
simbolizuojantis
kompozicijos
akcentas – gedinti figūra su vaikeliu ant rankų. Horizontaliojoje
kryžmos dalyje – tremtinių gyvenimo epizodai.
Kryžiaus liemuo dekoruotas reljefine pynute, jo vidurinėje dalyje
yra Vyčio reljefas, platesniame už
kryžiaus liemenį cokolyje yra įrašas „Tautos kančia – mano kančia“.
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30 metų stovintis medinis paminklas tremtiniams laikomas paminklu Anykščių krašto žmonėms – stalinizmo piktadarybių aukoms.

Anykštėnai Italijoje „aus“ floristinį kilimą
Darbą pradėjęs naujai išrinktasis Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius šį ketvirtadienį išvyko jau į antrąją užsienio kelionę. Prieš savaitę savivaldybės vadovas viešėjo Latvijoje, o šį kartą
išskrido į Italiją.

Kurti floristinius kilimus tapo Anykščių miesto šventės tradicija,
kurią, beje, ir sugalvojo meras, gamtininkas Sigutis Obelevičius.
Anykščių rajono savivaldybė
praneša, kad S.Obelevičius Italijos Pjetra Ligurės mieste dalyvaus
floristinių kilimų parodoje „Pietra
Ligure in fiore“.
Kartu su meru S.Obelevičumi į
Italiją išvyko ir floristinio kilimo
,,audimo” komanda: Anykščių ra-

jono savivaldybės Bendrojo ir ūkio
skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė, Anykščių turizmo
ir verslo informacijos centro darbuotoja Julija Pilkauskaitė, Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų
kaimo bendruomenės pirmininkė
Diana Šermukšnienė, Anykščių se-

niūnijos Ažuožerių moterų klubo
pirmininkė Alvyra Simanonienė,
Traupio bendruomenės narė Lina
Rakauskienė bei Viešintų bendruomenės narė Edita Owczarzak.
Anykštėnai parodoje ,,aus” 23
kvadratinių metrų ploto floristinį
kilimą, simbolizuojantį lietuvišką
tautinę juostą, kuri bus ,,supinta”
iš karpytų samanų, 3000 pušų kankorėžių, 25 kg kavos tirščių ir 1200
gvazdikų žiedų.
Italijoje vykstančioje floristinių
kilimų parodoje Anykščių delegacija dalyvaus jau antrą kartą. Pirmą
kartą anykštėnai parodoje dalyvavo
2016 metais ir tuomet buvo vieninteliai Lietuvos atstovai. Prieš trejus
metus anykštėnų delegacija kūrė
19 m2 dydžio tradiciniais lietuvių
liaudies raštais išmargintą kilimą,
kuris prasidėjo ir baigėsi Lietuvos
valstybės vėliavos spalvomis.
Floristinių kilimų parodos organizatoriai šiais metais finansuoja
kelionės dalyvių nakvynę, maitinimą, padengia 60 proc. kelionės
išlaidų bei skiria 150 Eur kilimui
reikalingoms gyvoms gėlėms.
Floristinių kilimų kūrime anykštėnai turi sukaupę gan solidžią
patirtį. Kasmet floristinių kilimų

Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus vizitą
į floristinių kilimų parodą
komentavo ir respublikinė
žiniasklaida.
konkursas organizuojamas per
Anykščių miesto šventę. Anykščių
rajono mero S.Obelevičiaus sumanytas floristinių kilimų konkursas
šią vasarą vyks jau 13-ą kartą.
Prieš savaitę Anykščių rajono
meras S.Obelevičius Latvijoje,
Ludzos mieste, dalyvavo projekto
,,Bella kultūra” partnerių susitikime. Šio projekto metu planuojama
plėtoti tradicinius amatus ir kulinarinį paveldą.
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Tarnybinį transportą prižiūrės laiko patikrinti meistrai
Anykščių rajono savivaldybės administracija šį pavasarį pasirašė pluoštą sutarčių su paslaugų teikėjais, kurie prižiūrės Savivaldybės tarnybinį transportą.
Savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių plovimo paslaugas iki ateinančių metų kovo
pabaigos teiks pagal verslo liudijimą dirbantis Giedrius Mogyla.
Bendra sutarties kaina vienerių

metų laikotarpio paslaugų atlikimui - 2 tūkst. 500 Eur.
Lengvųjų tarnybinių automobilių remonto paslaugų sutartį
Savivaldybė pratęsė su pagal
verslo liudijimą dirbančiu Žydrū-

Temidės svarstyklės

Sprogmuo. Gegužės 7-ąją, 11
val. 34 min., gautas vyro pranešimas, kad Kurklių seniūnijos
Luciūnų kaime, S.Ylos gatvėje,
rado daiktą, panašų į sprogmenį. 12 val. 07 min. įvestas planas SKYDAS. Atvykę Lietuvos
kariuomenės J. Vitkaus inžinerijos bataliono kariai nustatė, kad

Mirtis. Gegužės 7-ąją, 8 val.
34 min., Skiemonių seniūnijos
Kilėvos kaime, namuose, buvo
rastas vyro (g. 1955 m.) kūnas be
išorinių smurto žymių. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

nu Bernatoniu. Ž.Bernatoniui priklauso autoservisas Anykščiuose,
Kęstučio gatvėje. Pagal sutartį
Ž.Bernatonis Savivaldybės automobilius remontuos iki 2020 metų
pavasario.
Autodetalių tiekimo sutartį Savivaldybė taip pat metams pratęsė su tuo pačiu paslaugų tiekėju
– Vyganto Čiukšio firma.

Sutartis pratęsta ir su Rimanto
Orlovo įmone, kuri dar metus keis
Anykščių rajono savivaldybės tarnybinių automobilių padangas.
Kiek bus mokama paslaugų teikėjams, su kuriais sutartys pratęstos, sutarčių dokumentuose nenurodoma.

rastas II pasaulinio karo laikų vokiškas 105 mm. artilerijos sviedinys. Jis sunaikintas Kurklių žvyro karjere. 14 val. 22 min. planas
SKYDAS atšauktas. Įvykis registruotas.

sariatas gavo AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY
pareiškimą, kad balandžio 5-ąją,
apie 15 val., vyras (g. 1990 m.),
gyv. Anykščiuose, Vairuotojų g.,
suklastojo eismo įvykio deklaraciją, kurioje nurodė žinomai
melagingus duomenis. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Suklastojo. Gegužės 9 dieną
Anykščių rajono policijos komi-
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Pasidavė. Buvęs Brazilijos
prezidentas Michelis Temeras ketvirtadienį, kitą dieną po teismo
nurodymo grįžti į kalėjimą, pasidavė San Paulo policijai. 78 metų
M. Temeras į federalinės policijos
būstinę San Paule atvyko kortežu,
iki termino likus dviem valandoms.
Jis yra antras šios Lotynų Amerikos
valstybės eksprezidentas, įtrauktas
į „Plovykla“ (Lava Jato) pramintą
didžiulį korupcijos tyrimą, jau nuvertusį dešimtis politikų ir korporacijų vadovų. M. Temeras įtariamas
vadovavimu „nusikalstamai organizacijai“, nukreipusiai iki 1,8 mlrd.
realų (411 mln. eurų). Rio de Žaneiro apeliacinis teismas trečiadienį nurodė M. Temerui „tuojau pat“
grįžti į kalėjimą, iš kurio jį prieš kelias savaites paleido kitas teisėjas,
naujienų agentūrai AFP sakė teismo
pareigūnas. M. Temeras, kaltinamas
vadovavimu rafinuotai grobstymo
ir pinigų plovimo schemai, kovo
mėnesį buvo areštuotas San Paule ir
pervežtas į Rio de Žaneirą. Tačiau
po keturių dienų šį sprendimą kitas
teisėjas panaikino, pareiškęs, kad
stinga pateisinančių aplinkybių.
Minimas tyrimas prasidėjo 2014
metais nuo įtariamo pinigų plovimo vienoje automobilių plovykloje
sostinėje Brazilijoje. Kyšiai būdavo
duodami kelių partijų politikams.
Misija. Internetinės prekybos
milžinė „Amazon“ magnatas Jeffas Bezosas ketvirtadienį pareiškė
planuojantis pasiųsti erdvėlaivį į
Mėnulį, atgyjant susidomėjimui
tokiomis misijomis, praėjus pusei šimtmečio po pirmojo žmonių
išsilaipinimo Žemės gamtiniame
palydove. J. Bezosas sakė, kad jo
kosmoso technologijų bendrovė
„Blue Origin“ ketina pirmiausiai
nuskraidinti kibernetinį aparatą,
dydžio sulig nedideliu namu, galintį nešti keturis mėnuleigius. Šiai
misijai būtų panaudotas naujai sukurtas raketinis variklis ir didesnės
raketos. Vėliau galėtų būti paleistas žmones skraidinantis aparatas.
Tikėtina, kad tai pavyktų padaryti
iki JAV kosmoso agentūros NASA
planuojamo sugrįžimo į Mėnulį
2024 metais.
Prekyba. Prieš trejus metus Australijoje kaip finansinės edukacijos
platforma įkurtas ir rudenį Vilniuje
įsikūręs startuolis „Evarvest“ kuria programėlę, leisiančią mažmeniniams investuotojams prekiauti
31 pasaulio biržoje be minimalios
sąskaitos reikalavimų ir už mažesnius komisinius nei tradicinės brokerinės, nurodo „Verslo žinios“.
Programėlę „Evarvest“ paleis antrą šių metų pusmetį, pirmiausia
paleidžiant prekybą JAV biržose.
„Evarvest” žada, kad ilgainiui per
programėlę bus galima prekiauti ir
biržoje prekiaujamais ETF fondais,
obligacijomis.Tolesnėse plėtros fazėse turima planų ir dėl investicijų
valdymo paslaugų, pensijų fondo
kūrimo.

SITUACIJA

???

Ar
atsisakytumėte
taršaus
automobilio, jei
už tai gautumėte
1000 eurų
kompensaciją?
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Mažiausiai pajamų atnešė
lauko ekranas

savaitės citatos
Jis ir dėl dujinių katilinių
kaltę prisiėmė...
Rima LESNIKAUSKIENĖ,
anykštėnė,
socialdemokratė,
apie tai, kodėl buvo atmestas
tarybinių karių atminimo projektas:
,,Man tada Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis sakęs:
Idėja graži, bet netiko. Esu kaltas,
bet ne aš vienas."
Ir triukšmo lygis ten nebėra
išskirtinis?

Vainius KALINAUSKAS:
- Neatsisakyčiau, nes elektromobiliams iki automobilių su vidaus
degimo varikliais yra dar labai
toli - įkrovimas trunka daug ilgiau
negu kuro įpylimas, įprastu automobiliu galima nuvažiuoti didesnį atstumą, neišplėtota įkrovimo
sistema, mažesnis elektromobilių
patvarumas. Po 10 metų, kai elektromobiliai patobulės, svarstyčiau
apie įsigijimą. Šiuo metu atsisakyčiau savo automobilio už pinigus
naujam elektromobiliui ir papildomus 2500€.

Aušra RASIKAITĖ:
- Kas iš to 1000 eurų? Juk jų neužtektų pasikeisti į kitą automobilį....tikrai neatsisakyčiau.

Zosė MIŠKINIENĖ:
- Aišku, kad taip. Atsisakyčiau.

Dominykas TUTKUS:
- Neturiu taršaus automobilio.
Važinėju automobiliu, kuriame
įmontuota dujinė įranga. Bet pati
idėja yra sveikintina ir ji galėtų
duoti rezultatą, nes keliuose daug
automobilių, kurių vertė apskritai
nesiekia tūkstančio eurų.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Gitana MILEIKAITĖ, anykštėnė, apie sąvokas:
,,Iš patirties žinau, kad Anykščiuose keletas namų priskiriami
,,bendrabučio tipui“ pagal sovietinį nusistovėjusį vertinimą, tačiau
jie atitinka visus keliamus kriterijus.“
Bet planas turi būti įvykdytas
120 procentų

Pernai laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Kristina Beinorytė su nušalintuoju Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu aplankė tolimąją Kiniją. Po kelionės daug kalbėta
apie verslo galimybes rajono verslininkams Kinijoje, tačiau veiklos ataskaitoje apie kelionę net neužsimenama.
(Atkelta iš 1 psl.)
2018 metų veiklos ataskaitoje laikinoji Anykščių turizmo ir
verslo informacijos centro direktorė K.Beinorytė akcentuoja, kad
dėl pasikeitusios vartotojų elgsenos įstaiga turizmo informacijos
sklaidai ypatingą dėmesį skyrė
internetiniams kanalams. Nors
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras ir stengėsi koja
kojon žengti su šiuolaikinėmis
technologijomis, tai padaryti ne
visada sekėsi. Pavyzdžiui, savo
internetinėje svetainėje įstaiga reklamavo net neveikiančias
Anykščių viešojo maitinimo įstaigas. Miesto svečiai kviesti užsukti jau į kurį laiką uždarytą piceriją „Jara Jums“. Ant jos langų
dabar puikuojasi skelbimai, kad
patalpos yra išnuomojamos.
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinoji direktorė K.Beinorytė veiklos ataskaitoje labai vaizdžiai aprašė, kaip
Anykščių rajone kinta lankytojų
iš užsienio srautai.
„Latvija išlieka pirmoje vietoje, tačiau skaičius po truputį
krenta. 2016/2017 metais antroje vietoje buvo svečiai iš Rusijos, tačiau 2018 metais vokiečių
turistai kyla į viršų, stumdami
rusus į 3 vietą. 4 vietoje lieka
Didžioji Britanija, o 5-oje – Suomija,” - veiklos ataskaitoje rašo
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinoji direktorė
K. Beinorytė.
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis,
pernai turizmo sezonas Anykščių
rajone prasidėjo kovo mėnesį, o
baigėsi lapkritį.
„2018 metais lankytojų, kurie tikslingai atvyko į turizmo ir
verslo informacijos centrą klausti
nuorodų ar teirautis, ką nuveikti mieste, skaičius padidėjo (11
724) lyginant su 2017 metais
(7794). 2018 m. turistinę informaciją teikėme dviejose miesto
vietose.
Į Centrą užsukančių lankytojų
ir užsakomų ekskursijų apskaita rodo, jog pagal savaitės dienas daugiausia turistų Anykščių

turizmo ir verslo informacijos
centre apsilanko penktadieniais,
šeštadieniais, sekmadieniais, o
mažiausiai – pirmadieniais ir
antradieniais. 2018 m. pats aktyviausias turizmo sezono mėnuo
buvo rugpjūtis. Pagal mėnesius –
liepa (2 329 lankytojai), rugpjūtis
(3 465 lankytojai), gegužė (1 184
lankytojai), birželis (1 122 lankytojai), rugsėjis (1 380 lankytojai).
Išanalizavus lankytojų srautus,
galime daryti išvadą, kad 2018
m. turizmo sezonas prasidėjo
kovo mėnesį, o baigėsi lapkričio
mėn.”, - skelbiama laikinosios
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorės K. Beinorytės veiklos ataskaitoje.
Anot K.Beinorytės, lyginant su
2017 metais, ant Kalitos kalno
esančios rogučių trasos lankytojų
skaičius padidėjo beveik 26 proc.
Už vasaros rogučių paslaugą
pernai įstaiga gavo 151 474 Eur
pajamų. Priminsime, kad pernai
pramogų ir sporto centrą ,,Kalita”
sukrėtė skandalas – išsiaiškinta,
kad vasaros rogučių trasos kasininkė lankytojams pardavinėjo
suklastotus bilietus.
Šiltos žiemos ir nepastovi temperatūra jau kasmet gadina pramogų ir sporto centro ,,Kalita”
slidinėjimo trasų būklę ir didina
sniego gaminimo ir paruošimo
išlaidas, veiklos ataskaitoje skelbia Anykščių turizmo ir verslo
infortmacijos centro direktorė
K.Beinorytė.
Pernai ant Kalitos kalno slidinėjimo sezonas truko 89 dienas.
Už kalnų slidinėjimą Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras gavo 54 tūkst. 850
Eur pajamų.
2018 metais Anykščių turizmo
ir verslo informacijos centro nupirktu traukinuku važiavo 22 104
žmonės.
Traukinukas vežė keleivius
nustatytais maršrutais ,,Dainuvos slėnis – Medžių lajų takas“
ir „Medžių lajų takas – Dainuvos
slėnis.“
Pramoginį traukinuką prieš
trejus metus tuometinis Anykščių turizmo informacijos centras
įsigijo už 38 500 Eur. Traukinu-

kas nupirktas naudotas. Pernai
Anykščių rajono tarybą laikinoji Anykščių turizmo ir verslo
informacijos centro direktorė
K.Beinorytė informavo, kad
traukinukas yra labai prastos
techninės būklės, jis nuolat genda, brangus jo išlaikymas. Įstaiga
planuoja įsigyti dar vieną pramoginį traukinuką, kuris galbūt būtų
varomas elektra.
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras 2018 metais
atidarė elektroninę parduotuvę.
Šioje parduotuvėje galima
įsigyti įvairių anykštietiškų suvenyrų: marškinėlių, puodelių,
rašiklių ir netgi medaus. Tačiau
bene daugiausia reakcijų susilaukė Anykščių turizmo ir verslo centro laikinosios direktorės
K.Beinorytės veiklos ataskaitoje
nurodyti skaičiai, kiek įstaigai
pavyko uždirbti eksploatuojant
šalia Anykščių kultūros centro
pastatytą lauko ekraną.
Pernai už Anykščių miesto
centre pastatytame lauko ekrane
rodytą reklamą miestas uždirbo
85 eurus. Priminsime, kad lauko ekranas mieste pernai pradėjo veikti gruodį, jam įsigyti iš
Anykščių rajono biudžeto išleista
beveik 47 tūkst. eurų.
Vos įrengtas lauko ekranas sulaukė daugybės kritikos. Anot
specialistų ir anykštėnų, jam
pasirinkta netinkama Anykščių
miesto vieta.
Anot K.Beinorytės, 2018 metais Anykščių turizmo ir verslo
informacijos centras prisidėjo prie Anykščių rajono verslo
aplinkos gerinimo. Centro specialistai pernai 27 juridiniams bei
26 fiziniams asmenims suteikė
tiesiogines konsultacijas, o telefonu verslininkus konsultavo net
230 valandų.
2018 metų pabaigoje Anykščių
turizmo ir verslo informacijos
centre dirbo 23 darbuotojai.
Nuo šių metų Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras
veikia kitose patalpose – Šaltupio
gatvės 15-uoju numeriu pažymėtame pastate.

-ANYKŠTA

Virmantas
VELIKONIS,
Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus
vedėjas, apie šalnų sodams padarytą žalą:
,, Sodininkams nereikia, kad
vaisius vestų visi žiedai. Normaliam derliui užtenka 15 procentų.“
Apogėjus - kai kiekvienas
pilietis turi po šautuvą
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS, muziejininkas, apie piliečių domėjimąsis politika:
,,Man regis, kad perdėtas domėjimasis politika nėra labai geras
reiškinys.“
Bet ir nepartiniai nešykščiai
žada...

Virginijus Aloyzas MILAKNIS, tautodailininkas, apie
angažuotumą:
,,Esu mažiau angažuotas nei buvau anksčiau, partijos man pasidarė mažiau svarbios, žiūriu į nuveiktus darbus, o ne į pažadus.“
Kada tik keliu važiavau pro
statybų aikštelę, man verkė iš
skausmo širdis...
Daiva GASIŪNIENĖ, Panevėžio miesto vyriausioji architektė, apie A.Barnausko klėtelės
gaubto instaliacijas:
,,Jei žiūrėsime į A.Baranausko
klėtelę kaip į statybų aikštelę, tai
normaliai vertinu, o jeigu kaip į
dalyką, kurio tikslas yra ilgesnis
ir kultūrinis, tai man gaila Anykščių.“
Iš esmės rezultato tai nekeičia
Valdas PALIONIS, laikinasis
Anykščių rajono policijos viršininkas, apie įtampas:
,,Žurnalistų skambutis man taip
pat nėra labai malonus, bet jeigu
netrukus gausiu širdies smūgį, esmine mirties priežastimi vis tiek
bus širdis, o ne jūsų skambutis.“

IŠ ARTI

2019 m. gegužės 11 d.

Gegužės 9-ąją minėjo be karo veteranų

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Gegužės 9-ąją Anykščiuose, tarybinių karių kapinėse, tradiciškai susirinko grupė anykštėnų, norėjusių pagerbti Antrajame pasauliniame kare žuvusius karius.
Tradiciškai į šias kapines gegužės 9-ąją kasmet eina tie patys
asmenys, tapę savotiška bendruomene. Ši bendruomenė pernai
prarado Vincą Radušį, karo veteraną, mirusį praėjusią vasarą.
V.Radušiui ėjo jau 98-i metai.

Anykštėnė Rima Lesnikauskienė prisiminė pastangas
užrašyti karių prisiminimus.

1944 liepos 15-ąją tarybiniai kariai iš Anykščių išvijo vokiečius.
Per mūšį kritę tarybiniai kariai palaidoti šalia Anykščių.
Kalbą ant karių kapų sakė buvęs
Anykščių karinio komisariato viršininkas Vytautas Laurinavičius,
Antrojo pasaulinio karo veteranės
dukra Zoja Suleimanova bei aktyvi
visuomenės veikėja, socialdemokratė Rima Lesnikauskienė.
V.Laurinavičius atsiminė skaudžią istoriją, pasakojo, kaip tarybinė armija 1944-aisiais iš
Anykščių vijo vokiečius, kaip
20-metis kareivis Anatolijus Šagalovas žuvo gelbėdamas pulko veliavą. Ir V.Laurinavičius, ir
R.Lesnikauskienė, ir Briuselyje
dabar gyvenanti Z.Suleimanova
negailėjo priekaištų Lietuvos valdžiai.
Pasak V.Laurinavičiaus, kai nepasiteisino šūkis ,,rusai – puola“,
Lietuvos saugumui buvo duota

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Anykščiuose planuotas parodyti Valstybinio jaunimo teatro
spektaklis „Raudona“ buvo
atšauktas, nes prekyba bilietais
vyko labai vangiai. Kita vertus,
humoro grupei „Ambrozija“
teko organizuoti papildomą
pasirodymą, nes bilietai buvo
šluote iššluoti. Nieko tokio?
Tikrai nieko, juk ir „Domino“
teatro spektakliuose salės lūžta
nuo norinčių atsipalaiduoti ir
„pažvengti“. Manau, tai ir yra
esminis skirtumas, kodėl žmonės
renkasi humorą, o ne rimtąjį
meną – noras „pažvengti“ ir nieko negalvoti. Po lengvų buitinių
komedijų ramiausiai gali keliauti
į „Maximą“ pirkti vakarienei

užduotis rasti kitą priešą. ,,Rado
Kiniją. Tik šaukiant, kad kažkas puola, iš Lietuvos biudžeto
galima semti milijardus ir remti
JAV ginklų pramonę,“ - kalbėjo
V.Laurinavičius. Jis atsiminė Lietuvos kariuomenės karių muštynes
Vokietijoje, per kurias vienas karys
buvo smarkiai sužalotas. Pasak buvusio Anykščių karinio komisariato viršininko, Lietuvos valstybė
apskritai savo kariuomenei skiria
mažiau dėmesio nei gėjams. Apie
Lietuvos kariuomenės paradą jis
sakė: ,,Paradas praslinko kaip belaisvių kolona“.
R.Lesnikauskienė, atsimindama
V.Radušį, kalbėjo, kad apie jį kažkada Laimis Vaitonis Anykščiuose
leistame laikrašyje ,,Blyksnys“
rašė, jog ,,septynios kulkos pralėkefyro prie bulvių, o grįžęs namo
kaip niekur nieko dar įsijungsi ir
visokias „pagalbas“ ar „kakadu“. O rimti spektakliai, profesionalūs koncertai dažnai sukrečia,
išeini iš jų tarsi šiek tiek per
galvą gavęs ir jokios „maximos“
tikrai ne galvoj. Rimti kūriniai
priverčia mąstyti, analizuoti,
neleidžia nurimti. Šiuolaikinis
žmogus, galvoju, pavargęs nuo
analizių ir minčių...
Ar tikrai pakaks jėgų vakare
nueiti į gerą spektaklį, kai visą
dieną suki galvą dėl nuolat didėjančių mokesčių, kai ryte į darbą
ir vakare iš darbo grįžti tuo
pačiu, jau ilgai žadėtu sutvarkyti
duobėtu keliu, kai vaistinėje už
vitaminus sumoki 30 eurų, o
praeitą mėnesį taisytas šaldytuvas vėl sugedo... Taip ir sukiesi
lyg voverė uždarame rate ir
jokiems rimtiems menams laiko
nebelieka. Nebent „pažvengti“...
Ieškodama argumentų, kodėl
žmonės eina žiūrėti į scenoje besidarkančias tetas ilgais sijonais
ar vyrus nuogais užpakaliais,
bandau juos pateisinti nuobodžia ir sunkia buitimi...
Anykščių kultūros centras tris
kartus organizavo „Miestelėnų
pavakario pašnekesius“, kad sužinotų, kokias „Bėk bėk, žirgeli“

Antrojo pasaulinio karo veteranės dukra Zoja Suleimanova pasakojo, jog jos motinos namų duris prasidėjus
,,perestroikai“ kaimynai tepė
išmatomis.

Kalbą sakė buvęs Anykščių rajono karinio komisariato viršininkas Vytautas Laurinavičius.

Tarp kelių dešimčių susirinkusiųjų pagerbti žuvusių karių, šiemet jau nebebuvo nė vieno Antrojo pasaulinio karo veterano.
Autoriaus nuotr.
kapinės ir pan. ,,Man tada Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Valentinas Patumsis
sakė: ,,Idėja graži, bet netiko. Esu
kaltas, bet ne aš vienas,“ - kalbėjo
V.Lesnikauskienė ir išvardijo visus
komisijos narius, kurie dalyvavo
skirstant projektines lėšas.
Zoja Suleimanova prisiminė savo
mamą bei kitus Antrojo pasaulinio
karo dalyvius. Moteris kalbėjo, kad
prasidėjus ,,perestroikai“ jos šeimai
teko patirti patyčių. ,,Kaimynai išmatomis tepdavo jos duris, nes ji
buvo karo veteranė. O anksčiau ji
žmonėms padėdavo, nes buvo pažįstama su Sniečkumi,“ - kalbėjo
Briuselyje gyvenanti moteris.

Pasak jos, Briuselyje gyvenantys išeiviai iš buvusios Tarybų
Sąjungos tarpusavyje pasišneka,
visi stebisi tuo, kas darosi pas mus
- kariaujama su šmėklomis, ardomi
paminklai.“
Renginyje tradiciškai dalyvavo
ir buvęs KGB Anykščių poskyrio
viršininkas, KGB papulkininkis
Alvydas Žala, bet jis tik padėjo
gėlių prie pagrindinio paminklo ir
kalbų nesakė.
Tradiciškai renginyje neapsilankė ir nė vienas Anykščių rajono
valdžios atstovas. Gegužės 9-ąją
buvo padėtos gėlės ir Kurklių mietelyje esančiose tarybinių karių
kapinėse.

bei Miesto šventes anykštėnai notaip daug renginių vyksta, todėl
rėtų matyti. Į visus tris renginius
visai anykštėnams ne galvoj tos
išreikšti savo nuomonės atėjo
šventės.
po vieną žmogų... Na, neįdomu
Savo noru retai lankausi
anykštėnams, kokios bus šventės,
Anykščiuose vykstančiuose renkažkokios jos vis tiek bus...
giniuose. Man įdomūs „atvežtiMugė, koncertai, pramogos vainiai“ spektakliai (tik apsaugok,
kams, šaltas alus ir kepta duona
dieve, nuo „Domino“) ir šokių
– be šių dalykų minėtos šventės
festivalis „Pėdos“. Tačiau nenevyksta. Todėl, ar koncertuos
mažai renginių tenka aplankyti,
Jonas, ar Petras, nėra didelio
nes „toks darbas“. Pats baisiauskirtumo, nes beveik galiu garansias dalykas, kurį reikia iškęsti
tuoti, kad renginio organizatorių
– tai renginių trukmė. Susidaro
sprendimas dėl Jono ar Petro
įspūdis, kad kuo renginys trunka
vis tiek bus nevykęs. O nevykęs
ilgiau, tuo jis kokybiškesnis ir
ne todėl, kad
„va, kaip
anykštėnai
...„Grįžkime prie rengi- žmonės daug
labiau mėgtų
nių trukmės Anykščiuose... dirbo, kad jis
Joną negu
išvystų dienos
Jeigu renginys nesitęsia 3 šviesą“
Petrą, bet todėl,
valandas, galima sakyti, jog (geriau būtų
kad jeigu koncertuos Jonas,
neišvydęs).
renginio kaip ir nebuvę“...
bus labiau
Padaryti renpagalvota apie
ginį ilgą ir kojaunimą, o jeigu Petras – duokybišką geba tik profesionalai.
klė atiduota senjorams... Liks
Man atrodo, kad anykštėnai,
nuskriauti „viduriniai“, kuriems
organizuodami įvairių premijų
labiausiai patiktų klausytis Maįteikimo ceremonijas, parodų
rytės. Man labai patiko rašytojo
atidarymus ir pan., lygiuojasi į,
Rimanto Povilo Vanago mintis,
pavyzdžiui, režisieriaus Mariaus
kai jis, paprašytas pakomentuoti,
Ivaškevičiaus „Išvarymą“.
kodėl anykštėnai liko abejingi
Mačiau šį 5.30 valandos trukmės
„pašnekesiams“ ir nepanoro
spektaklį vienų Naujųjų metų
pasikalbėti apie galimas švenčių
išvakarėse – jame buvo visko:
vizijas, sakė, jog Anykščiuose ir
nuo ausis riečiančių keiksmų ne

kartą norėjosi palikti salę, paskui
siužetas taip įtraukdavo, kad,
atrodydavo, nieko geresnio iki
šiol nematei, bet, kaip ten bebūtų, – spektaklis sukurtas meistro.
Labai daug emocijų sukėlė Oskaro Koršunovo spektakliai. Po
„Ugnies veido“ gal dvejus metus
negalėjau žiūrėti šio režisieriaus
spektaklių... Bet jis irgi – meistras. Grįžkime prie renginių
trukmės Anykščiuose... Jeigu
renginys nesitęsia 3 valandas,
galima sakyti, jog renginio kaip
ir nebuvę... Juk reikia galybės
vertingų intarpų – pagriežti
smuiku, paskambinti kanklėmis,
padeklamuoti eilėraštį, perskaityti išsamią biografiją, dar pianino
melodija, dar vienas kitas prisiminimas... Apie renginių trukmę
vertėtų labai susimąstyti...
Taigi ką daryti, kad anykštėnai
pradėtų vertinti rimtąjį meną?
Ogi nieko... Jeigu smagu gyventi
purvinam, kam praustis? Jeigu
„nusipumpuravęs“ ir spalvą
praradęs megztinis - „lygis“,
kam rengtis tvarkingai? Lygiai
taip pat ir su renginiais – jeigu „faina“ ,,žvengti“ kartu su
„Ambrozija“, tai negi rinksiesi
tą spektaklį, kuris nė trupučio
nejuokingas? Kodėl „nežvengti“,
jeigu gali „žvengti“?

kė pro šalį“. V.Radušis perėjo visą
karą, o R.Lesnikauskienė atkreipė
dėmesį į dar įdomesnę detalę - šio
tarybinio kario tėvas, dar 1923 metais emigravęs į JAV, taip pat dalyvavo Antrajame pauliniame kare ir
kovėsi amerikiečių armijoje, taigi
buvo toje pačioje barikadų pusėje,
kaip ir jo sūnus, tik su kitos valstybės vėliava.
R.Lesnikauskienė sakė, kad 2013
metais, kai Anykščių rajone buvo
dar 14 gyvų Antrojo pasaulinio
karo veteranų, ji Anykščių rajono
savivaldybei teikė projektą ir, jeigu
projektas būtų buvęs finansuotas,
tuomet būtų užrašyti karių atsiminimai, atnaujintos tarybinių karių
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Niūronyse - apie Joną Biliūną ir
Spaudos laisvę

Alma AMBRAŠKAITĖ

Gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – Jono Biliūno tėviškės muziejuje su
Anykščių rajono mokyklų mokiniais paminėjome prieš 140 metų (balandžio 11 d.) čia gimusį rašytoją Joną Biliūną. Susibūrimui pasirinkome dieną, kurią 1904 m. buvo grąžinta lietuviška spauda.
J. Biliūnas tą ypatingą įvykį išgyveno gyvai, jis buvo liudininkas to nusiteikimo, kai po 40 metų
buvo atgauta spauda...

Jono Biliūno tėviškėje Anykščių rajono mokiniai, minėdami rašytojo 140 gimimo metines, gyvai lietėsi prie jo gyvenimo ir kūrybos.

(Nukelta į 11 psl.)

Norite padėkoti medikui? Darykite tai tinkamai
Dažnas po operacijos sveikstantis pacientas su maišeliu rankose ar vokeliu kišenėje, norėdamas
padėkoti, užsuka į jį operavusio gydytojo kabinetą. Retas žino, kad tokia padėkos forma yra kyšis,
ir net nepagalvoja apie kitus padėkos būdus, kurie neverstų jaustis nejaukiai, nežeistų ir nežemintų mediko, kai jam svarbiausia – gerai pavykusi operacija ir sveikstantis pacientas. Tad ar tikrai
vis dar reikia nešti gydytojams dovanas, o galbūt galima atsidėkoti oficialiu būdu?
Dėl kyšio negydys geriau
Brukamas kyšis – tai nemaloni
situacija abiems pusėms. „Dažnas gydytojas šioje situacijoje
galvoja, kad pacientas juo nepasitiki, abejoja jo noru padėti
pacientui. Kai medikas atsisako
paimti, dažnas pacientas lieka
pasimetęs ir nesupratęs, kodėl
medikas nepaėmė dovanos, galvoja, kad gal ji per maža, ar per
prasta. Nerimauja, kad dabar jo
turbūt negydys ar gydys netinkamai. Daug kas tikina, kad duodami kyšį tiesiog nori padėkoti
medikui, tačiau visuomet galima
paieškoti ir rasti kitokių būdų“,
– įsitikinusi Eglė Tamošiūnienė,
Sveikatos apsaugos ministerijos
Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vedėja.
Medikai vieningai teigia, kad
joks kyšis negali pakeisti gydymo eigos, kurią gydytojui numato
įvairūs teisės aktai, oficialiai patvirtintos ligų gydymo schemos.
Be to, svarbu žinoti, kad ne tik
vokeliai su pinigais, bet ir mažos
dovanėlės – saldainiai ar kava –
yra kyšis, už kurį ir duodančiam
kyšį, ir jį imančiam gresia baudžiamoji atsakomybė.

Geriausia – vieša padėka
Jei bet kokia dovanėlė gydytojui yra kyšis ir nusikaltimas,
tai kaip gi pacientai gali išreikšti
savo dėkingumą? Ir kokia forma
išreikšta padėka būtų maloniausia pačiam medikui?
E. Tamošiūnienė įsitikinusi,
kad geriausia yra padėkoti viešai, pavyzdžiui, parašyti padėką,
gražų atsiliepimą socialiniuose
tinkluose, specializuotose portaluose ar tiesiog parašius perduoti įstaigos administracijai, kuri
pasirūpins, kad ne tik medikas
sužinotų apie padėką, bet ir ją
paviešins. Gydytojui bus malonu
skaityti parašytą atsiliepimą apie
jo gerą darbą, galbūt tas geras atsiliepimas paskatins ir kitus pacientus pas jį apsilankyti. Be to,
vieša padėka sustiprins gydytojo
gerą reputaciją jo kolegų ir vadovybės akyse.
Atsidėkoti geru žodžiu
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės PSPC direktorė Sonata
Steniulienė pasakoja, jog yra
pastebima kyšininkavimo mažėjimo tendencija, o tiek pacientų,

tiek sveikatos priežiūros specialistų sąmoningumas didėja.
„Pacientai žino, kaip gali tinkamai atsidėkoti medikams,
nes informacija skelbiama tiek
įstaigos viduje, tiek internetinėje svetainėje. Mes skatiname
visuomenę atsidėkoti pagarbiu
elgesiu, geru žodžiu, šypsena ar
rašytine, žodine padėka. Vadovo
kreipimasis į pacientus primena,
kad nereikia žeminti nei savo,
nei sveikatos priežiūros specialistų orumo neteisėtais veiksmais
ar neoficialiais mokėjimais. Antikorupcinis švietimas mūsų įstaigoje yra svarbus prevencinis
veiksnys”, – sako Anykščių rajono savivaldybės PSPC direktorė
S. Steniulienė.
Pašnekovė prisimena, jog
Anykščių laikraštis „Anykšta”
inicijuodavo daugiausia padėkų
gavusio mediko apdovanojimą
Medikų dienos proga. Direktorė
teigia, kad tai buvo puiki iniciatyva, kurią norėtų bendromis
jėgomis atnaujinti ir tokiu būdu
paskatinti pacientus dėkoti viešai.
Anykščių rajono savivaldybės PSPC taip pat pradės
vykdyti naują akciją, kurios

Informacija parengta bendradarbiaujant su LR sveikatos apsaugos ministerija, kuri įgyvendina Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Korupcijos
prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“.

metu pacientai taip pat bus raginami gražiu žodžiu padėkoti medikui.
Organizuoja specialią akciją
Sveikatos apsaugos ministerija,
skatindama pacientus atsisakyti
kyšininkavimo ir dėkoti medikams viešai, inicijuoja akciją šalies ligoninėse ir poliklinikose.

Pacientai sveikatos priežiūros įstaigų skelbimų lentoje galės rasti
informaciją apie padėkos akciją:
įstaigose bus iškabinti plakatai su
vokais, o šalia jų bus – atvirukai.
Kiekvienas pacientas ant jo galės
parašyti padėką jį gydančiam gydytojui ar slaugytojui ir įmesti į
greta esantį specialų voką.

Užsak. Nr. 527

IŠ ARTI

2019 m. gegužės 11 d.

Ar tikrai naikiname kultūrinį paveldą?...

Raimondas GUOBIS

Išstovėjusi bene 120 metų, jubiliejiniais siaurojo geležinkelio Švenčionėliai - Panevėžys metais nugriauta unikali Trumbatiškio geležinkelio stotelė. Erdvi medinukė išsilaikiusi visai neblogai, dengta
kokybišku skardos stogu, tačiau daugelį metų nenaudota, apleista, ne kartą nukentėjusi ir suniokota, vaiduokliškai stovėjo be langų ir be durų, apaugusi medžiais ir krūmais. Ieškojus, bet taip
ir nesuradus ja besidominčių, panorusių ją pirkti ar kam nors pritaikyti piliečių, dėl ,,visuomenės
saugumo“ unikali stotis buvo nugriauta. Gal paskubėta?
Pasak Skiemonių seniūno Stasio
Steponėno, Trumbatiškis priklauso
šiai Anykščių rajono seniūnijai, pastatas pripažintas avarinės būklės ir
buvo pavojingas nuolat čia landžiojusiems paaugliams, mat jie galėjo
sukelti gaisrą ar dar ką nors iškrėsti.
Todėl Anykščių rajono savivaldybės Turto skyriaus sprendimu pastatą nuspręsta nugriauti. Griovimo
paslaugos konkursą laimėjo griovimo, karjerų eksploatacijos ir žemės
darbų firma ,,Alkuras“ iš Kretingos.
Gal trys ar keturi jos darbininkai
kartu su sumania, dalykiška ir gana
valdinga darbų vykdytoja gyveno Troškūnų vienuolyne ir, kasryt
į Trumbatiškį atvykę, iš lėto ardė
varganąją stotelę. Kai pirmą sykį
užsukome prie istorinio statinio, jis
liūdnai rymojo nugriautu žemesnio
aukšto stogu, o griovikų nesimatė –
matyt, darbavosi kitame objekte. Iš
tiesų, ,,Alkuras“ mūsų rajone darbuosis keletą mėnesių - jau griovė
apleistus pastatus prie Troškūnų
bei Kavarsko, dar laukia jų ir baltamūrio vaikų darželio griovimo
darbai netoli Svėdasų. Senų pastatų

nugriovimui rajono biudžetas lėšas
seikėja tūkstančiais...
Pirmadienį ir antradienį griovikai
darbavosi atsakančiai - balandžio
11 - ąją pastato nebeliko. Sienos bei
perdangos, krosnys buvo išmaniai
sutrupintos, sugniuždytos judriu
amerikietišku ekskavatoriumi. Tas
miklus, ant tvirtų ratų vikriai besisukinėjantis mažylis ir sienas griovė,
ir tinku sulipdytus rąstus skyrė, ir,
duobę išrausęs, į ją smulkias griuvenas sustumdydavo, užkasdavo,
sulygindavo. Kilo tumulais debesys dulkių. Gerokai suskaldyti ir
aplaužyti rąstai buvo smulkinami į
trumpesnius, patogesnius ir tuojau
pat kraunami į privažiavusio traktoriaus priekabą - bus atiduoti netolimam gyventojui malkoms. Rajono
valdžiai malkų nereikia. Kai kas
rinkosi plytų, rado ir kitokio gėrio.
Angliška, storai cinkuota skarda jau
buvo išgabenta, matyt, į metalo supirktuvę. Pasak triūsusių, grynai žemaitiškai kalbančių vyrų, tokių senų
istorinių pastatų griauti jiems pasitaiko retai, be to, medinius sugriauti
gerokai sudėtingiau negu mūrinius.

Mūrai greičiau griūva, virsta dulkėmis, griuvenos tiesiog sumalamos ir
naudojamos keliams gerinti.
Nuplėšus lentas, atvertos sienos
dar kartą patvirtino, kokio nuostabaus ir vertingo statinio čia būta.
Sienos sunertos iš visiškai vienodo storio, gal kokių 20 centimetrų, rąstų. Jie tankiarieviai, todėl
tikėtina, kad valstybinės reikšmės
statiniui atgabenti iš šiaurinių Rusijos imperijos rajonų. Per daugiau
nei šimtą metų puikiausiai išsilaikė tarpurąsčius užpildęs pakulų
sluoksnis, kuris driekėsi taisyklinga virvute. Patys rąstai skambantys, puiki ir stogo skarda, antroje
pusėje cinkuota, matyti gaminusios
kompanijos įspaudai. Stotis beveik
tokia pat kaip Anykščiuose, nežymiai skiriasi tik vidinis patalpų
planavimas, kitose vietose iškirstos durys. Unikalus. Todėl pagrįstai kyla klausimas: ar buvo viskas
padaryta, kad pastatui atsirastų savininkas, gal buvo siūlyta kokioms
įmonėms, menininkų asociacijoms,
turtingiems ir kultūra besidomintiems piliečiams? Jei tuo metu

Trumbatiškio geležinkelio stotis: šio saugomu paveldo objektu nepaskelbto kultūros paminklo greitai neliks nė ženklo...
Autoriaus nuotr.
pirkėjo, investitoriaus neatsirado,
tai gal buvo galima pasaugoti, palaukti geresnių laikų. Juk toks pastatas tikriausia vertybė. Kam taip
skubėti, kuomet griuvėsiais ištisus
dešimtmečius stypso menkaverčiai
statiniai? Vertėtų to klausti atsakingų asmenų atsakingose tarnybose,
bet ar tai mano darbas?
Anykščių mieste ir rajone apleistų
pastatų daugybė. Dalis jų priklauso
privatiems asmenims, kiti yra Savivaldybės nuosavybė - ligoninė,
policija, biblioteka. Panašu, kad nei
planuota, nei mąstyta.
Ar tikrai ta unikali vieta buvo

tokia beviltiškai neperspektyvi? Ar
svarstyta galimybė, kad, jei pavyktų įrengti pėsčiųjų bei dviratininkų
trasą tarp Utenos ir Rubikių, toje
stotyje būtų buvę galima kai ką
keliaujančių reikmėms įkurti ar tą
stotį tiesiog išardyti ir pastatyti kur
nors prie veikiančio turistinio geležinkelio ruožo, kad ir Rubikiuose.
O gal iš istorinės pastato medienos
kurti įvairias instaliacijas, statyti
paminklus nueinančiam į nebūtį
pasauliui, juk, pasak Papšių kaimo
senolio Petro Miškinio, buvę laikai,
kai per Trumbatiškį važiuodavo ir į
Paryžių, ir į Londoną...

Babilone vyks visų pamėgtas ir tradiciniu tapęs
sporto ir laisvalaikio prekių išpardavimas!
Laikas pasirūpinti patogia sporto ir laisvalaikio apranga –
ypatingos nuolaidos ir pasiūlymai tik šį savaitgalį, gegužės 1112 dienomis, Babilone!
Mokslininkai teigia, kad aktyviai laisvalaikį leidžiantys ir
sportuojantys žmonės yra laimingesni ir sveikesni. Ir juk iš
tiesų, sportas ir aktyvus laisvalaikis ne tik padeda palaikyti gerą fizinę formą, pakelia
nuotaiką, bet ir paįvairina mūsų
kasdienybę. Atšilus orams planuojame atostogas ir išvykas ir
vis daugiau laiko praleidžiame
lauke, išsitraukiame dviračius,
paspirtukus bei prisimename
kitas sporto šakas. O kad sportas ir aktyvus laisvalaikis būtų
dar smagesnis, tiesiog būtina
pasirūpinti patogia avalyne ir
apranga! Tik gegužės 11-12
dienomis ir tik Babilone jūsų
lauks išskirtiniai pasiūlymai ir
nuolaidos sporto ir laisvalaikio
prekių parduotuvėse!
Nepamirštamiems
žygiams
ir nuotykiams patogios avalynės ir aprangos rasite HIATUS
parduotuvėje. Čia bus taikoma
net 20 procentų nuolaida naujai
kolekcija ir 50 procentų nuolaida nuolaidinei aprangai. Patyrusios „Hiatus“ parduotuvės
konsultantės padės išsirinkti ir
patars kokią aprangą ir aksesuarus rinktis šylant orams. Kokybiškus laisvalaikio drabužius su
nuolaida įsigyti kvies ir parduotuvė OKSALIS, čia jūsų lauks
20 procentų nuolaidos pažymėtoms prekėms.

Sportininkams, mėgstantiems
sekti savo ritmą ir rezultatus,
TOPO CENTRAS paruošė
ypatingą pasiūlymą – net 10
procentų nuolaidą SUUNTO
išmaniesiems laikrodžiams ir
apyrankėms. Šioje parduotuvėje puikia nuolaida pasinaudoti
galės ir aktyvaus laisvalaikio ir
poilsio lauke mėgėjai – gegužės
11-12 dienomis „Topo Centre“
Babilone bus taikoma 20 procentų nuolaida lauko kepsninėms.
Sportinę aprangą ar batelius
galėsite išsirinkti ir pigiau įsigyti PUMA OUTLET ir REGATTA parduotuvėse – čia
bus taikoma papildoma net 20
procentų nuolaida visoms prekėms! Nepamirškite užsukti ir į
SPORTS DIRECT parduotuvę,
kurioje rasite platų sportinės aprangos ir sportinio inventoriaus
pasirinkimą geromis kainomis.
O sporto ir laisvalaikio prekių
išpardavimo metu apsipirkę
„Sports Direct“ parduotuvėje
už 50 eurų ar daugiau, gaus net
10 eurų vertės kuponą sekančiam apsipirkimui! Ypatingų
nuolaidų ir pasiūlymų sportinei
aprangai ir aksesuarams rasite
ir SPORT OUT1ET bei HUMMEL parduotuvėse.
Atsakingai ir sveikai sportuoti bei aktyviai leisti laisvalaikį
kviečia ir Babilone esanti SVEI-

KATINĖ, šioje parduotuvėje bus
taikoma net 20 procentų nuolaida visoms prekėms. Tai puiki
proga pasirūpinti kokybiškomis
mankštos prekėmis, apsaugomis
sportuojantiems, kompresinėmis
kojinėmis ir kitomis aktyviam
laisvalaikiui skirtoms prekėmis.
Ieškantieji stilingų ir kokybiškų džinsų bus laukiami DŽINSŲ
CENTRE, kur visoms nenukainotoms prekėms bus taikoma 20
procentų nuolaida! Prie stilingos
aprangos galima bus prisiderinti
ir naujus akinius ar akinius nuo
saulės, nes optikos salone OPTIKOS PASAULIS bus taikomos
nuolaidos net iki 35 procentų
(yra papildomų sąlygų).
Antrą sporto ir laisvalaikio

prekių išpardavimo dieną, gegužės 12 d., kviečiame išbandyti jėgas draugiškose krepšinio
varžybose. Krepšinio kamuolius
po aikštelę vedžios Panevėžio
kūno kultūros ir sporto centro
auklėtiniai, o po pietų prie jų
prisijungs ir Panevėžio Lietkabelio komandos krepšininkai!
Visų norinčių gyvai pabendrauti su krepšininkais ar išbandyti
jėgas tritaškių mėtyme lauksime
sekmadienį, gegužės 12 dieną,
11-14 valandomis. Pačių aktyviausių dalyvių lauks Babilono
parduotuvių įsteigtos dovanos.
Sportuoti ir aktyviai laisvalaikį leisti skatina - TOPO CENTRAS, PUMA OUTLET, HIATUS ir REGATTA.

Sporto ir laisvalaikio prekių
savaitgalio metu „Babilone“
tęsis PIRK IR PRAMOGAUK
žaidimas – apsipirkę už 50 eurų
ir daugiau bet kurioje Babilono
parduotuvėje, turės galimybę
laimėti įvairius pramoginius
prizus: kuponą vakarienei ar kavai, nuolaidą sekančiam pirkiniui, bilietus į varžybas ar kitas
pramogas!
Tuo prekybos centro staigmenos nesibaigs, daugiau pasiūlymų ir staigmenų rasite Babilono
interneto svetainėje www.pcbabilonas.lt ir Facebook paskyroje: www.facebook.com/babilonaspanevezys
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.)
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
Vagių vagis
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Neįmintos ungurio
paslaptys
12:55 Avilio paslaptys
13:50 Mis Marpl 1/3 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:50 Dainuoju Lietuvą.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Neužmiršti.
19:00 Stovintis priešaky.
Lietuvos Respublikos
Prezidentai.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rinkimų į Respublikos
Prezidentus I turo rezultatai.
00:30 Netikras jaunikis N-7

06:05 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
06:30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
06:55 “”Nickelodeon” valanda. Sveiki atvykę į “Veiną””

07:25 “Kung Fu Panda”
07:55 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:25 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
08:50 Stebuklingas nuotykis
10:35 16 norų
12:25 Šokis hip-hopo ritmu
3 N-7
14:40 Uodega vizgina šunį
N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Trys milijonai eurų N-7
21:20 Prezidento belaukiant.
01:00 Galutinis tikslas 3 N14

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
(kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių
būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Sniego drakonas”
N-7
13:20 “Auklė 3” N-7
15:10 “Mergina iš
Alabamos” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Lietuvos talentai”.

N-7
22:30 “TV3 žinios.
Rinkimai”.
23:30 “Markas Feltas.
Žmogus, sugriovęs
Baltuosius rūmus” N-14
01:35 “Karaliaus vardu
3. Paskutinė misija” N-14
(kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato finalas (k).
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas”
N-7
11:30 “Atranka. Išlieka stipriausi” N-7
12:30 “Džinas. Nepažintoji
Italija”
13:00 “Džinas Italijos pakrantėje”
13:30 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:45 “Kas žudikas?” N-7
19:30 “Žiurkių medžiotojas”
N-7
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Mirties įšalas” N14
23:30 Naktinė komanda (k)
N14
01:20 Kovų meistras (k)
N14

06:20 “Neatskleistos
Tanzanijos paslaptys”
06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Rinkimai 2019.
Respublikos Prezidento
rinkimų I turo rezultatai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 4 N-7
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo
šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 Gyvūnų pasaulis (k).
N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Bus visko (k).
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7

16:00 KK2 (k). N-7.
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Leidimas žudyti N14
00:20 “Judantis objektas”
N-7

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Svajonių sodai”.
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.

22:00 “Adrenalinas” N-14
23:45 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14
00:35 “Tironas”. N-14

06:40 “Stoties policija” (k)
N-7
07:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
08:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
09:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Lūžio taškas N-7
23:05 Suvokimas (k) N14
01:30 “Iliuzija” (k) N-7

06:45 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Mylėk savo sodą” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli”
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
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08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja”
11:30 “Akloji”
12:00 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:30 “Gaminame namie su
Reičele Alen”
13:00 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Kapitonė Marlo. Ūkas
sanatorijoje N14
23:00 Ugnies siena N-7
01:05 Klientų sąrašas (k)
N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ievos Narkutės koncertas „Kai muzika baigias“
(kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.)
07:45 Kultūrų kryžkelė.
Menora (kart.)
08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (kart.)
08:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas. (kart.)
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
(kart.)
09:00 Pasižvalgykime po.
Niujorkas
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.

11:30 Dailininko Augustino
Savicko 100-osioms gimimo
metinėms. Nerami kelionė
po Augustino Savicko minčių ir spalvų sodus.
12:00 Kalbantys tekstai.
12:30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai – viena
širdis“.
15:35 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:00 Vartotojų kontrolė
18:00 Tarptautinis poezijos
festivalis „Poezijos pavasaris 2019“. Atidarymas.
18:50 Dailininko Augustino
Savicko 100-osioms gimimo
metinėms. Legendos.
19:40 Dauntono abatija 3
N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 FINA plaukimo
Čempionų serija.
23:00 Šventinis Vasario
16-osios renginys „MKČ
kodas LT“.
24:00 Anapus čia ir dabar.
(kart.).

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” N-7
07:25 “Gyvūnų klanai”
08:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”.
N-7
10:30 “Juokingiausi

Amerikos namų vaizdeliai”
11:00 “Sandėlių karai” N-7
11:55 “Beveik neįmanoma
misija”
12:55 “Gyvūnų klanai”
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pasaulio ralio kroso
čempionatas Belgijoje”.
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Taikinys” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:25 “Patrulių zona” N-14
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Pasaulis iš viršaus.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „24 valandos
Žemėje“. N-7.
12.00 „Detektyvas Linlis“
N-7.
14.00 „Šerlokas Holmsas“
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 „Elektroninės cigaretės: stebuklas ar grėsmė?“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Ūsuota auklė“ .
20.00 Prezidento rinkimai.
01.00 „Širdies plakimas“
N-7.

2019 05 13
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Aloha N-7
23:05 “Amžina meilė” N-7
01:10 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XXX tarptautinis
džiazo festivalis „Vilnius
Jazz 2017“. (kart.).
06:55 Stop juosta (kart.).
07:25 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:35 Šikšnosparnis Patas
07:50 Lesė (kart.).
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje (kart.).
08:45 Neribotos žmogaus
galimybės (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Daiktų istorijos.
(kart.).
13:55 Pasaulio lietuvių
žinios. (kart.).
14:20 Dauntono abatija 3
N-7 (kart.).
15:10 TV daktaras.
Insultas. Kai svarbi kiekviena akimirka
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3

15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Ten, kur namai 3 N-7
19:00 Mokslo sriuba.
19:15 Iš arti. Putinas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
22:00 Arbatėlė su Musoliniu
N-14.
23:55 Putinas amžinai?
01:30 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Iš peties”. (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7

18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė”. N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Siaubas baubas
3” S
01:00 “Kaip aš susipažinau
su jūsų mama” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.05 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.15 „Krikšto tėvas“ N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“
N-7.
20.00 Reporteris.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Europos
Parlamentą debatai.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 „Eurovizija“ 2016. Post
scriptum.
22:00 Dainų konkursas
„Eurovizija 2019“. I pusfinalis.
00:15 Tvin Pyksas 2 N-14

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
(k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).

11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
12:55 “Mano likimas” N-7
14:50 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Užtikrintas teisingumas
N14
00:25 “Judantis objektas” N-7

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.

21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kartą Rytų Europoje”
N-14
23:45 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14
00:45 “Tironas”. N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7
07:30 “Stoties policija” (k)
N-7
08:30 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:30 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris
- Dzūkija. Ketvirtfinalio rungtynės.
21:00 Požemių ugnis N14
23:10 Lūžio taškas (k) N-7
01:15 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Didelės svajonės,
mažos erdvės”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuoty-

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 N-7
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Klausimėlis.lt (kart.).
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Respublikos
Prezidentus debatai.
22:45 Dviračio žinios.
23:10 Po vienu dangum N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
(k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).

11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
12:55 “Mano likimas” N-7
14:50 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Šerifo mašina N14
00:15 “Judantis objektas” N-7

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.)
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Karšta pupytė” N-14
22:25 “Vikinglotto”.

00:05 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14

07:05 “Stoties policija” (k)
N-7
08:05 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:05 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:05 “Kobra 11” (k) N-7
11:05 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 Betsafe–LKL.
Neptūnas - Skycop.
Ketvirtfinalio rungtynės.
21:00 “Septinta kategorija.
Pasaulio pabaiga” N-7
00:40 Požemių ugnis (k) N14

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
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kiai”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 “Be kaltės” N14
22:50 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz Young
Power 2017“. (kart.).
06:45 Auto Moto (kart.).
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė (kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 TV daktaras. Insultas.
Kai svarbi kiekviena akimirka
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
13:55 Vienuolynų kelias
Lietuvoje (kart.).
14:25 Iš arti. Putinas (kart.).
15:10 TV daktaras. Prostatos
vėžys. Pažangus gydymas
teikia vilčių
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3

15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora
18:15 Ten, kur namai 3 N-7
19:15 „Eurovizijos“ virusas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
21:30 Iš Barbaros Wood kolekcijos. N-7. Prakeiksmas iš
praeities
23:00 Mano draugas Borisas
Nemcovas
00:15 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Iš peties” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7

20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Visu greičiu pirmyn”
N-7
22:50 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:00 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Šelesto bylos“ N-7.
10.05 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.15 „Krikšto tėvas“ N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. Infošou.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 Rubrika „Renovacija iš
arčiau“.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Prezidento rinkimų
laida.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 “Be kaltės” N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius Jazz 2016“.
(kart.).
07:10 Nerami kelionė po
Augustino Savicko minčių ir
spalvų sodus. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:50 Lesė (kart.).
08:15 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
08:45 TV daktaras. Prostatos
vėžys. Pažangus gydymas
teikia vilčių
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai.
(kart.).
13:00 Tarptautinis poezijos
festivalis „Poezijos pavasaris
2019“. Atidarymas. (kart.).
13:50 Nerami kelionė po
Augustino Savicko minčių ir
spalvų sodus. (kart.).
14:15 „Eurovizijos“ virusas
(kart.).
15:10 TV daktaras.
Reumatas. Kaip išsivaduoti iš
skausmo?
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3

15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18:15 Ten, kur namai 3 N-7
19:15 Kalnų žolelių paslaptys. Štirija. Vienuolių palikimas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Mokytojų kambarys
(kart.).
21:30 Pasiklydę Paryžiuje
N-7.
22:50 Angela Merkel.
Neįtikėtina karjera
00:20 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7

20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Kerštas” N-14
22:50 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:00 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Šelesto bylos“ N-7.
10.05 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.15 „Krikšto tėvas“ N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai.
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ketvirtadienis 2019 05 16
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Europos
Parlamentą debatai.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pusvalandis iki
„Eurovizijos“.
22:00 Dainų konkursas
„Eurovizija 2019“. II pusfinalis.
00:15 Tvin Pyksas 3 N-14

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
10:10 “Namai, kur širdis”
10:55 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.

12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Kruvini pinigai N14
00:45 “Judantis objektas”
N-7

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Gero vakaro šou”.
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Maištinga siela” N-7
00:10 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14

07:10 “Stoties policija” (k)
N-7
08:10 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:10 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:10 “Kobra 11” (k) N-7
11:10 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Lietkabelis.
Ketvirtfinalio rungtynės.
21:00 Išrinktųjų medžioklė
N-7
23:15 “Septinta kategorija.
Pasaulio pabaiga” (k) N-7
02:40 “F. T. Budrioji akis”
N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 N-7
12:00 (Ne)emigrantai.
(kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė.
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Europos
Parlamentą debatai.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Atgal į ateitį N-7
00:45 Klausimėlis.lt (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
10:00 “Namai, kur širdis”
10:40 Valanda su Rūta (k).
12:00 Yra, kaip yra. N-7.

13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis.
N-7.
21:30 Audros sūkuryje N14
23:15 Mirties kurjeriai N14
01:35 Kruvini pinigai (k)
N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Farai”. N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Aladinas” N-7
21:15 “Kapitonas Amerika.
Pilietinis karas” N-14
00:15 “Žiauriai baisi naktis
2” S

07:20 “Stoties policija” (k)
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų

gatvės” (k) N-7
09:20 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 Betsafe–LKL.
Juventus - Rytas.
Ketvirtfinalio rungtynės.
21:00 “Amerikietiškos imtynės” N-7
23:00 Specialistas N-7
01:10 Išrinktųjų medžioklė
(k) N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji”
11:00 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli”
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”

16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė. Žmogžudystės
Kolmare N14
23:00 “Amžina meilė” N-7
01:00 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz
2016“. (kart.).
07:00 Pasižvalgykime po.
Niujorkas (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 TV daktaras.
Reumatas. Kaip išsivaduoti
iš skausmo? (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:05 Stambiu planu.
(kart.).
13:50 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
14:20 Kalnų žolelių paslaptys. Štirija. Vienuolių palikimas (kart.).
15:10 TV daktaras. Kaip
medicina pergudrauja mirtį?
15:40 Alvinas ir patrakėliai

burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18:15 Ten, kur namai 3 N-7
19:15 Sen Mišelio kalnas.
Neištyrinėtas stebuklas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Brandūs pokalbiai.
22:20 Nėra laiko gerumui.
23:30 Anapus čia ir dabar.
00:15 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,

pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Valstybės priešas”
N-14
23:45 “Aukščiausia pavara”
N-7
01:00 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Grilio skanėstai.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.05 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.15 „Krikšto tėvas“ N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Raudonoji karalienė“
N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
23:00 Gravitacija N-7
00:50 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX tarptautinis
džiazo festivalis „Vilnius
Jazz 2016“. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė HD (kart.).
08:20 Už kadro. (kart.).
08:45 TV daktaras. Kaip
medicina pergudrauja mirtį? (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos
(kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Kalbantys tekstai
(kart.).
14:15 Sen Mišelio kalnas.
Neištyrinėtas stebuklas
(kart.).
15:10 TV daktaras. Kitoks
požiūris į skausmą
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).

18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19:15 Pasakojimai iš
Japonijos 4
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas.
Staigiam posūky
23:00 Domanto Razausko
ir Sauliaus Petreikio koncertas.
00:45 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Beveik neįmanoma
misija” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.)
N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7

20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Orai”.
22:00 “Amerikos gangsteris” N-14
01:10 “Valstybės priešas”
N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
07.30 Kaimo akademija.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.25 Adomo obuolys. N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Raudonoji karalienė“
N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte. .
20.58 Orai.
21.00 Europos Parlamento
rinkimų laida.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Neužmiršti. (kart.).
07:00 Mokytojas Keisas ir
linksmoji klasė
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Liūtų kelionė.
Pasiruošimas
12:55 Europos tyrai. Upės,
ežerai ir vandenynai
13:50 Džesika Flečer 7 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Valanda iki
„Eurovizijos“.
22:00 Dainų konkursas
„Eurovizija 2019“. Finalas.
01:50 Tomo Krauno afera
N-14

06:15 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
06:40 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
07:05 “”Nickelodeon” valanda. Sveiki atvykę į “Veiną””
07:35 “Kung Fu Panda”
08:05 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-

tykiai”
09:05 “Ogis ir tarakonai”
09:15 Šonku dienoraščiai.
Vienaragio nuotykiai
11:05 Trys nindzės imasi
veikti N-7
12:55 Ponas būrio mama
N-7
14:40 Kelionė į Ameriką N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis.
N-7.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Monstrų viešbutis
21:20 Ilgas pasivažinėjimas
2 N14
23:20 Pačiūžomis į šlovę
N14
01:10 Jūsų nešvankybe S

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis”. N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Skaniai ir paprastai”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Būk sveikas!”.
11:00 “Noriu šio darbo!”.
12:00 “Beždžionėlė ledo
ritulininkė” N-7
13:55 “Meilės lažybos” N-7
15:45 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.

19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Turtuolis vargšas”.
N-7
21:00 “Madmuazelė
Paradis” N-14
22:55 “Belė” N-7
01:05 “Kapitonas Amerika.
Pilietinis karas” N-14 (kart.)
06:05 “Vaikai šėlsta”
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 2018 m.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas”
N-7
11:30 “Atranka. Išlieka stipriausi” N-7
12:30 “Džinas Italijos pakrantėje”
13:00 “Džinas Italijos pakrantėje”
13:30 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:45 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL.
Numatomos ketvirtfinalio
rungtynės.
19:30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21:50 Drakono vartai N14
00:15 Grobis N14

06:15 “Neatskleistos
Tanzanijos paslaptys”
06:45 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu”

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas
raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų
raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“
puslapyje).

2019 05 18
08:20 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:20 “Tėvas Motiejus” N-7
10:50 “Būrėja”
12:00 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:30 “Akloji”
13:40 “Mylėk savo sodą”
14:45 “Nekviesta meilė 4”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimas prie
Baltijos jūros. Kruvini pėdsakai N14
22:55 Atostogos Italijoje
N-7
01:05 Gravitacija (k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Domanto Razausko ir
Sauliaus Petreikio koncertas (kart.).
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Napoleonas
Kitkauskas. Kertiniai akmenys.
10:00 Į sveikatą!
10:30 Už kadro.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Kęstučio Antanėlio ir
Arūno Navako roko opera
„Peras Giuntas“.
12:50 Iš širdies į širdį.
Literatūrinė – muzikinė
kompozicija „Sava“.
13:50 XVI vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes –
Pasaulis“.
15:15 Auto Moto.
15:30 Kultūrų kryžkelė.

Rusų gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19:00 Daiktų istorijos.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Alisa N-14
22:45 Orkestro gimtadienio
koncertas.
00:30 Dabar pasaulyje.

06:05 “Televitrina”.
06:25 “Pragaro kelias”
(kart.) N-7
07:25 “Gyvūnų klanai”
(kart.)
08:35 “Sandėlių karai”
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Keliauk išmaniai”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų
žaidynės”.
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma
misija” N-7
13:00 “Gyvūnų klanai”
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Taikinys” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Orai”.
22:00 “Kelnėse dar ne senelis” N-14
00:05 “Kerštas” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
N-7.
07.55 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Julija
Beniuševičiūtė ŽymantienėŽemaitė“.
08.30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Archeologė
Marija Gimbutienė“.
09.00 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 „Nuostabūs pojūčiai“
N-7.
10.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas.
Meilės alegorija“ N-7.
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasislėpusi
Palanga. Dviveidė
Palanga“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „Kaip rasti meilę internetu?“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Nuoga tiesa. N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“ N-7
23.05 „Deimantų medžiotojai“ N-7
01.25 „Moterų daktaras“
N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Gegužės 15 d. 18 val. (Anykščių kultūros centras (AKC)
Vilniaus miesto šokio teatras „LOW
AIR“. 55 min.
Spektaklis „Kelionė namo“
Režisierius Vidas Bareikis
Bilieto kaina 5, 8 EUR

Gegužės 18 d. 18 val. (AKC)
Šeiko šokio teatras
2019 metų premjera. Šokio ir gyvos muzikos spektaklis „BOLÉRO – EXTENDED“
60 min.
Choreografas Palle Granhøj (Danija)
Bilieto kaina 5, 8 EUR

Gegužės 16 d. 18 val. (AKC)
Šokio teatras „Fine5“ (Talinas, Estija)
Spektaklis „Trisolde“. 45 min.
Choreografas-režisierius Renee
Nõmmik
Bilieto kaina 5, 8 EUR

Gegužės 19 d. 18 val. (AKC)
Šokio teatras „Intrus“
Spektaklis „Dali y Gala“ 45 min.
Spektaklio kūrėjai ir atlikėjai Neringa Šatrauskaitė ir Dainius Biskis
Bilieto kaina 5, 8 EUR

Gegužės 17 d. 18 val. (AKC)
Kauno šokio teatras „Aura“
2019 metų premjera. Spektaklis „Kaunas Zoo“. 60 min.
Choreografė Birutė Letukaitė
Bilieto kaina 8 EUR

Bilietų kainos nurodytos išankstinės ir spektaklio dieną
AKC kasos darbo laikas d.d. 11-18 val. Pietų pertrauka
nuo 14 iki 15 val. Gegužės 18-19 d. 3 val. iki spektaklio.
Daugiau informacijos: www.anyksciukc.lt FB paskyroje „Anykščių Kultūros Centras“ Tel.: 8 381 52239

Informacinis rėmėjas „Anykšta“
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Niūronyse - apie Joną Biliūną ir Spaudos laisvę

Į Jono Biliūno „Kūdikystės sapnus“ muziejininkė Alma Ambraškaitė kvietė kvapiomis „barankomis“.
(Atkelta iš 5 psl.)
Laiške bičiuliui Jonas Biliūnas svarstė literatūros ir spaudos
klausimus
…Kaip jautėsi lietuviai šviesuoliai prieš tuos 115 metų? Apie ką
galvojo, svajojo, ką kūrė? Žinią apie
atgautą spaudą J.Biliūnas išgirdo
studijuodamas literatūrą Leipcigo
universitete. Savo ištikimajam bičiuliui Povilui Višinskiui gegužės
pabaigoje rašytame ilgame 4 puslapių laiške Biliūnas, aišku, džiaugėsi
ypatinga žinia ir svarstė literatūros,
spaudos klausimus: „Laikas dabar
iš tikrųjų labai įdomus. Todėl taip
pradėjo traukti Lietuvon ir mane...
Gaila, kad tu nieko naujo apart pačio
spaudos grąžinimo nepranešei; o aš
laukiau, kad pasakysi, kas ir apie ką
rūpinas, kokie laikraščiai projektuojami etc.“ Jau tada Biliūno sveikata
silpo, nors gydytojai dar nebuvo patvirtinę džiovos. Jonas Biliūnas planavo ir troško pagyventi nors 10 – 15
metų, nes su atgauta spauda atsivėrė
didžiulės literatūrinio darbo galimybės: ,,Mūsų literatūroj darbo iš tiesų
yra daug – medega visai da neliesta
ir nepakeliama. O būtinai jau reikėtų

judinti ir sutverti šiokią tokią kritiką
arba istoriją. Aš anaiptol vienoj politikoj išganymo nematau: viena politika užsiimant, galbūt ant galų galo ir
galima būtų sutverti liet. respubliką,
bet gali atsitikti, kad tada jau nė vienas lietuvis lietuviškai nebekalbės
(jeigu, žinoma, būtų užmestas kultūriškas darbas). Taigi, reikalinga ir
vienas, ir antras, o galbūt ir kas nors
trečias: ir vienas kito purvinti ir niekinti visai nereikėtų…” Paskutiniais
gyvenimo metais, sirgdamas J. Biliūnas draugui Antanui Rucevičiui
plačiai išdėstė savo sumanyto leisti
literatūros almanacho, literatūros ir
kritikos kalendoriaus, 1908 m. projektą. Bet Dievulis , užuot dovanojęs 10 - 15 rašytojo svajotų, tikėtų ir
planuotų metų, teatseikėjo nepilnus
4 metelius…
Šimtinis būrys moksleivių iš
viso rajono
…Sugužėjo į Niūronis, į Jono
Biliūno tėviškės muziejų šimtinis
būrys mokinių iš Anykščių rajono:
Jono Biliūno gimnazijos, Antano
Baranausko pagrindinės mokyklos,
Antano Vienuolio progimnazijos,
Kavarsko pagrindinės mokyklos –

Gera, ramu, sotu mūs Lietuvoj! Sovietmečiu tuštėjo kaimo
sodybos, žmonės buvo verčiami
keltis į kolchozines gyvenvietes,
o štai dabar – tautos kūrybinių pajėgų klestėjimo metas!
Paežeriuos, paupiuos kaip grybų
pridygo turizmo sodybų, dvarų
ir pilių, kone kasdien jose pleška
laužai, muzika, dainos – štai kaip
atkutome!
Kiekvieną dieną žiniasklaida
praneša apie vis kitokius lietuvių
laimėjimus – sporto arenose, meno baruose, prekyboje,
pramonėje, žemės ūkyje. O ir be
žiniasklaidos nesunku suprast,

daugiafunkcio centro, Svėdasų gimnazijos, Troškūnų Kazio Inčiūros
gimnazijos, Viešintų pagrindinės
mokyklos – daugiafunkcio centro.
Su Antano Vienuolio progimnazijos mokytoja Vile Mikučionyte ir
jos šauniaisiais Tautinių tradicijų
puoselėtojų būrelio mokiniais svečiai mokėsi dainuoti J.Biliūno mamos mėgstamą dainą „Oi, diemedi,
diemedėli“, žaisti Joniuko vaikystės
žaidimą „Garnys garnys“ ir kitus
ano laiko judriuosius vaikų žaidimus – slėpynes ir gaudynes, žiedo
dalijimą, miklinome protą spėdami
mįsles ir ,,atrišdami“ minklių paslaptis. Anykščių rajono savivaldybės kalbininkė, etnografė Violeta
Juciuvienė priminė senuosius, tokius gražius, „sultingus“ lietuviškus
J. Biliūno laikmečio žodžius, kurių
reikšmės ne tik jaunimas, bet ir
dažnas suaugęs jau nebežino. Darėme savotiškus kalbos „gimnastikos“ pratimus, atspėdami žodžius
iš judesių. J. Biliūno apsakymą
„Brisiaus galas“skaitėme buvusio
tvarto vietoje, kur prie dienadaržio
durų ant spalių krūvos gulėjo senas
Brisius...
Su mokytojomis Ledina Baroniene, Migle Baltrušiene, Meile Girai-

tiene, Joana Gutmaniene, Virginija
Macijauskiene, Vile Mikučionyte,
Dangira Nefiene, Lilija Simonavičiene, Rimute Šerepkiene, Vilma
Žvybiene kalbėjomės, kad prasminga kasmet J. Biliūno muziejuje
kartu su rašytojo gimtadieniu paminėti Spaudos atgavimo, knygos
ir kalbos dieną. Galbūt ko neištesėjome šieme - turėsime galimybę
tinkamiau igyvendinti ateity. Kalbėtis apie svarbius kalbos, skaitymo, knygų, rašto reikalus yra daug
įvairių formų ir būdų, yra talentingų
kūrėjų, dirbančių knygų, spaudos,
žurnalistikos kūrybinėse erdvėse.
...Ir apie Jonuko barankas
Svajokime ir kurkime su Jonu
Biliūnu, skaitykime su vaikais jo
,,Brisiaus galą”, ,,Kliudžiau” ar
linksmesnius ,,Kūdikystės sapnus”
apie Joniuko vaikystę šioje dabartinio muziejaus troboje. Susitikome
trumpam laikui - mokiniams reikėjo grįžti į pamokas, į mokyklas,
esančias arčiau ar atokiau. Nuoširdžiai sakome ačiū mokinius lydėjusioms mokytojoms bei mokyklų
vadovams, parūpinusiems transportą atkakti į muziejų. Nebespėjome

paprašyti vaikų dalytis, bet, rodos,
jų nė nereikėjo to mokyti.Visko
buvo gana – ir smagumo, ir rimtumo, ir juoko, ir naujai suspindusių
Jono Biliūno vaikystės laikų patirčių.Puikiai leidome laiką, o gimtoji rašytojo tėvų sodyba, rodos, irgi
nubudo, atgijo, prisipildžiusi vaikų
klegesio, patvinusi juoko ir linksmo erzelio ir žaismės upeliūkščiais.
„Prabočykite“, kad tik diena pasitaikė šaltoka, bet gal ir tai išėjo
į gera - tokią dieną nenusakomai
skanios buvo Joniuko ,,barankos“,
apie kurias ,,Kūdikystės sapnuose“
su nepaprastu džiugesiu kalbėjo
rašytojas Jonas Biliūnas: „Aš pats
sėdžiu lopšy, apkrautas saldumynais, „paukštytėmis“ ir barankomis;
vieną didelę baranką turiu pakėlęs
rankoje ir rodau kiekvienam, kuris
tik prisiartina prie lopšio, ir labai
džiaugiuos, jeigu kas kraipo galva
ir stebisi, kad pas mane baranka
iš tiesų labai didelė: su tokiu tuojau pradedu savotiškai kalbėties ir
rodyti jam visą savo turtą, kuriuo
mane vestuvininkai apdovanojo“.
Tokio džiaugsmo šią popietę mūsų
širdys prisipildė, o Niūronių Jono
Biliūno muziejus nušvito jaunų širdžių šviesa.

Klestėk, lietuvi!..

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas

Muziejaus erdves pažadino senieji Jono Biliūno vaikystės žaidimai.
Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.

kaip viskas tiesiog akyse keičiasi,
tik geryn ir geryn. Štai pro
langą matau: palei upę tiesiami
nauji takai dviratininkams ir
pėstiesiems. Gražiai dirba vyrai,
susikaupę; tiesa, skubėt per
daug neskuba, tą patį lopinėlį
kapsto trečia diena, bet ko jiems
nerimaut? Europinės algos eina,
laikas teka, pagaliau ne priešui
dirbam, o sau! Amerikai – Amerika, o mums, lietuviams, kokybė
svarbiausia!
Smagu, kad susilaukėm ir
tarptautinio pripažinimo, santarvėj gyvenam ne tik su kaimynais,
bet ir su daugeliu pasaulio
valstybių ir tautų, pradedant
pigmėjais, papuasais ir baigiant
normanų, germanų, keltų, judėjų
galingom atšakom. Smagu lietuviams jaustis lygiems tarp lygių!
Štai susėda pasaulio valdovai už
apskrito stalo, susikrauna po stalu visas savo atomines bombas,
lėktuvnešius bei povandeninius
laivus ir klausia:
– O ką mums pasakys lietuviai? Ar toliau ginsime pabėgėlių, romų, gėjų teises? O kaip
geriau pasielgus su rusais – ar

jau pulti, ar dar palaukti?
Lietuviai susižvalgo, vienas
delegatas diplomatiškai atsako:
– Na, pulti gal dar nepulkim,
bet pasakyti nu nu nu! – būtina!
Kad Rytų kaimynai guldami ir
keldamies atsimintų, kas mes
esam ir kas už mūsų nugarų.
– Gerai, – sako pats išnašiausias pasaulio karalius, – taip ir
įrašysim į posėdžio protokolą:
kad lietuviai ramiai miegotų,
pagrūmosim rusams nu nu nu!
O lietuvių delegacija vėl susižvalgo, susimirksi – ir netikėtai
galingai kad užtrauks:
– Ant kalno mūrai!..
Štai kaip viskas vyksta XXI
amžiaus Lietuvoj ir pasauly!
Nesunku įsivaizduoti, kaip šioje istoriškai didingoje, spindulių
nutviekstoje totalios pažangos
padangėje mane išmušė iš vėžių
vieno pažįstamo plunksnos brolio
skambutis. Lyg iš mėnulio nukritęs, rėžė:
– Ar gerai gyveni?
– Puikiai! – atšoviau. – Nesuprantu, kodėl taip dramatiškai
klausi? Negi galėčiau būti kuo
nors nepatenkintas?!

– O man – šakės! – jau rauda
pratrūko plunksnos brolis. – Pensija kaip žiogo sparnelis,
net mokesčiams ir vaistams
neužtenka. Knygų, eilėraščių
niekam nebereikia, kaip amerikoniškuos filmuos sakoma – kišk,
kur nesueina... Kaip gyvent?
Mane jau visai siutas suėmė.
– Nesuprantu, ko tu iš manęs
nori? Kad aš tau dvasią pakelčiau? Gana, kėliau anais laikais,
dabar kelk šitais... Ką, manai,
esu koks neišsenkamas dvasios
balionas, rezervuaras? Nutekamųjų vandenų valymo baseinas?
Kas nori, visada ką nors sugalvoja. Štai vienas talentingas poetas kasmet važiuoja į Norvegiją
braškių skinti. O garbus muzikos
dėstytojas vaikšto į šermenis ir
giesmes gieda... Klausyk, turiu
idėją: kodėl tau neužveisus triušių? Nieko nekainuoja, o rudenį
turėtum šviežios mėsytės...
– Kur aš juos auginsiu? Kur
tiems ilgadančiams žolės prirausiu? – toliau sriūbavo plunksnos
brolis. – Pamiršai – aš vieno
kambario butely, daugiaaukšty...
Sakau, man šakės...

Nepamatuota, neadekvati
neviltis visada varo mane į dar
didesnę neviltį, t.y. veikia negatyviai, destruktyviai ir depresyviai;
šiuokart išvis persmeigė nuo
galvos iki kojų, užliejo apmaudu
ir pasipiktinimu. Kaip galima
šitaip žemintis, nematyti milžiniškų valstybės ir atskirų tautiečių
laimėjimų visose srityse? Kaip
galima dienos šviesoje būti tokiam aklam ir nesąmomingam?!
– Žinai, nebeturiu tau ką
daugiau pasakyt! – dusdamas iškošiau. – Kai Lietuva...
visas pasaulis... laisvoji rinka...
demokratinė visuomenė... ir aš,
ir netgi devyniasdešimties metų
seneliai...
– Vis tiek man šakės, šakės...
– sklido kažkur iš po žemių, gal
iš Vilniaus kalno, gal iš Kauno
fortų.
To man jau buvo per daug. Kol
atvirai neišrėši žmogui teisybės,
tol nesupras. Tad ir rėžiau:
– Jeigu taip nori, tai ir klestėk
ant tų savo šakių... lietuvi!
Ir užsimojęs sviedžiau telefoną
pro langą. Nebenoriu, kad vėl
koks nevykėlis pradėtų sriūbauti.

IŠ ARTI
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Anykštėnai žvejai ,,prigaudė“ medalių

Valdas BAČKULIS

Anykščių žvejai labai sėkmingai pradėjo pavasarinės sportinės žūklės varžybų sezoną.

Anykštėnai žvejai, varžybų Utenoje prizinininkai: Vytautas Lisauskas pelnė auksą, Valdas Bačkulis – sidabrą, Dinas Šajevičius – bronzą.
Žvejų varžybos surengtos Utenos rajone, Nemeikšių tvenkinyje.
Balandžio 29 dieną Biržuose
vykusiose važybose dalyvavo net
dvi anykštėnų komandos po tris
žmones, kurios užėmė pirmąją ir
trečiąją vietas. Tą kartą aukso medaliais pasipuošė Paulius Juška,
Algirdas Narbutas ir Tomas Ladyga, bronzos – Vytautas Lisauskas,
Daumantas Juzėnas ir Dainius
Vaitkūnas.
O praėjusį šeštadienį, gegužės
4 d., anykštėnai triumfavo Utenos

rajone surengtose žūklės varžybose. Jas organizavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos
skyrius. Žvejai varžėsi Nemeikščių
tvenkinyje. Po tris valandas trukusių varžybų, pasvėrus sugautą žuvį,
buvo paskelbti varžybų nugalėtojai
– visas tris prizines vietas laimėjo
Anykščių atstovai: Vytautas Lisauskas pelnė auksą, Valdas Bačkulis – sidabrą, Dinas Šajevičius
– bronzą. Valdas Bačkulis gavo

apdovanojimą ir už didžiausią sugautą žuvį – jam pasisekė privilioti
600 gramų sveriančią lydeką, užkibusią ant kelių uodo trūklio lervų.
Varžybose iš viso rungėsi 15
žvejų, iš kurių 12 - uteniškiai. Kaip
sakė vienas iš renginio organizatorių Stasys Kvedaras, nors ir šiek tiek
apmaudu, kad visus pagrindinius
prizus susišlavė svečiai, svarbiausia, kad važybose dominavo gera
nuotaika ir draugiška atmosfera.

Valdas Bačkulis sugavo didžiausią varžybų žuvį.
Stasio KVEDARO nuotr.

Afrikinio kiaulių maro aukų – dešimtys tūkstančių: kol nėra vakcinos,
ligą sustabdyti privalome ir galime patys
38 kartai – tiek išaugo afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejų
Lietuvoje, pernai metų rezultatus lyginant su 2014-ųjų, kai šalyje užfiksuotas pirmasis ligos protrūkis. Skaičiai išties grėsmingi,
tad kol nėra vakcinos nuo viruso, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnai įspėja: būtina griežtai laikytis biologinės saugos taisyklų. Tik taip bus apsaugoti kiaulių
ūkiai, liga neužsikrės šernai, o AKM plitimą pavyks prislopinti
ir netgi sustabdyti.

Pernai verslininkai kiaules
buvo priversti naikinti
tūkstančiais
2019-ųjų pirmasis ketvirtis nuteikia optimistiškai: AKM šiemet
dar neišplito naujuose rajonuose.
Taip pat ligos atvejų kol kas neužfiksuota nė viename kiaulių ūkyje,
tačiau VMVT pareigūnus neramina plitimo tendencijos. Maras
laukinėje gamtoje šiemet nustatytas visiškai šalia kiaulių auginimo
vietų. Todėl tik laiko klausimas,
kada AKM pasieks ūkius, o didžiausią nerimą kelia artėjantis
šiltasis sezonas.
„Nesinori prognozuoti, tačiau,
stebėdami ligos plitimo tendenciją, matome – židiniai naminių
kiaulių laikymo vietose yra tiesiogiai susiję su šernų susirgimu.
AKM protrūkiai ūkiuose dažniausi šiltuoju metų laiku, o tai yra sie-

jama su aktyvesne žmogaus veikla
– uogavimu, grybavimu, darbais
laukuose ir miškuose. Kiaulių augintojai kartais per aplaidumą nesilaiko biologinio saugumo reikalavimų ir ligą nežinodami atsineša
į ūkius“, – pastebi VMVT skubios
veiklos skyriaus patarėjas Paulius
Bušauskas.
Šiemet 166 nugaišę ir sumedžioti šernai buvo užsikrėtę AKM,
o pernai ligos protrūkis buvo didžiausias nuo pirmojo užfiksuoto
atvejo 2014 m. Tuomet AKM nustatytas 76 šernams, 2018-aisiais 2922: ligos atvejų skaičius išaugo
net 38 kartus.
Liga 2018 m. užfiksuota 42
nekomerciniuose ūkiuose, ten
teko sunaikinti 130 kiaulių. Nors
AKM pernai nustatytas tik 9 komerciniuose ūkiuose, tačiau juose
gyvulių nuostoliai – milžiniški.

Verslininkai turėjo sunaikinti daugiau nei 22 tūkst. kiaulių.
Maro sustabdymas prasideda
nuo rankų plovimo
Kai liga taip grėsmingai plinta
tarp šernų, primenama biologinių
saugumo taisyklių laikymosi svarba. Tinkamas jų laikymasis ūkius
apsaugo ne tik nuo AKM, bet ir
nuo kitų ligų patekimo bei plitimo
viduje.
Anot Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) Veterinarijos
fakulteto Veterinarinės patobiologijos katedros profesoriaus dr. Alvydo Malakausko, komerciniams
ūkiams šios taisyklės priprastos,
reikia jų tik dar griežčiau laikytis.
Tačiau nekomerciniams kiaulių
augintojams biosaugos reikalavimai buvo naujiena ir jiems yra
sunkiausia pakeisti savo įpročius
bei kasdienės veiklos praktikas.
„Dažnai kiaulių laikymo vietos
nėra tinkamai izoliuotos nuo žmonių ir gyvūnų, kiaulės neapsaugotos nuo tiesioginio ar netiesioginio
kontaktų su šernais, jų produktais.
Žmonės lankosi miškuose bei
laukuose, ten atliekama įvairi veikla, o po to, nekeičiant drabužių,
avalynės, naudojant tuos pačius
apyvokos daiktus, neplaunant bei
nedezinfekuojant rankų, einama
prie savo kiaulių, gyvuliai šeriami žole. Taip keliama didžiausia
AKM rizika“, – perspėja prof. dr.
A. Malakauskas.
Kiaulių ūkiams – valstybinė
patikra
Pašnekovai vieningai sutaria
– kiaulių ūkius privaloma stebėti tarsi po padidinamuoju stiklu.
„Verslininkai kiaulių augintojai
investuoja daug pinigų, norėdami

atitikti biosaugos reikalavimus.
Tačiau nekomerciniai augintojai
mano, kad taisyklės reikalingos
tik tikrintojams. Nors šie ūkiai yra
pagerinę biosaugos reikalavimus
per pastaruosius metus, tačiau vis
dar pasitaiko neatsakingų ūkininkų“, – pastebi P. Bušauskas.
Šiuo metu Lietuvoje yra apie
13 tūkst. nekomercinių kiaulių
laikymo vietų, todėl VMVT pareigūnų laukia tikras iššūkis, kadangi ūkiai bus tikrinami kitaip.
„Šiemet į kiaulių ūkius vyks valstybiniai veterinarijos inspektoriai
– atsisakyta privačių veterinarijos gydytojų patikrų. Valstybės
tarnautojai turi teisę nedelsiant
taikyti poveikio priemones. Privatūs gydytojai jos neturėjo ir
pastebėjome, kad buvo atlaidžiau
žiūrima į ūkius, neatitinkančius
biologinės saugos reikalavimų“,
– teigia VMVT pareigūnas.
P. Bušausko teigimu, AKM
prevencija vykdoma ne tik ūkiuose. Intensyviai bendraujama ir su
medžiotojais. Nuolat dirbama su
juos vienijančiomis asociacijomis, pristatomos kovos su AKM
priemonės. Medžiotojai yra kontroliuojami VMVT teritorinių
padalinių inspektorių, atliekami
ir neplaniniai patikrinimai savaitgaliais.
„Žiūrime, kaip transportuojami
sumedžioti šernai, kaip efektyviai
yra naudojamos dezinfekcinės
priemonės, atrenkami mėginiai.
Galime pasidžiaugti, kad medžioklės kultūra ir medžiotojų požiūris į biologinį saugumą yra gana
profesionalus, todėl šią praktiką
perteikiame ir kitoms Europos
Sąjungos valstybėms – Graikijai,
Slovėnijai“, – optimizmo neslepia pašnekovas.

Nebeauginantiems kiaulių –
valstybės kompensacijos
Kovą su AKM galima palengvinti atsisakius kiaulių auginimo. Valstybė teikia pagalbą už
kiekvieną paskerstą ar nugaišusią
kiaulę – skiria 100 eurų išmoką.
Taip pat atlyginama iki 90 proc.
kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų. Nusprendę
ūkius išlaikyti, augintojai gali tikėtis pinigų už įsigytas ir tinkamai
įgyvendintas biologinio saugumo
priemones grąžinimo. Išlaidos
atlyginamos iki 90 proc., bet ne
daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui.
Pasak P. Bušausko, Žemės ūkio
ministerija atliko tvarkos pakeitimus ir į 100 eurų išmoką už paskerstą kiaulę gali pretenduoti
augintojai visoje Lietuvoje, o ne
vien tik esantys užkrėstoje teritorijoje.
„Dažniausiai ūkininkai pasiskerdžia keletą kiaulių ir pasitraukia iš šios veiklos. Pastebime, kad
praėjus šiek tiek laiko po gyvulių
nelaikymo, žmonės patys nerodo
suinteresuotumo vėl prie to grįžti.
Jie teigia, kad atsiranda daugiau
laiko, o ir pelnas ar nauda, kuomet
reikia dirbti, pirkti pašarus yra labai nedideli“, – kalba VMVT pareigūnas.
Ieškodami išeities, VMVT pareigūnai taip pat siūlo laikytis
sezoniškumo, atsisakant gyvulius
auginti šiltuoju laiku. Anot P. Bušausko, kiaulių laikymui skyrus
8-9 mėn., kai ligos patekimas į
ūkius - minimalus, AKM galima
sustabdyti.
Parengta bendradarbiaujant su
VMVT
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spektras
Korupcija. JAV gėrimų milžinė
„Coca-Cola“ sumokėjo daugiau
kaip 8 mln. eurų sveikatos priežiūros specialistams ir tyrėjams
bandydama padaryti įtaką tyrimo
rezultatams, rodo ketvirtadienį
paskelbtas Prancūzijos laikraščio
„Le Monde“ atliktas tyrimas. Laikraštis pranešė, kad lėšomis buvo
finansuojami tyrimai, turėję nukreiptų dėmesį nuo žalingo gėrimų su cukrumi poveikio sveikatai.
„Coca-Cola“ jau buvo patekusi į
panašią istoriją, kai 2015 metais
„The New York Times“ pranešė,
kad bendrovė suteikė finansinę paramą mokslininkams, kurie tvirtino, jog intensyvesnis fizinis krūvis
yra kur kas efektyvesnė priemonė
siekiant išvengti antsvorio nei kalorijų mažinimas.
Tymai. Lietuvoje šiemet registruotų susirgusių tymais asmenų
skaičius perkopė per šešis šimtus,
rodo Užkrečiamų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenys.Ketvirtadienio duomenimis, šios ligos
atvejų iš viso užregistruota 610.
Dar prieš dvi savaites – balandžio
23 dieną – buvo registruotas 501
tymų atvejis. Vis dar didžiausias
sergamumas fiksuojamas Kauno
mieste, kur užregistruotas 251 atvejis. Vilniuje registruoti 156 tymais
susirgę žmonės. Pernai Lietuvoje
užregistruota 30 tymų atvejų. Tymai – ūmi, itin užkrečiama virusinė infekcija, plintanti oro lašeliniu
būdu ir pasireiškianti karščiavimu,
bėrimu ir kvėpavimo takų bei akių
junginės uždegimu.Tymai buvo ir
iki šiol yra viena dažniausių mirčių priežasčių tarp visų vakcinomis
kontroliuojamų ligų.
Aplinkosauga. Automobilių detalių tiekėja „Bosch“ ketvirtadienį
pareiškė ketinanti „nuo 2020-ųjų“
pereiti prie „nulinių“ anglies dvideginio emisijų. „Mūsų skaičiavimai rodo, kad tai įmanoma, todėl
mes tai darome“, – Vokietijos bendrovių grupės metinėje spaudos
konferencijoje pareiškė „Bosch“
generalinis direktorius Volkmaras Denneris. Pasak kompanijos,
„neišvengiamas“ emisijas kompensuos investicijos į aplinkosaugos projektus, o grupės veikla bus
efektyvesnė energijos naudojimo
prasme ir ji įsigis daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių.„Klimato kaita nelaukia ir mes turime
reaguoti greičiau, kad įgyvendintume Paryžiaus susitarimo tikslus“, –
teigia grupės atstovas V. Denneris.
Riaušės. Keturi kaliniai žuvo per
riaušes Šiaurės Mianmare esančiame kalėjime ketvirtadienį, kilusias
netrukus po daugiau nei 6 tūkst.
kalinių išlaisvinusios amnestijos,
per kurią į laisvę išėjo ir du naujienų agentūros „Reuters“ reporteriai Wa Lone'as ir Kyawas Soe
Oo. Neramumai Sagaingo regione
esančiame Švebo kalėjime prasidėjo trečiadienio vakarą, sakė vyriausiasis ministras Myintas Naingas. „Jie reikalavo lygių teisių. Jie
tapo nebesuvaldomi“, – sakė jis ir
pridūrė, kad dabar jau viskas „kontroliuojama“.Kokiomis aplinkybėmis žuvo kaliniai, M. Naingas nenurodė.Kariuomenės atstovas Zaw
Min Tunas pranešė, kad padėčiai
„sukontroliuoti“ atvyko pasienio
pareigūnai.Pasak atstovo, taip pat
gauta pranešimų apie neramumus
kalėjimuose Karenų ir Kačinų
valstijose.
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Keblonis su miestu jungs ir vamzdžiai
Priemiestinės Anykščių gyvenvietės - Keblonių - gyventojai artimiausiais metais pradės naudotis miesto vandentiekiu. Jau šią
vasarą UAB ,,Anykščių vandenys“ pradės įgyvendinti vandentiekio ir kanalizacijos statybos darbų projektą sodų bendrijoje
,,Šaltupys“ bei Keblonių kaime.

Keblonių gyventojai gers tą patį vandenį, kaip ir anykštėnai.
UAB,,Anykščių vandenys“ direktorius Alvydas Gervinskas
džiaugėsi, kad pavyko išjudinti milijoninį Keblonių kaimo bei
,,Šaltupio“ sodų bendrijos vandentiekio ir nuotekų tinklų statybų projektą.
Milijoninis projektas
Šio projekto vertė 1 mln.
193,5 tūkst. eurų. 462,6 tūkst.
eurų - Europos sąjungos parama, o 730,9 tūkst. eurų UAB ,,Anykščių vandenys“
ir Anykščių rajono biudžeto
lėšos. Pasak UAB ,,Anykščių
vandenys“
direktoriaus
Alvydo Gervinsko, jau yra įvykęs rangos darbų konkursas,
kurį laimėjo UAB ,,Žilinskas
ir Co“. Rangovams išsiųstas
pranešimas apie gautą finansavimą, jie dabar atlieka baigiamuosius ,,popierinius“ darbus. Antroje vasaros pusėje
turėtų prasidėti vandentiekio
ir kanalizacijos tinklų statybos
darbai. Projektas turėtų būti
baigtas iki 2020 metų gruodžio 31 dienos.
Pasak A. Gervinsko, pasižadėjimus jungtis prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų
yra pasirašę 193 Keblonių
ir ,,Šaltupio“ sodų bendrijos
gyvenamųjų būstų atstovai.
Ir vandentiekis, ir kanalizicija
bus jungiami prie centralizuotų Anykščių miesto tinklų, taigi nereiks nei naujų vandens
gręžinių, nei nuotekų valymo
įrenginių.
UAB ,,Anykščių vandenys“
direktorius A.Gervinskas kalbėjo, kad šis projektas ilgai
,,kabėjo ore“ dėl europinio
finansavimo
reikalavimų.
Pagal dabar galiojančias taisykles, paramą vandentiekio
ir kanalizacijos tinklų statybai
iš Anykščių rajono gyvenviečių dabar galėtų gauti tik pats
Anykščių miestas - iškeltas
reikalavimas, kad tokios statybos gali būti remiamos tik
ne mažiau kaip 2000 gyventojų turinčiose aglomeracijose. Tokio gyventojų skaičiaus
nebėra net ir didžiausioje
Anykščių rajone
Troškūnų
aglomeracijoje, į kurią įeina
Troškūnų miestas, Vaidlonių
ir Smėlynės kaimai.
Visgi po paruošiamųjų darbų buvo konstatuota, kad

vandentiekio ir kanalizacijos statybos darbų projektas
sodų bendrijoje ,,Šaltupys“
bei Keblonių kaime atitinka
2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicinių
veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas
ir pritaikymas prie klimato
kaitos“ investicinio prioriteto ,,Investicijos į vandens
sektorių, siekiant
įvykdyti
ES aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių
narių poreikius, viršijančius
tuos reikalavimus“ uždavinį
,,Padidinti vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvinimą“.
Laukimas stabdo aplinkos
tvakymą
Pagal minimą projektą bus
pakloti 7 km 881 m vandentiekio tiekimo tinklų bei 7 km
743 m nuotekų surinkimo tinklų. Taip pat šio projekto lėšomis bus inventorizuotas 41
kilometras Anykščių miesto ir
rajono vandentiekio ir kanalizacijos tinklų.
A.Gervinskas kalbėjo, kad
vandentiekio ir kanalizacijos
tinklų statybos ypač laukė sodų
bendrijoje ,,Šaltupys“ gyvenantys žmonės. ,,Gyventojai
negali baigti tvarkyti savo
namų aplinkos, kloti trinkelių,
sodinti medžių, nes atliekant
darbus, tikėtina, sutvarkytą
aplinką vėl teks ardyti,“ - aiškino UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius. Nemaža dalis soduose sklypus turinčių
anykštėnų juose pasistatė gyvenamuosius namus ir iki šiol
vandentiekio ir kanalizacijos
problemą ten sprendžia kaip
kas išmano - įsirenginėja gręžinius, kasa šulinius, statosi
nuosavas nuotekų talpas.
Prie pat Pušyno mikrorajono
esantys sodai jau anksčiau
prijungti prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų, o kiti

Daugelis ,,Šaltupio“ sodų bendrijos sklypų savininkų juose yra
pasisatę gyvenamuosius namus.
miestelėnų sodai ir toliau lieka ,,laukiniai“.
Iki šių metų rugsėjo UAB
,,Utenos melioracija“ turėtų
baigti Kurklių miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų
statybos darbus. Žiemai darbai buvo sustabdyti Kurklių
miestelio Anykščių, Ukmergės
ir Kavarsko gatvėse, šios gatvės priskirtos krašto kelių
kategorijai, darbus jose reglamentuoja VĮ ,,Kelių priežiūra“.
Pasinaudojus ES investicinių fondų ir LR vyriausybės
parama, drauge pasitelkus
Anykščių rajono savivaldybės
biudžeto ir bendrovės lėšas,
anksčiau buvo modernizuoti nuotekų valymo įrenginiai
Anykščiuose,
Svėdasuose,
Kavarske,
Troškūnuose,
Debeikiuose bei Leliūnuose.
Nutiesta apie 37 km naujų
vandentiekio ir 41 km naujų
nuotekų vamzdynų. 2018 m.
yra gautas finansavimas vandentiekio ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtrai Kurklių
miesteliui.
Iš kranų išbėga pusė
milijono kubinių metrų
vandens
UAB ,,Anykščių vandenys“,
kurios 100 procentų akcijų priklauso Anykščių rajono

savivaldybei, eksploatuoja ir
prižiūri Anykščių miesto ir 36
rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo sistemas,
užtikrina nuotekų šalinimą
mieste ir rajono gyvenvietėse.
Vandens tiekimui miesto vandenvietėje naudojami 6, rajono
gyvenvietėse - 34 arteziniai
gręžiniai. 20 vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių
Anykščių mieste ir rajone gerina vandens kokybę – pašalina
iš požeminio vandens geležies
perteklių. Gamybinės ir buitinės nuotekos išvalomos pagal
aplinkosauginius reikalavimus.
Geriamojo vandens ir išleidžiamų nuotekų kokybės priežiūrą
atlieka bendrovės laboratorija. Bendrovės vandentvarkos
ūkyje yra 239 km vandentiekio, apie 146 km nuotekų ir 3
km paviršinių (lietaus) nuotekų
tinklų. Vartotojams per metus
parduodama apie 0,48 mln.
m³ vandens. Išvaloma nuotekų apie - 0,39 mln. m³. Mieste
prie vandentiekio ir nuotekų
tinklų yra prisijungę 92%, t.y.
9672 gyventojai ir 5858 gyventojai seniūnijose. Vienas
miesto gyventojas per dieną
vidutiniškai suvartoja 50 litrų,
o vienas gyventojas seniūnijose suvartoja 61 litrą geriamojo
vandens.
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SKELBIMAI

MOZAIKA
Filipinų prezidento kalbą
sutrikdė ant peties užropojęs
tarakonas
Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte dažnai savo kalbose paskelbia
šokiruojančių naujienų. Visgi šįsyk
jo klausytojų laukė kiek kitokio pobūdžio staigmena - prezidentui kalbant ant jo peties užropojo didelis
tarakonas.
Vabzdys ant valstybės vadovo
peties ėmė ropoti šiam kalbant per
rinkimų kampanijos renginį šalies
centrinėje dalyje esančiame Boholio

įvairūs
Ūkininkas nusišienautų Jūsų pievą. Perka veršelius auginimui.
Tel. (8-662) 25588.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 51561,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, nuotekų surinkimo talpyklas, rezervuarus srutoms nedideliems ūkiams (6 - 45
kub. m). Kasa vandens šulinius
(iki 8 rentinių), jungia hidroforus. Parduoda rentinius. Atveža.
Konsultuoja.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Šulinių kasimas, kanalizacijų
įrengimas, žiedų pardavimas ir
pristatymas.
Tel.: (8-639) 23035, (8-651) 55925.
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.
Tinkuoja, klijuoja plyteles, montuoja gipso plokštes, betonuoja,
mūrija, kloja laminatą, dažo.
Tel. (8-608) 21930.

mieste.
R. Duterte trečiadienį atvyko į šį
renginį išreikšti palaikymo jo remiamiems kandidatams, dalyvausiantiems kitą savaitę vyksiančiuose
kadencijos vidurio rinkimuose.
Prie prezidento atskubėjusi padėjėja bandė numesti tarakoną ant
žemės rankoje laikoma popierių šūsnimi, bet tai padarė pats R. Duterte,
vabzdį nubloškęs ranka.
Šis incidentas, įvykęs R. Duterte
baigiant savo maždaug pusantros
valandos trukusią kalbą, prezidento,
Du statybininkai su patirtimi atlieka statybos, remonto ir montavimo darbus.
Tel. (8-620) 98812.
Atlieka įvairius statybos darbus.
Stogų dengimas, terasos, karkasiniai statiniai ir tt. Vidaus ir išorės
apdaila. Mūro darbai.
Tel. (8-626) 81699 .
Stogų dengimas, terasos, įvairūs
statybos darbai.
Tel. (8-678) 53169.
Atlieka fasadų šiltinimą, fasadų
apdailos darbus. Tinkuoja, deda
dekoratyvinį tinką. Dengia šlaitinius stogus. Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.
Dengia plokščius stogus prilydomomis bituminėmis dangomis.
Tel. (8-682) 44541.
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panašu, neišmušė iš vėžių. Jis pajuokavo, kad vabzdys priklauso opozicinei partijai.
R. Duterte kritikai nepraleido progos socialiniame tinkle „Twitter“
pasišaipyti iš prezidento susidūrimo
su tarakonu – vabzdžiu, kurį dažniausiai galima išvysti ropinėjantį
šiukšlėse ar atliekose.
R. Duterte keliauja po šalį telkdamas paramą savo kandidatams kitą
savaitę vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose, kuriuose bus varžomasi dėl maždaug 18 tūkst. vietų
valdžios institucijose, pradedant vietos tarybomis ir baigiant aukštaisiais
parlamento rūmais.

-BNS

Kondicionierių, šilumos siurblių
oras/vanduo, kieto kuro katilinių,
kaminų, įdėklų montavimas.
Vandentiekis, kanalizacija.
Prekyba išsimokėtinai.
„Vilpra“ salonas,
J. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442,
(8-381) 5-43-74.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI
Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA
vaismedžius, vaiskrūmius,
dekoratyvinius augalus.
Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio
Anykščiai - Troškūnai).
Prieš atvykdami paskambinkite.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pristato visas medžiagas.
Ilgametė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus, dugnus. Senjorams
nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.
Mini ekskavatoriaus ( 3,5 t) paslaugos.
Tel. (8-684) 29023.

MB Vytauto paminklai

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, C, CE kategorijų vairuotojų
kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. gegužės 16 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156,
(8-698) 70127.

Gegužės 17 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus

pacientams sergantiems :

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis

Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.
2019 m. gegužės 17 d. 18 val. vyks medžiotojų klubo
„Debeikiai“ visuotinis klubo narių susirinkimas adresu:
Mickūnų k. 2. Su susirinkimo darbotvarke klubo nariams galima susipažinti klubo buveinėje.

gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.
Asmeninis skelbimas
„Anykštoje“,
jeigu jame tik vienas žodis
ir telefono numeris,
antradienio „Anykštoje“
kainuoja 5 eurus,
šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami
„Anykštos“
redakcijoje - Vilniaus g.29,
Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

dovanoja
Mažus ožiukus.
Tel. (8-674) 34114.

nori susipažinti
Našlė be žalingų įpročių susipažintų su kultūringu, sąžiningu
senjoru. Teisti, išsiskyrę, stiklelio
megėjai ir nuotykių ieškotojai - nevarkite.
Tel. (8-676) 78805.

Norime nuoširdžiai padėkoti D. Dyrienės ind. įmonei,
Kupiškio vargonininkui Marijanui Remeikiui bei jo žmonai,
Kavarsko klebonui Nerijui Vyšniauskui, visiems giminėms,
kaimynams ir artimiesiems, kurie sunkią valandą padėjo palydėti mūsų mylimą tėvelį Juozą STASIUKAITĮ į paskutinę
kelionę.
Dėkoja žmona ir vaikai

parduoda
Didieji mėsiniai kalakutai!
Gegužės 14 d. (antradienį)
prekiausime paaugintais, anglų veislės
Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais,
Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukštynas“ paaugintais 2-3-4 savaičių COBB500 vakcinuotais mėsiniais broileriais
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir
dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais
ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių
spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais. Priimami išankstiniai užsakymai .
Svirnai - 8.00; Kavarskas - 8.10;
Janušava - 8.20; Anykščiai (miesto turguje) - 8.40; Skiemonys - 9.10; Mačionys
- 9.25; Burbiškis - 9.40; Rubikiai - 9.50;
Debeikiai - 10.00; Leliūnai - 10.10;
Svėdasai - 10.25; Viešintos - 15.25;
Troškūnai - 15.45; Laukagaliai - 16.00;
Traupis - 16.10; Levaniškiai - 16.20;
Tel. (8-699) 12631.
JAUNOS VIŠTAITĖS!
Gegužės 16 d. (ketvirtadienį) prekiausime
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis,
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir pradedančiomis kiaušinius
dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime
gaidžių (tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose
7.05,
Troškūnuose
7.15
(turgelyje),
Vašokėnuose 7.25, Surdegyje 7.35, Viešintose
10.15, Didžiuliškėse 10.25, Padvarninkuose
10.30, Andrioniškyje 10.35, Piktagalyje
10.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose
11.15, Elmininkuose 11.20, Čekonyse
11.30, Debeikiuose 11.40, Aknystose 11.45,
Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie turgelio)
12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.25,
Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, Katlėriuose
14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 14.25,
Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00,
Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30,
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40, Janušavoje
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 12 d. (sekmadienį) prekiausime „Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais,
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės
vienadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais,
vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos).
2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai.
Jei vėluosime, prašome palaukti. Priimami
išankstiniai užsakymai tel. (8-608) 69189.  
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35,
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai
15:10,
Čekonys
15:20,
Debeikiai
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50,
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15,
Staškuniškis 16:25.

Parduodame

malto betono plytų
skaldą dideliais
kiekiais.
Tel.: (8-670) 39788,
(8-650) 56537.

Kavarsko paukštynas
prekiauja
vienadieniais ir
paaugintais viščiukais
broileriais, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

siūlo darbą
Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com
Reikalingas traktorininkas darbui
miške.
Tel. (8-615) 59999.
Mini krautuvo "Bob-cat" operatoriui. Alga nuo 1200 eurų.
Tel. (8-670) 00646.

Reikalingas fermos darbuotojas
- šėrikas, apgyvendina. Gali būti
šeima.
Tel. (8-650) 86625.

Įmonė Vli Timber ieško
gamybos darbininko
Darbo pobūdis
Operatoriaus darbas prie
medienos apdirbimo staklių
pagal slenkantį darbo grafiką
(3 darbo dienos, 3 laisvadieniai).
Siųsti CV: vilte@vli.lt
Skambinti tel.: (8-670)67674

SKELBIMAI
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Brangiai superkame

MIŠKUS

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai D. UNIKAUSKAITEI ir visam
nervų ligų skyriaus personalui už rūpestingą gydymą.
Elena ZUZEVIČIENĖ

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti
nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Padeda sutvarkyti dokumentus. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-671) 08059.

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

BRANGIAI
PERKAME MIŠKĄ.

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

Avansinis atsiskaitymas,
konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

PERKAME

arba nuomojame žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių, Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
Tel. (8-687) 76191.

Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus

Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Automobiliai
Automobilius, motociklus, sunkvežimius, traktorius. Gali būti nevažiuojantys.
Tel. (8-680) 49007.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
9,68 a namų valdos sklypą
Kvarco g. Atlikti kadastriniai matavimai, asfaltuotas privažiavimas,
nėra statinių.
Tel. (8-685) 15031,
el. p.: vilma.jemeljanova@capital.lt
Namą Anykščių mieste ir sodybą
Anykščių r.
Tel. (8-608) 75715.
Sodybą Anykščių r. Šventupio
kaime. Šalia miškas, upė Šventoji.
Geras privažavimas. Utena - 15
km.
Tel. (8-601) 33557.  
Sodybą Zarasų r. ant Antalieptės
marių kranto. 2001 m. statyba.
Namas, ūkinis, lauko virtuvė su
veranda, pirtis. Kaina sutartinė.
Tel. (8-698) 04260.
2 kambarių bendrabučio tipo
butą su patogumais Anykščiuose.
Tel. (8-603) 67743.
Tvarkingą 2 kambarių butą
Anykščių mieste ir 2 kambarių
butą Naujuosiuose Elmininkuose.
Tel. (8-678) 46964.
2 kambarių butą Kavarske.
Butas daugiabučio antrame aukšte, be komunalinių patogumų,
šildomas krosnimis, plastikiniai
langai.
Tel. (8-600) 88896.

Skubiai - 2 kambarių butą
Svėdasuose, Vaižganto g. Po remonto, yra visi patogumai.
Tel. (8-674) 44452.
3 kambarių butą Žiburio g.
Anykščių m. ir 3 kambarių butą
Ažuožeriuose.
Tel. (8-602) 30754.
Kuras
Beržines, juodalksnio, drebulės
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladėlėmis.
Tel. (8-610) 66077.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Lapuočių malkas. Veža miškavežiu 30 erdv. m, kaladėmis,
skaldytas iki 9 erdv. m.
Tel. (8-648) 84052.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres,
skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Kita
Motociklininko aprangą, du šalmus ir odinę striukę.
Tel. (8-612) 73703.
Norvegiškas (naudotas) skalbimo mašinas, džiovykles. Kaina
nuo 100 Eur.
Tel. (8-698) 30450.
Naujus avilius, bičių šeimas.
Turės motinėlių.
Tel. (8-619) 41085.
Įvairių veislių braškių daigus,
išaugintus D. Lingienės ūkyje
Anykščių r.
Tel. (8-687) 45219.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
Avižas.
Tel. (8-602) 72908.
Grėblį vartytuvą Dobilas 3 (kaina 650 Eur), lengvojo automobilio priekabą Zubrionok (kaina 320
Eur).
Tel. (8-678) 31295.
Rotacines šienapjoves, bulvių
sodinamąsias, kasamąsias, purkštuvus, vagotuvus, frezus, kultivatorius, lėkštinius skutikus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

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.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai:
Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
„Anykšta“ išeina
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00,
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3200 egz.					
Užs. Nr. 384
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Mamertas, Skirgaudas, Miglė,
Pilypas.
gegužės 12 d.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė svarsto, kas galėtų būti šių metų rajono
garbės pilietis

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
Klausimas iš tikro rimtas,
Merijoje pagamintas Vėliavą kas šiemet kels,
Kam medalis dūšion bels?

Achilas, Vaidutis, Vilgailė,
Nerėjas, Nerys, Nerijus.
gegužės 13 d.
Tautmilas, Alvydė, Milda.

Atlaiduos per šventą Oną
Kas svečiuosis pas kleboną?
Šie rinkimai ne juokai Dalyvauja net vaikai.

mėnulis
Gegužės 11 - 13 d.
priešpilnis.

Piešia, karpo ir eiliuoja Rinkt verčiausią motyvuoja.
Tą, kurs nigdi netingėjo,
Ką žiniaslaida minėjo,

anekdotas
Naujojo ruso žmona atleidžia
iš darbo namų šeimininkę.
Ta, įpykusi:
– Jūs – pikta, surūgusi ir lovoje
už mane prastesnė.
– Tai tau mano vyras pasakė?
– Ne, jūsų vairuotojas.

Garsino Anykščių miestą,
Upėm ir kalvom apriestą.
Tą, kurio kieta galva,
Kurį žino Lietuva.
Net prikandusi liežuvį,
Amiliutė svarsto, buria :
Dilema labai sukta Rinksim Tubį, jeigu ką.

***
Vasara. Kaimas. Sėdi dvi senutės prie autobusų stotelės. Pro
šalį eina kareivių kuopa. Viena
senutė atidžiau pasižiūrėjo į juos
ir taip ramiai sako kitai:
- Matau, jų vadas išsitraukė
žemėlapį. Tuojau klaus, kur jie
nuklydo.
***
- Kareiviai, kai rašote laiškus
namo, žinokite, kad turite saugoti
valstybės paslaptis!
O tai vienas čia parašė, kad važiuoja į Jugoslaviją, kitas - kad
dirba ginklų sandėlyje prie Paluknių kaimo, trečias - kad dalinio
vadas yra silpnaprotis...
***
Mama guldo vaiką miegot ir
dainuoja lopšinę. Tas verkia.
Dainuoja antrą, trečią, ketvirtą,
vaikas vis verkia. Sunerimusi
klausia:
- Kas gi tau, sūneli?..
Sūnus pro ašaras:
- Mama, tu gražiai dainuoji, bet
aš tikrai noriu miego...
***
Dantistas:
- Nesijaudinkite, aš jūsų skaudamą dantį ištrauksiu per 1 minutę.
Pacientas:
- Ir kiek man tai kainuos?
- 100 eurų.
- Už 1 minutę darbo?!
- Jei norit, aš galiu jį traukti
valandą.

oras

Nepamirškite pratęsti prenumeratos
antrajam 2019-ųjų metų pusmečiui
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams

„Anykšta“ šeštadieniais

+18

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn.
EUR
45 (48)

7 mėn.
EUR
53 (56)

7,00

21,00

40,00

47

4,00

12,00

24,00

28

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
42
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
36
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
24
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

+10

1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458; (8-686) 33036.

Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

