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ŠIMTMETIS. Gegužės 19-ąją,
sekmadienį, vidurdienį po Šv. Mišių, Anykščiuose, Vyskupo skvere
šalia Šv. Mato bažnyčios, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus rengia
teatralizuotą atminimo programą,
skirtą Anykščių išvadavimui nuo
bolševikų prieš 100 metų. 1919 m.
gegužės 19-ąją į Anykščius pirmąkart įžengė Lietuvos kariuomenė,
kurią čia atvedė karininkas Kazys
Ladiga. Muziejus kviečia ir vėl,
kaip prieš šimtą metų, toje pačioje
vietoje pasitikti karius – krašto apsaugos savanorius, renginyje dalyvaus generolo K. Ladigos artimieji,
dainuos vyrų vokalinis ansamblis
„Varius“ (vadovas R. Griauzdė).

Floristinį kilimą
Italijoje kūrė ir
meras

pro rakto skylutę

5 psl.

„Kas dūsauja, jog mūsų laikais nieko gera nenutinka, tas,
patikėkit, niekus tauzija, pagalius į Lietuvos sėkmės istorijos
ratus kaišo!“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pėdos II. Gegužės 19 d. 18 val.
Anykščių kultūros centre šokio
teatras „Intrus“ pristato spektaklį
„Dali y Gala“.

Pratybos. Penktadienį prasidėjo ir iki sekmadienio visame
Anykščių rajone vyks Lietuvos
kariuomenės KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505-osios
pėstininkų kuopos karinės pratybos. Pranešama, kad pratybų metu
bus naudojami ginklai, imitaciniai
šaudmenys, dūminiai ir garsiniai
užtaisai.

Pavasario pozityvas

Komitetas po rinkimų ,,susimetė“ pinigus

Pėdos I. Šiandien, gegužės 18
d., 18 val. Anykščių kultūros centre Šeiko šokio teatras pristato
2019 metų premjerą, šokio ir gyvos muzikos spektaklį „BOLÉRO
– EXTENDED“.

Erkės. Lietuvoje šiemet užregistruoti septyni erkinio encefalito atvejai, skelbė Užkrečiamųjų
ligų ir AIDS centras. Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro Utenos departamento Anykščių skyriaus duomenimis, per 1993-2018
metų laikotarpį Anykščių rajone
užregistruoti 167 erkinio encefalito atvejai.

Rimantas Vanagas

Kadenciją baigęs nušalintasis meras Kęstutis Tubis (dešinėje) asmeniškai į komiteto sąskaitą
įnešė 2 tūkst. 809 eurus.

Pagal Vyriausiosios rinkimų
komisijos viešai skelbiamus duomenis, į Anykščių rajono tarybos
ir tiesioginius mero rinkimus ėjęs
Visuomeninis rinkimų komitetas
,,Kęstučio Tubio sąrašas ,,Anykščių krašto labui“ sugebėjo surinkti beveik 18 tūkst. eurų ir panašu,
kad atsiskaitė su visais kreditoriais. Visuomeninio rinkimų komiteto 2019 metų savivaldos rinkimų biudžetas buvo 2-3 kartus
didesnis nei politinių partijų biudžetai.
Tiesa, iš penkių rinkimuose
Anykščiuose dalyvavusių politinių
partijų, dviejų - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
rinkiminės kampanijos pinigai
yra bendrame partijos katile. Rinkimų dalyviai gali būti savarankiški, gali būti ir atstovaujamieji.
2019-iaisiais ,,valstiečiai“ ir liberalai į rinkimus ėjo atstovaujamojo
rinkimų dalyvio statusu.
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Mokinių mažėja, o Anykščiuose atidaroma nauja mokykla
Anykštėnų tėvų kuriama
netradicinio ugdymo mokykla
„Šventosios upės mokykla“
skelbiasi jau suradusi patalpas
– nupirktas namas Anykščių
seniūnijos Liudiškių kaime.
Jau pradėta ir vaikų registracija į pirmąją klasę. Tiesa,
mokyklos kūrėjai išlieka labai paslaptingi, net neslepia,
kad dairosi į Anykščių rajono
biudžeto pinigus, o tarp kuriančiųjų mokyklą šmėžuoja
ir kadenciją jau baigusio nušalintojo Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio patarėjo Donaldo Vaičiūno pavardė.

Gėlės. Anykščių viešosiose erdvėse niokojamos savivaldybės
lėšomis pasodintos gėlės, pranešė Anykščių rajono savivaldybė.
Gegužės 15-osios rytą pastebėtos
išrautos gėlės Dariaus ir Girėno g.
(prie „Anykščių vyno“ gamyklos).

,,Šventosios upės mokykla” duris atvers šiame name. Jos kūrėjai, ieškodami tinkamo pastato, pageidavo, kad mokykla būtų kuo arčiau Anykščių miesto.
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KONKREČIAI

Anykštėnas eis kultūros atašė pareigas Kinijoje

spektras

Kultūros ministerijos konkursą eiti kultūros atašė pareigas
Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies
Respublikoje, taip pat vykdančio kultūros atašė funkcijas Korėjos Respublikoje, laimėjo anykštėnas Tomas Ivanauskas.
T. Ivanauskas yra Lietuvos vaizduojamojo meno kūrėjų paramos
fondo direktorius. Jis yra dirbęs
muzikos grupių ir muzikos bei kino
festivalių vadybininku, koncertų organizatoriumi, režisieriaus padėjėju
ir literatūrinės dalies vedėju Oskaro
Koršunovo teatre.
T. Ivanauskas mokėsi Anykščių
Jono Biliūno gimnazijoje, yra baigęs menotyros magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Magistro
darbą „Anykščių krašto reprezentacija fotografijoje 1900–1940 m.“

jis yra padovanojęs Anykščių L.
ir S.Didžiulių viešajai bibliotekai.
Šiame darbe jis daug dėmesio skyrė
Anykščių krašto fotografo Izidoriaus
Girčio veiklos tyrinėjimams.
Konkursą laimėjęs pretendentas
gali pradėti eiti pareigas gavęs įstatymų nustatyta tvarka išduodamą
asmens patikimumo pažymėjimą ir
pritarus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai. Kultūros atašė kadencijos trukmė – treji metai.
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Menotyrininkas Tomas Ivanauskas buvo praeityje garsios anykštėnų roko grupės „Flamingo“ vadybininku.

Močiutės Karolinos kūrybos derlius
Šeštadienį Svėdasuose buvo neeilinė diena, mat bibliotekoje
vyko miestelyje gyvenusios poetės bei rašytojos Karolinos Sinkevičienės knygų sutiktuvės. Taigi buvo atvertas veik visas literatūrinio gyvenimo derlius, artimiesiems ir bičiuliams rūpinantis
sudėliotas į dvi knygas ir išleistas. Poezijai skirta apie pusšimčio
eilėraščių knygelė ,,Buvo svajonės“, o į net trijų šimtų puslapių
knygą ,,Aš vis tiek gyvensiu“ sugulė prozos kūriniai.

Sodžiaus rašytojos knygų sutiktuvių džiaugsmo palytėti (iš kairės: antroji - kūrėjos dukra Danutė Pulkauninkienė, trečioji anūkė Jurgita Vaitiekūnienė, ketvirtoji - bibliotekininkė Violeta
Gliaudelienė).
Daugeliui pažįstamos ir dar gerai
menamos Vilniaus gatvės Svėdasų
miestelyje gyventojos, iš pažiūros
paprastos, sodietiškai, kaip kadaise
Žemaitė, ryšėjusios skarelę moters
Karolinos Čepukonytės - Sinke-

vičienės (1918 - 2013) gyvenimas
buvo ilgas, įdomus, permainingas.
Gimusi Taraldžių kaime, besiribojančiame su svėdasietiškais Vaitkūnais, jau dabartiniame Rokiškio
rajone, nuo mažens dirbo tėvelių

ūkyje, lankė pradžios mokyklą,
mokėsi praktinių dalykų sodžiuje
rengiamuose žemės ūkio kursuose,
1940 m. ištekėjo už siuvėjo Stasio
Didžgalvio. Praūžė karas, pokariu
dėl partizanų gretose kovojusio brolio, ryšių su pogrindžiu buvo persekiojama, du kartus trumpam areštuota, o 1947 m. nuteista ir ištremta
į Mordoviją. Sugrįžo tik 1955 m. ir
su vyru bei jau dvylikamete dukra
apsigyveno Svėdasuose. Sovietinių
aktyvistų persekiojimai nesiliovė,
nuolat vadindavo liaudies prieše,
nepriimdavo į jokį darbą, net valytoja. Tačiau palengva pavyko
įsikabinti - priėmė dirbti durpyne,
o vėliau ir bufetininke miestelio
užkandinėje. Santykiai su vyru
pašlijo, tad po kurio laiko ištekėjo
antrą kartą. Kartu su vyru, geologu
Petru Sinkevičiumi išvyko gyventi
į Vilnių, tačiau 1975 m., įsigiję namuką Vilniaus gatvėje, vėl sugrįžo
į Svėdasus. Veik visą gyvenimą
bandė kurti eilėraščius, nedidelius
vaizdelius, daugiausia apie tai, ką
išgyveno, kuo gyva buvo, ko troško. Rašydavo laisvesniu laiku, bet
dažniausiai įkvėpimas aplankydavo
rytais, o įdienojus visos mintys išsisklaidydavo. Svarbiausius kūrinius
sukūrė jau po 1990 m., kai Lietuva
tapo laisva ir be jokios baimės galėjo reikšti savo mintis, nereikėjo

Raimondas Guobis

Karolinos
Sinkevičienės
knygų viršeliai švyti pavasarine žaluma.
nieko saugotis ir savo raštus slėpti.
,,Laisvė - didžiausias žmogaus turtas“, - kalbėjo kūrėja iš Svėdasų.
Rinkiniuose vaizdai iš gimtojo
sodžiaus: aprašomi seneliai, artimieji, didieji istorijos virsmai,
gyvenimas tolimuose kraštuose,
belaisvės dalia, vargai ir viltys. Eilėraščiuose taip pat skleidžiasi meilė, ilgesys, viltys, gražiausi žodžiai
motinai, tėvynei, pasaulio grožiui
ir dangiškam ilgesiui. Tekstuose
jaučiasi gyvas, ryškus aukštaitiškos
šnektos koloritas.
Knygų sutiktuvėse dainavo Svėdasų dainininkai, kalbėjo Karolinos
Sinkevičienės raštų išleidimo iniciatorė Violeta Gliaudelienė, vaikaitė
Jurgita Vaitiekūnienė, dukra Danutė Pulkauninkienė, dalyvavo geras
pusšimtis rašytojos artimųjų bei
svėdasiškių.

Žurnalistas neteisėtai dirbo Dariaus Gudelio kontorai
Žurnalistas Šarūnas Černiauskas trečiadienį atskleidė, kad,
neinformavęs tuometinės darbovietės - naujienų portalo 15min.
lt, rengė analizes viešųjų ryšių įmonei apie viešus asmenis ir
verslo įmones. Š. Černiauskas nurodė, kad analizes teikė „Dariaus Gudelio kontorai“. Anykštėnas D. Gudelis yra „vipcommunications“ („VIP Viešosios informacijos partneriai“) valdybos pirmininkas.
„Iš viso jiems padariau tris analizes, daugiausiai paremtas viešai
prieinama informacija. Domino
įvairūs vieši asmenys, jų turtas,

Temidės svarstyklės
Vagystė. Gegužės 16 dieną, apie
14.15 val., moteris (g. 1964 m.)
grįžusi į namus, esančius Anykščiuose, Statybininkų g., pastebėjo,
jog įsilaužta į butą, iš kurio pagrobta 30 svarų sterlingų, nešiojamas kompiuteris ,,ACER”, du auksiniai žiedai, lagaminas su įvairiais
smulkiais daiktais. Padaryta 419
eurų žala. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

sąsajos. Domino ir pora verslo
įmonių“, – feisbuke rašė Š. Černiauskas.
Jis teigia už tai gavęs „sumą,

šiek tiek viršijančią 2 tūkst. eurų“,
o veiklą nutraukęs pernai vasarą.
Š. Černiauskas pripažino, kad tai
buvo jo klaida, ir atsiprašė kolegų.
15min.lt praeitą savaitę pranešė,
jog Š. Černiauskas palieka portalą
dėl to, kad nesilaikė 15min.lt etikos taisyklių, pagal kurias privalu
deklaruoti savo papildomas veiklas.
Naujienų portalas 15min.lt trečiadienį pranešė, kad teisėsaugai
perdavė informaciją apie atleisto

žurnalisto Š. Černiausko privačią
veiklą renkant informaciją.
Anot portalo direktoriaus Ramūno Šaučikovo, vidaus tyrimo metu
išaiškėjo, kad Š. Černiausko veikla
galėjo būti „nesuderinama ne tik su
žurnalisto etika, bet ir įstatymais“.
„VIP Viešosios informacijos partnerių“ vadovas Giedrius Galdikas
sakė, kad Š. Černiauskas įmonei
atliko „keletą analizių“, tačiau jų
turinio nekomentavo.

Vairuotojas. Gegužės 16 dieną,
apie 15.15 val., Anykščiuose, A.
Vienuolio g., sustabdyto patikrinimui automobilio ,,AUDI 80” vairuotojui (g. 1984 m.), gyvenančiam
Anykščiuose, Vairuotojų g., nustatytas 2,54 prom. girtumas.Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Policija gavo moters
(g. 2000 m.) pareiškimą, kad gegužės 12 dieną, apie 03.00 val., jai
būnant kavinėje ,,Mandri puodai“,
esančioje Anykščiuose, Kalno g., ją
sumušė pažįstamas vyras (g. 1993

m.).Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Konfliktas. Gegužės 14 dieną,
apie 14.00 val., namuose Svėdasų seniūnijos Sausalaukės kaime
konflikto metu moteris (g. 1972
m.) smurtavo prieš dukrą (g. 2000
m.).Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Vairuotojas II. Gegužės 14 dieną, apie 09.20 val., Kavarsko seniūnijos Svirnų II kaime, Vilties g.,
sustabdyto traktoriaus ,,MTZ BELARUS 80V “ vairuotojui (g. 1959

m.) nustatytas 2,15 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Nelaimė. Gegužės 13 dieną, apie
17.50 val., Anykščiuose, Parko g.,
į moters (g. 1984 m.), (blaivi) vairuojamą automobilį ,,Toyota Corolla“ atsitrenkė dviračiu važiavęs
nepilnametis (g. 2011 m.). Eismo
įvykio metu nukentėjo vaikas, kuriam Anykščių ligoninėje nustatytas
šlaunikaulio lūžis bei galvos smegenų sutrenkimas. Vaikas išvežtas
į Vilniaus vaikų ligoninę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
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Dujos. Gamtinių dujų kaina gyventojams ir kitiems buitiniams vartotojams nuo liepos nesikeis. Kainų
komisija penktadienį pritarė bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“
(LET) siūlomiems tarifams, BNS
patvirtino komisija. Antrąjį šių metų
pusmetį galios dabartinės kainos.
Pirmos grupės vartotojams, naudojantiems tik maistui gaminti (iki 300
kubų per metus), kubas dujų toliau
kainuos 66 centus (su PVM), antros
grupės – dujomis šildantiems namus
(300–20 000 kubų) – 46 centus, o
trečios grupės (daugiau kaip 20 tūkst.
kubų) – 45 centus. Abonentinis mokestis lieka toks pat: pirmos grupės
vartotojams – 0,56 euro, o antros ir
trečios – 3,99 euro per mėnesį. Pastarąjį kartą dujos vartotojams brango
nuo šių metų sausio – 7 centais už
kubą, arba 12-18 procentų.
Agitacija. Katalikų vyskupai primena, kad Bažnyčios Kanonų teisė draudžia dvasininkams aktyviai
dalyvauti politikoje ir ragina vengti
agitacijos per prezidento rinkimus.
Lietuvos vyskupų konferencija apie
šią normą dar kartą priminė šią savaitę vykusiame posėdyje, nes pastaruoju metu pastebėta dvasininkų
politinė agitacija socialiniuose tinkluose. „Lietuvos vyskupai dar kartą
primena, kad kunigai pašaukti skelbti
Evangeliją ir tarnauti toms bendruomenėms, kurios jiems yra pavestos.
Kaip nustato 287 kanono 2 dalis,
„dvasininkai ir vienuoliai neturi aktyviai dalyvauti politikoje ir politinių
partijų veikloje, nebent kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu
tai būtų reikalinga Bažnyčios teisėms
ginti ar bendram gėriui skatinti“, –
teigiama Lietuvos vyskupų konferencijos pranešime.
Raketos. Turkija bus pasirengusi
priimti Rusijos oro erdvės gynybos
sistemas S-400, kai Maskva pradės
jas tiekti, penktadienį žurnalistams
pareiškė užsienio reikalų ministras
Mevlutas Cavusoglu. „Kai tik Rusija
bus pasirengusi perduoti jas mums,
mes būsime pasirengę jas priimti“, –
sakė Turkijos diplomatijos vadovas
atsakydamas į klausimą, ar iš tiesų
yra numatyta pradėti tiekti raketų sistemas šių metų liepą. Turkija perka
keturias S-400 sistemas „Triumf“, o
kontrakto vertė siekia 2,5 mlrd. JAV
dolerių. Gegužės 7 dieną vienas Rusijos šaltinis naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė, kad birželį numatyta pradėti turkų kariškių parengimą
eksploatuoti S-400. Turkijos gynybos
ministras Hulusi Akaras kovą pareiškė, kad S-400 įrengimas Turkijoje
prasidės šių metų spalį. Turkija taps
pirmąja NATO nare, įsigysiančia pažangiausių rusiškų priešlėktuvinės ir
priešraketinės gynybos sistemų.
Minos. Dvi savaites Lietuvos ir
Latvijos teritoriniuose vandenyse
Baltijos jūroje vykusios minų paieškos ir nukenksminimo operacijos
„Open Spirit 2019“ metu rastos bei
sunaikintos aštuonios Pirmojo ir
Antrojo pasaulinių karų jūrinės minos. Kaip pranešė Krašto apsaugos
ministerija, gegužės 6 dieną Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje aptikta ir sėkmingai sunaikinta
Pirmojo pasaulinio karo jūrinė inkarinė mina. Apie 13 jūrmylių nuo
Klaipėdos buvusį sprogmenį rado ir
sunaikino Belgijos karo laivas BNS
„Bellis“. Arčiausiai Klaipėdos uosto
buvusią miną aptiko Lietuvos priešmininis karo laivas M54 „Kuršis“.
Antrojo pasaulinio karo mina rasta
vos už dviejų jūrmylių nuo Klaipėdos uosto.

SITUACIJA

???

Kaip vertinate
šių metų
Lietuvos
pasirodymą
„Eurovizijoje“?

Indrė URBANAVIČIŪTĖ:
- Jurijaus pasirodymas gal kiek ir
silpnokas buvo žiūrint šio pusfinalio
kontekste. Trūko įdomesnės vizualizacijos. Bet vis tiek labai palaikome
mūsų atstovą ir tikimės, kad pateks
i finalą! Išskirčiau Švedijos, Šveicarijos bei Islandų pasirodymus.

Komunalininkus džiugina
atsigaunantis miesto turgus
Praėjusiais metais Savivaldybei pavaldi UAB Anykščių komunalinis ūkis dirbo nuostolingai. Pasiekti geresnių rodiklių nepadėjo net ir tai, kad per metus prie bendrovės vairo pasikeitė du vadovai
– iki liepos pabaigos komunalininkams vadovavo Jonas Žukauskas, o vėliau jo pareigas perėmė
renovacijos projektų vadovas Linas Pravilionis.
turi ir pasiteisinimą, kurio niekada
nepamirštama pakartoti.
,,Kuro sąnaudos išaugo aptarnaujant didesnį antrinių atliekų
konteinerių kiekį, taip pat dalijant
antrinių žaliavų konteinerius gyventojams.
Kasmet nemažai lėšų tenka investuoti į šiukšliavežių remontą.
2018 metais techniniam aptarnavimui ir remontui išleista 11,2
tūkst. Eurų, tai yra 1,1 tūkst. eurų
daugiau negu 2017 metais”, - nurodoma L.Pravilionio surašytoje
veiklos ataskaitoje.

Laikinasis UAB Anykščių
komunalinis ūkis direktorius
Linas Pravilionis per pusmetį
nepajėgė bendrovės ištraukti
iš nuostolių duobės.
Nuostolius didino ir gautos
baudos

Romualdas INČIRAUSKAS:
- Tvirai žinojau, kad nepateks, ir
laimėjau lažybas!

Ramūnas ŠIAUČIULIS:
- Aš džiaugiuosi, kad kiekvienais
metais mes dalyvaujame, kad mūsų
pasirodymai yra nuoširdūs ir nėra
per daug sukomercinti, didžiausias
dėmesys skiriamas pačio kūrinio,
jausmų ir muzikos išpildymui. Jurijus ir jo komanda tikri šaunuoliai,
labai daug įdėjo pastangų ir meilės,
šviesos į dainą, kurios norisi klausytis dar ir dar. O kad nepateko į
finalą, gaila, bet čia jau yra skonio
reikalas. Jurijus turi labai nuostabias perspektyvas, išskirtinį balsą ir
muzikalumą, iš jo daug ko galima
pasimokyti. Ačiū jam, kad jis daro
tai ir tiki savimi, mane asmeniškai
ši daina nukelia į svajones.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:
- Rusas, švedas gerai pasirodė
-galingi balsai. Apie mūsų pasirodymą patylėsiu, nes nervas ima!

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)
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„Per 2018 metus bendrovė uždirbo 1 729 303 eurų pajamų arba
13,5 proc. daugiau negu 2017
metais. Šioms pajamoms uždirbti patyrė 1 745 069 eurų sąnaudų.
Metinis veiklos rezultatas - 15 766
eurai nuostolio. Nuostolį padidino
sumokėta bauda už aplinkos teršimą – 1 500 eurai ir pervestas žalos
atlyginimas – 444 eurai AB ,,Lietuvos draudimas” už daugiabučio
namo buto patalpų užliejimą. Balansinis nuostolis – 17710 eurai”,
- prastus rezultatus praėjusių metų
veiklos ataskaitoje konstatavo laikinasis UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius L.Pravilionis.
Surado šiukšlintojus – gavo
daugiau pinigų
Pernai beveik 34 proc. komunalininkų gaunamos pajamos, palyginti su 2017 metais, augo už mišrių komunalinių atliekų surinkimą
ir išvežimą į sąvartyną – uždirbti
634,4 tūkst. eurų.
„Tam įtakos turėjo nuo 2018
metų balandžio 1d. padidintas
tarifas bei naujų atliekų turėtojų
suradimas ir sutarčių sudarymas”,
- konstatavo L.Pravilionis.
Beje, pernai komunalininkai
Anykščių rajone surinko 568,31
tonas antrinių žaliavų. Didžiąją jų
dalį išrūšiavę bei pardavę, uždirbo
6 216 Eur. 98,1 tūkst. eurų bendrovei už pakuočių tvarkymą sumokėjo gamintojai bei importuotojai.
Kita vertus, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelė UAB Anykščių
komunalinis ūkis atnešė 32,8 tūkst.
eurų nuostolį.
,,Bendras komunalinių atliekų ir
antrinių žaliavų tvarkymo nuostolis 15,6 tūkst. eurų”, - ataskaitoje
paskelbė laikinasis UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius
L.Pravilionis.
Šiukšliavežės neatlaiko prastų
kaimo kelių
Jau daugelį metų ataskaitose komunalininkai dėl patiriamų nuostolių tvarkant komunalines atliekas

Kapinių lankytojai neturi
supratimo apie rūšiavimą
Problemų
komunalininkams,
kaip aiškėja iš ataskaitos, kelia ir
patys Anykščių rajono gyventojai.
,,Prie miesto ir seniūnijų kapinių
susikaupia dideli įvairių atliekų
kiekiai. Nors prie kapinių pastatyti konteineriai atliekoms rūšiuoti, tačiau dažniausiai šios atliekos
sumaišomos su bioskaidžiomis
augalinės kilmės ir statybinėmis
atliekomis. Taip pat nemažėja
atliekų regioninio parko teritorijoje pastatytuose konteineriuose,
į kuriuos primetama įvairių nerūšiuotų atliekų”, - ataskaitoje rašo
L.Pravilionis, žadėdamas šiemet
užsiimti gyventojų švietimu per
žiniasklaidos priemones, kad panašių atvejų mažėtų.
Pajuto migracijos pasekmes
Nemažai rūpesčių UAB Anykščių komunalinis ūkis pernai kėlė
migruojantys gyventojai.
,,Dėl didelės gyventojų migracijos į užsienį ir šalies viduje sunkiai
sekasi nustatyti realiai gyvenančių
žmonių skaičių, kuris pastoviai
kinta. Didelė dalis fizinių ir juridinių asmenų nėra tinkamai sutvarkę
Registrų centre duomenų, dėl to
iškyla problemų ir reikia didelių
laiko ir darbo sąnaudų sutikrinant
duomenis. Prašysime seniūnų pagalbos, kad informuotų registro
nesusitvarkiusius gyventojus tai
padaryti”, - ataskaitoje nurodo
L.Pravilionis.
Daugėja neišgalinčių susimokėti
Už komunalininkų suteiktas
paslaugas pernai didėjo gyventojų
skolos.
,,Įsiskolinimų didėjimui įtakos
tarifo padidinimas ir sutarčių sudarymas su nemokiais gyventojais. Su jais yra nuolat dirbama:
siunčiami priminimai, įspėjimai
dėl susidariusios skolos, o jiems
nereaguojant, kreipiamasi į teismą. Problema yra ir pašto dėžutės
kaimuose. Pašto darbuotojai grąžina laiškus motyvuodami, kad
dėžučių nėra arba jos nerakintos,
ir grąžina laišką atgal. Dalis gyventojų už atliekų tvarkymą atsiskaito metams pasibaigus. 2018
metais teismui perduoti 82 asmenys, skolingi už atliekų tvarkymą
ir 106 už komunalines paslaugas,
o įsiskolinimas siekia 46,6 tūkst.

eurų. Gauti teismo įsakymai perduoti skolininkus antstolei skoloms išieškoti. Išieškota 10,8 tūkst.
eurų. Dalies skolininkų skolos
antstolė neturi galimybės išieškoti, jei asmuo nedirba ir negauna
kitų pajamų. Antstolių atgautos
sumos nėra didelės, jos dengia
ankstesnių laikotarpių skolas, bet
gyventojui nemokant už einamuosius laikotarpius, jos vėl didėja.
Pastebėta, kad rajone vis didėja
nemokių gyventojų skaičius”, liūdną Anykščių rajono gyvenimo
vaizdą aprašo L.Pravilionis.

savaitės citatos
Geriausios dainos gimsta
lovoje
Ramūnas ŠIAUČIULIS, muzikos grupės „Laukinis vėjas“
vokalistas, apie naujai išleistą
dainą ,,Mano miestas“, kuri
dainuojama apie Anykščius:
„Dainos „Mano miestas“ priedainį aš susapnavau, dainuojant
Frank Sinatrai šiuos žodžius, o
visa kita tiesiog parašiau iš širdies.“
Valdžia sako, kad Anykščių
miestas gražėja...
Marijona
FERGIZIENĖ,
anykštėnė, apie UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ administruojamus daugiabučius:
„Namai atrodo, lyg gyventų
bomžai.“
Galų gale įsivyraus taika

Vijosi konkurentus
Laidojimo paslaugas teikianti
UAB Anykščių komunalinis ūkis
pernai teigia šioje srityje pagerinusi rodiklius.
,,Įmonei tenka dirbti konkurencinėmis sąlygomis, nes mieste
veikia privačios laidojimo paslaugas teikiančios firmos. 2018
metais pajamas pavyko padidinti
14,7 procentų, palyginti su 2017
metais”, - skelbia laikinasis UAB
Anykščių komunalinis ūkis direktorius L.Pravilionis.
Pirties paslauga praranda
populiarumą
Pirties paslaugos komunalininkams ir 2018 metais buvo nuostolingos, nes esą mažėjo norinčiųjų
praustis.
,,Per 2018 metus pirties paslaugomis pasinaudojo 2 230 gyventojų arba 3,8 procento mažiau negu
2017 metais. Suteikta lengvata nepasinaudojo 114 socialiai remtinų
lankytojų. Už suteiktas paslaugas
gauta 14,4 tūkst. eurų pajamų.
Šiai paslaugai suteikti bendrovė
patyrė 17,1 tūkst. eurų sąnaudų.
Pirties paslauga bendrovei nuostolinga (2,9 tūkst. eurų nuostolio)”, - konstatavo L.Pravilionis.
Turguje prekiauja daugiau
ūkininkų
UAB Anykščių komunalinis ūkis laikinojo direktoriaus
L.Pravilionio veiklos ataskaitoje
yra ir optimistinių naujienų. Pavyzdžiui, teigiama, kad atsigauna
Anykščių miesto turgus.
,,2018 metais, esant palankioms
oro sąlygoms, miesto turgavietėje
prekiavo daugiau kaip 22,3 tūkstančiai prekeivių arba 15,9 proc.
daugiau, palyginti su 2017 metais.
Padaugėjo ūkininkų, prekiaujančių sava žemės ūkio produkcija”,
- skelbia L.Pravilionis.

Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys, apie šalies
valdančiuosius:
„Kariavimas su pasauliu įvairiomis temomis su skirtingais oponentais, draudimai. Nuo tos kovos
rinkėjai dalinai pavargo. Pavargo
ir nuo buvusių teisėsaugos pareigūnų Lietuvos gelbėjimo“.
Lietuviai – kantri tauta...
Juozas RATAUTAS, anykštėnas, apie Lietuvos prezidento
rinkimų pirmojo turo rezultatus:
„Mano favoritas neišėjo į antrąjį rinkimų turą, bet dėl to ,,nestradalinu”.
Visos tos partijos vienodos...

Mindaugas
SARGŪNAS,
Anykščių rajono tarybos narys,
liberalas, apie Ingridos Šimonytės sėkmę Lietuvos prezidento
rinkimų pirmajame ture:
„Konservatorių Anykščių skyrius yra stiprus, jis atliko savo
darbą, kvietė žmones balsuoti, todėl rezultatas ir yra“.
Ir kaimuose yra lipančių „ant
grėblio“
Raimondas GUOBIS, muziejininkas, apie Lietuvos prezidento rinkimų pirmojo turo
rezultatus:
„Aišku, nustebino, kad net kaimuose nelaimėjo premjeras Saulius Skvernelis.“

Nors dirbo nuostolingai,
atlyginimai buvo solidūs

Į tradicines šventes galima
pažvelgti moderniai

Praėjusių metų pabaigoje UAB
Anykščių komunalinis ūkis dirbo
99 darbuotojai.
Bendrovės vadovų vidutinis darbo užmokestis siekė 1121 Eur, vadovaujančių darbuotojų – 882 Eur,
specialistų – 763 Eur, darbininkai
uždirbo 481 Eur.

Simonas GUDELIS, anykštėnas, apie artėjančią šventę „Bėk
bėk, žirgeli!”:
„Tam, kad perskaitytum šventės programą, reikia parsisiųsti
,,Word“ failą, kurį pats gali pasiredaguoti. Mano variante 13:00
Didžiajame aptvare pasirodo grupė ,,Queen“.

-ANYKŠTA

RIEVĖS

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Anykščiai – ne tik poetų bei
rašytojų, bet ir kosmonautų kraštas. Iki šiol Janydžių
mikrorajone galima pasivaikščioti Kosmonautų gatve.
Mūsų mieste ir aplink jį yra
ir kur kas daugiau įdomybių,
ne tik Arklio muziejus, Laimės
žiburys ar Medžių lajų takas,
tačiau apie visas jas krašto
turistams paslaptingai nutylima...Kodėl? Galbūt dėl to, kad
net ir pats visažinis „Google“
iki šiol neranda atsakymo, kuris anykštėnas pirmasis susapnavo kosmosą ir pasiūlė bent
mažytę miesto gatvelę pakylėti
aukščiau kasdienybės.
Šias „Rieves“ skiriu turistui, kuris, atvykęs į Anykščius,
norėtų pamatyti „kitokią“
Anykščių pusę, kuri iki skausmo pažįstama vietiniams,
tačiau gali būti labai įdomi ir

atvykėliui.
Pavyzdžiui, ar žinojote, kad
Anykščiuose veikia pats mažiausias pasaulyje baras? Taip,
jame stovi vos trys staliukai
ir jame niekada nesisukioja
kokia nors Jazzu. Jos balsą
ten galima išgirsti nebent per
vietinį radiją, kai jos dainomis
norima praskaidrinti nuolatinį
skambaus rusiško „popso“ repertuarą. Šis baras jau daugelį
metų veikia miesto autobusų
stotyje. Siūlau būtinai šią
vietelę įtraukti į savo kelionių
po Anykščius maršrutą. Beje,
tęsiant barų temą ( ne paslaptis, kad didžiajai daliai turistų
tai yra viena įdomiausių temų),
siūlyčiau neaplenkti ir dar
vienos „legendinės“ miesto
užeigos, pavadintos aromatingu „Kadagynės“ vardu. Jeigu
jums pasiseks, aš tuo net neabejoju, „Kadagynėje“ sutiksite
ir patį užeigos šeimininką. Jo
vardas yra Jonas. Visi, čia besilankantys, kaip ,,Tėve mūsų“
žino ir taria jo vardą. „Kadagynėje“ lankosi daug paprastų
piliečių, kurie čia ypač mėgsta
vieną „patiekalą“- spirituotą
vyną „Monikutės vasara“. Šis
„taurusis“ gėrimas gaminamas
ne bet kur, o beveik šimtmetį
skaičiuojančioje „Anykščių vyno“ gamykloje. Daug
vyrų jau neatlaikė svaigiųjų
„Monikutės“ kerų, tačiau kai
pačių stipriausiųjų liežuviai
atsipalaiduoja, o tai įvyksta
gana greitai, sėdint už medinių
stalų galima „pasimėgauti“
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anykštietiška šnekta, prisodrinkeletą lankytinų objektų, kurie
ta skolinių iš kaimyninių šalių,
kažkodėl niekada nebuvo
bei išgirsti įdomių istorijų iš
įtraukti į lankytinų objektų
paprastų piliečių anykštėniškos
katalogus. Turistams, be abejo,
kasdienybės.
labai smalsu bus apžiūrėti
Į turistinį maršrutą būtina
miesto dujines katilines bei
įtraukti buvusio Anykščių raišgirsti istoriją, kaip nedidelio
jono savivaldybės administraAnykščių miesto centralizuocijos direktoriaus pavaduotojo
tai tiekiamos šilumos kainos
Ramūno Blazarėno namus.
tapo didžiausiomis Lietuvoje.
Vietiniai turėtų pasakyti, kur
Būtina turistams aprodyti ir
šis žmogus gyvena. Dar viena
karaliaus Mindaugo ąžuolyno
mažai kam žinoma detalė - už
parką Pušyno mikrorajono
tų namų sienų, kaip gyrėsi
pašonėje. Čia prieš daugelį
pats Ramūnas, slepiasi viena
metų ažuoliuką pasodino pats
didžiausių Lietuvoje alaus
Prezidentas Valdas Adamkus.
bokalų kolekcijų!
Didžiausias rebusas, kurį
Pasistiprinus turistams
galėtų bandyti įminti turistai,
rekomenduojama apsilankyti
kuris gi iš skurdokai išauguAnykščių
sių medelių
miesto
„...Didžiausias rebusas, kurį yra būtent tas
turguje,
galėtų bandyti įminti turistai, prezidentinis
kurį
ąžuoliukas.
kuris gi iš skurdokai išaugusių Šito, deja, nedrąsiai
medelių yra būtent tas preziden- bežino ir patys
galima
pavadintinis ąžuoliukas. Šito, deja, ne- anykštėnai...
ti dėvėtų
Į turistinius
bežino ir patys anykštėnai...“
drabužių
maršrutus
„meka“.
būtina įtraukti
Ši vieta
keletą statiyra tokia populiari, kad tarp
nių. J.Biliūno gatvėje. Miesdėvėtų drabužių gali sutikti
to svečiams būtinai reikėtų
ir eilinį kaimietį, ir „aukšaprodyti jau nebeveikiantį ir
tuomenės“ damą. Kalbama,
griūvantį buvusio policijos
kad apie išskirtinį ir gausų
komisariato pastatą. Jo rūsyje
dėvėtų drabužių pasirinkimą
kadaise veikė areštinė. Kuomet
šiame turguje gandai sklinda
policininkai kraustėsi į naują
jau po visą Lietuvą, o praėjusį
pastatą, ta areštinė buvo parosavaitgalį čia netgi surengta
dyta žurnalistams. Tiesa, prieš
žinomų šalies dizainerių madų
tai viename kabinete buvo
kolekcijų prezentacija.
privalu palikti visas vaizdą
Pasipuošus, turistams
fiksuojančias priemones. Galiu
rekomenduojame apžiūrėti
tik prasitarti, kad pamatyti

vaizdai gali šokiruoti! ( o gal
pasitarnautų kaip prevencinė
priemonė?).
Klausykit, o pramoginis
traukinukas, kurį, jau „sudrožtą“, už 38 tūkst. 500 Eur
nupirko Anykščių turizmo ir
verslo informacijos centras,
dar nesubyrėjo? Jeigu jis dar
neišleido paskutinio kvapo,
tada reikėtų juo prasukti pro
Anykščių ligoninę. Istorija,
kaip Anykščiuose buvo statomos antrosios „santariškės“,
sulauktų didžiulio turistų
dėmesio.
Kelionės pabaigai turistams
siūlyčiau ką nors ekstremalaus.
Prieš daugelį metų viename
„bloge“ teko perskaityti mintį,
kad Anykščiai yra vienintelis miestas, kuriame galima
ant kelių pasėdėti pačiam...
Vienuoliui (čia kalba eina apie
paminklą). Tiesa, paminėsiu,
kad miestas stebimas vaizdo
kameromis...
Tai tik keletas įdomesnių
vietelių bei objektų, kuriuos
galima pamatyti kurortiniuose
Anykščiuose. Mūsų ,,šiaurės
Atėnuose“ tikrai daug ką
galima pamatyti, tik atsargiai
su „Monikutės vasara“, nes po
jos bejėgiškai neveiksnios taps
ir jėgas gaivinančios, sveikatą
grąžinančios Anykščių gamtos
galios, ir išreklamuotos SPA
Vilnius Anykščiai procedūros kosmosas prieš jūsų akis gali
visu grožiu atsiverti ne Menų
inkubatoriuje, o tiesiog ,,Kadagynėje“ arba jos prieigose...

Nederlingos žemės virsta žaliuojančiais miškais
Didžiąją dalį dirbamų žemės plotų Lietuvoje sudaro derlinga
žemė. Vis dėlto yra ir sklypų, kurie didelio naudingumo balais
nepasižymi. Siekdami sklypus paversti efektyvesniais, tokių žemių savininkai sukasi, kas kaip išmano. Vieni žemę užsėja žole,
kiti joje augina grikius, nereiklias, lengvas dirvas mėgstančias
kultūras.
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP)
priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ paramos nederlingus plotus tapo populiaru užsodinti mišku. Tai apsaugo žemę
nuo menkaverčių augalų veisimosi, miškas išlaisvina žemės savininkus nuo nuolatinės plotų priežiūros, o svarbiausia – sukuria neišmatuojamą naudą aplinkai. Priemone „Miško veisimas“
šiemet susidomėjusiųjų netrūko – į pirmą paramų kvietimą atsiliepė 38 pareiškėjai. Artimiausiu metu gavę paramą jie mišku
turėtų apsodinti 188 ha plotą. Priemonė finansuojama Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšomis.
Miško plotai labiausiai
padidės Ignalinos rajone
Paraiškos miškui įveisti šiemet
buvo priimamos kovo 1– balandžio 30 dienomis. Pagal veiklos
sritį „Miško veisimas“ pareiškėjai galėjo pretenduoti į paramą
įveisto miško priežiūrai, apsaugai
ir ugdymui, taip pat įveistam, bet
ekstremaliojo įvykio pirmaisiais
želdinių arba žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti.
Pirmam šiemet rengtam paraiškų
priėmimo laikotarpiui buvo skirta 13 874 117 Eur paramos lėšų,
tačiau Nacionalinės mokėjimo
agentūros (NMA) Komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Donatos Macevičienės
teigimu, 38 pareiškėjai paprašė
tik 774 724 Eur paramos. Kiek

paraiškų patvirtinta ir ar visa
prašyta suma pareiškėjams bus
išmokėta, kol kas neaišku, nes vis
dar vyksta paraiškų vertinimas.
Vis dėlto jau žinoma, kad, įsisavinus paramą, plotai labiausiai
padidės Ignalinos rajone – žemės
savininkų, panorusių savo sklypus apsodinti mišku, daugiausia
šiemet būta iš šio regiono.
Antra galimybė šiemet gauti
paramą – rudenį
Nespėjusieji, bet mintyse dėliojantys planą apie galimybę
nederlingą ar nenaudingą žemę
paversti mišku dar galės bandyti
gauti tam reikalingą paramą rugsėjo 2– spalio 31 dienomis. Tuomet NMA pradės antrą šiemet
paraiškų priėmimą paramai gauti

Skaičiuojama, kad priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą
ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ paramos dėka mišku šiemet bus apsodinti 188 ha.
Ričardo PASILIAUSKO nuotr.
pagal priemonės „Investicijos į
miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį
„Miško veisimas“.
Kadangi žinoma, jog ką tik pasibaigusiam paraiškų priėmimo
laikotarpiui numatyta paramos
suma nebus išnaudota, didelė
tikimybė, kad daugumos pareiškėjų, kurie ketins gauti paramą
pagal rudenį planuojamą rengti
šaukimą ir kurie atitiks paramai
gauti reikalingas sąlygas, prašymai gauti lėšas miškui veisti bus
patenkinti.
Nepamiršti pridėti reikalingų
dokumentų
Pasakyti, kur šiemet pareiškėjai klydo pildydami paraiškas,
dar nėra galimybių, nes nėra iki

galo atliktas jų vertinimas, tačiau
remiantis ankstesniųjų metų patirtimi, pareiškėjų prašoma būti
atidžiais nurodant veisiamo ir
želdinamo miško plotą, neužmiršti pridėti visų reikalingų dokumentų.
Svarbiausi yra šie: jei pareiškėjas – juridinis asmuo, reikia pridėti juridinio asmens kompetentingo
organo pritarimą dėl dalyvavimo
priemonėje; leidimą įveisti mišką, išduotą Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio minis-

terijos teritorinio skyriaus. Prie
leidimo įveisti mišką ne miško
žemės sklype turi būti pridėtas
žemės sklypo planas, kuriame pažymėtas žemės sklypas ar jo dalis,
kurioje leidžiama veisti mišką;
taip pat reikalingas miško želdinimo ir žėlimo projektas, patvirtintas VĮ Valstybinių miškų urėdijos
regioninio padalinio, kurio veiklos teritorijoje yra žemės sklypas, planuojamas užveisti mišku,
vadovo ar jo įgalioto valstybinio
miškų pareigūno, kartu su erdviniais vektoriniais duomenimis ir
kitais pridedamais dokumentais;
jei sklypas priklauso keliems asmenims, reikalingas notaro patvirtintas bendraturčių sutikimas
(įgaliojimas); jei pareiškėjas įgalioja kitus asmenis rūpintis paramos gavimu ar kitais klausimais,
reikalingas tų asmenų įgaliojimas;
jei mišką ketinama veisti „Natura 2000“ teritorijoje, pateikiama
išvada ar pažyma, išduota saugomos teritorijos direkcijos pagal
žemės valdos buvimo vietą, kurioje nurodyta, kad galima veisti
mišką „Natura 2000“ teritorijoje;
jei pareiškėjas priklauso miško
ir žemės savininkų asociacijai ar
miško savininkų kooperatyvui,
pateikiami įrodymo dokumentai.
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Floristinį kilimą Italijoje kūrė ir meras
Gegužės 9–14 dienomis Anykščių rajono komanda jau antrąjį
kartą dalyvavo kas trejus metus Pietra Ligurės mieste (Italija)
vykstančioje floristinių kilimų parodoje „Pietra Ligure in fiore“.
Anykštėnų delegacija šioje parodoje ,,nuaudė” lietuvišką tautišką
juostą simbolizuojantį floristinį kilimą. Floristinio kilimo ,,audimo” procese darbavosi ir pats S.Obelevičius – jam teko nukarpyti kelis šimtus gvazdikų žiedų.

Skirtingai nei Anykščiuose audžiami, Italijos floristiniai kilimai išsiskiria ryškiomis spalvomis ir
religine tematika.

Anykštėnai Italijoje nuaudė net 23 kvadratinių metrų ploto kilimą, simbolizuojantį lietuvišką tautišką juostą, kuri buvo supinta
iš karpytų samanų, 3000 pušų kankorėžių, 25 kg kavos tirščių ir
1200 gvazdikų žiedų.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius taip pat prisidėjo
prie floritinio kilimo gamybos – karpė gvazdikų žiedus.

S.Obelevičius pasakojo, kad Pietra Ligurėje vykusioje floristinių
kilimų parodoje šiemet dalyvavo
43 komandos iš dešimties Italijos regionų bei aštuonių Europos
šalių. Meras sakė, kad labai sunku lyginti Anykščiuose ir Italijoje
,,audžiamus” floristinius kilimus.
,,Jų kilmai yra žymiai ryškesni,
labai spalvingi, nes jie naudoja
dažančias medžiagas. Vyrauja religinė tematika. Mūsų kilmai yra
stori, minkšti, daromi taip, kad
išsilaikytų kuo ilgiau. O Italijoje
floristiniai kilimai gaminami vienai dienai. Pastebėjau, kad mes
floristinius kilimus kuriame panašiai kaip lenkai”, - pasakojo
S.Obelevčius.
Į Italiją kartu su meru S. Obelevičiumi vyko šešių moterų delegacija. Į kelionę buvo pakviesti
geriausiai Anykščiuose pernai per
floristinių kilimų konkursą pasiro-

džiusių komandų atstovai. Moterys, anot mero, kūrė meną, o jam
teko dirbti ,,juodą darbą” – karpyti
gvazdikų žiedus.
S.Obelevičius pasakojo, kad floristinių kilimų parodų tradicija kai
kuriose užsienio šalyse siekia kelis šimtus metų, o Italijoje, Pietra
Ligurės mieste, paroda rengiama
jau 15 metų.
Įdomiausia, kad šiemet viskas
išsirutuliojo į labai rimtus reikalus – Italijos floristai inicijuoja,
kad floristinių kilimų gamyba būtų
įtraukta į UNESCO kultūros paveldo sąrašą”, - sakė S.Obelevičius,
pabrėždamas, kad, sėkmės atveju,
floristinių kilimų konkursų organizavimui atsivertų visai kitos finansinės galimybės.
Italijos Pietra Ligurės miesto
atstovai pažadėjo S.Obelevičiui
atvykti į šių metų Anykščių miesto
šventę ir sukurti floristinį kilimą.

Italai anykštėnus dalyvauti
floristinių kilimų parodoje prieš
keletą metų pakvietė, radę informacijos internete apie organizuojamus floristinių kilimų konkursus
Anykščiuose. Pirmą kartą mūsų
rajono delegacija į Italiją buvo išvykusi prieš ketverius metus.
Vizito Pietra Ligurėje metu
Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius dalyvavo ir dalykiniame susitikime su Pietra Ligurės meru, per kurį buvo aptartos
tolesnės mūsų miestų turizmo ir
kultūros sričių bendradarbiavimo
galimybės.
Beje, prie Italijoje nupinto
anykštėnų floristinio kilimo prisidėjo ir kai kurie Anykščių verslininkai. Jie rinko kilimo gamybai
reikalingas medžiagas ir net kavos
tirščius…

-ANYKŠTA

Mokinių mažėja, o Anykščiuose atidaroma nauja mokykla

Buvęs nušalintojo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio patarėjas Donaldas Vaičiūnas aktyviai rūpinasi ,,Šventosios upės mokyklos” finansavimo reikalais.
(Atkelta iš 1 psl.)
„Mokykla veiklą pradės jaukioje sodyboje Liudiškių kaime, nuo
miesto ribos nutolusioje vos 400
metrų, o nuo centro - tik 2,5 km.
Aplink pievos, Anykščių šilelis,

kalvos – erdvės, atviros tyrinėjimams, atradimams ir nuotykiams!”
- apie būsimosios mokyklos lokaciją rašoma „Šventosios upės mokyklos“ feisbuko grupėje.
Tiesa, „Anykštos“ žurnalistui
nuvykus nufotografuoti mokyklos

pastato, jį aplankė visai kitokios
mintys. Pastatas stovi vidury laukų
ir Anykščių šilelio čia nė kvapo.
Pats mokyklos pavadinimas taip
pat maža turi sąsąjų su Šventosios
upe, nes iki jos – geras gabalas kelio.
„Anykštai“ susisiekus su Morta
Turse, viena iš „Šventosios upės
mokyklos“ kūrėjų, ir pateikus jai
nemaža klausimų apie įsigytą mokyklos pastatą bei būsimosios mokyklos veiklas, atsakymų gauti nepavyko. Juos pažadėta pateikti tik
po to, kai klausimus pamatysiantys
ir aptarsiantys visi „Šventosios
upės mokyklą“ kuriantys tėvai.
„Esame komandoje pasiskirstę
darbų sritimis, tad į Jūsų klausimus
atsakys atsakingas asmuo, o prieš
tai atsakymus aptarsime visa komanda”, - paaiškino M.Tursė.
Pašnekovė M.Tursė taip pat leido suprasti, kad ,,Šventosios upės
mokyklos” kūrėjai yra labai užimti
žmonės, nors mokyklos feisbuko paskyroje įrašus apie mokyklą
skelbia kone kiekvieną dieną.
,,Mes visi mokyklos kūrimu užsiimame savo asmeniniu laisvu
laiku, tad man sunku prognozuoti,
kada mums pavyks tai padaryti.
Žinau tikrai, kad atsakysime grei-

čiausiai, kada tik rasime tam laiko”, - paklausta, kada galima tikėtis atsakymų apie ,,Šventosios upės
mokyklą”, dėstė M.Tursė.
,,Šventosios upės mokyklos” kūrėjai skelbia, kad apie netradicinio
ugdymo mokyklą pradėjo svajoti
praėjusių metų rudenį, žiemą mokyklos idėja buvo brandinama, o
pavasarį mokyklai surasti namai.
Iš pasisakymų viešojoje erdvėje matyti, kad ,,Šventosios upės
mokyklos” įkūrimu labai suinteresuotas buvęs nušalintojo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio
patarėjas Donaldas Vaičiūnas. Dar
dirbdamas mero patarėju, jis siūlė
,,Šventosios upės mokyklą” įkurti
Anykščių technologijos mokyklos
bendrabutyje. Anot D.Vaičiūno,
prie mokyklos gyvavimo žada prisidėti Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyrius, „jeigu reikės,
netgi ir mokymo priemonėmis”.
,,Dėl biudžeto eilutės Savivaldybės biudžete Sigutis Obelevičius pažadėjo, kad jau dabar imsis
priemonių, kad ta eilutė atsirastų
(procesas gali užtrukti kelis Tarybos posėdžius), ir naujiems mokslo metams finansavimas tikrai bus
toks, kokį poreikį mes pateiksime.
Tą poreikį, aišku, koreguosime.

Pacituosiu Sigutį - ,,Mes jiems
negalim atsukti nugaros”, - mokyklos reikalus feisbuke aptarinėjo
D.Vaičiūnas.
,,Šventosios upės mokykla” skelbia, kad ,,tai anykštėnų tėvų kuriama netradicinio ugdymo mokykla
Anykščiuose, kurie siekia savo vaikams suteikti galimybę lankyti šiek
tiek kitokią mokyklą, kupiną gamtos ir savęs pažinimo, mokymosi
per malonias patirtis ir tolygiai paskirstant protinę, kūrybinę ir fizines
veiklas.” Kas bus šios mokyklos
mokytojai – informacijos nėra.
,,Šventosios upės mokykla” kuriama tokiu laikotarpiu, kai Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklose kasmet sparčiai mažėja
moksleivių skaičius. Kadenciją baigusio Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos veiklos ataskaitoje apie sudėtingą rajono švietimo
padėtį rašoma: „ Deja, tačiau kaip ir
beveik visose savivaldybėse, ypač
kaimiškose, ir mūsų Savivaldybėje
pastaraisiais metais stebimas mokinių mažėjimas, 2018–2019 mokslo metais, lyginant su 2017–2018
mokslo metais, rajone sumažėjo
114 mokinių, 5,25 proc. (nuo 2173
iki 2059 mokinių).”
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Komitetas po rinkimų ,,susimetė“ pinigus

Žymus kraštietis, Azerbaidžiane dirbantis profesorius Audrius
Bitinas K.Tubio komitetą bandė paremti 300 eurų auka, tačiau
jo aukojami pinigai nebuvo priimti.
(Atkelta iš 1 psl.)
Bendras savivaldos rinkimų
biudžetas 55-60 tūkst. eurų
Tėvynės sąjungos - Lietuvos
krikščionių demokratų Anykščių
rajono rinkimų apygardoje kandidatų sąrašas surinko 7 900 eurų
aukų, kurias panaudojo rinkimams. Anykščių socialdemokratų
biudžetas buvo 7 915 eurų, Darbo
partijos - 1865 eurai. Daugiausia
aukų pagal VRK deklaraciją jau
iki rinkimų pabaigos buvo surinkęs Visuomeninis rinkimų komitetas ,,Kęstučio Tubio sąrašas
,,Anykščių krašto labui“ - 11 328
eurus. Tačiau šių lėšų pritrūko
komiteto skoloms padengti ir
K.Tubio sąrašo nariai jau po rinkimų į rinkiminę sąskaitą įnešė dar
per 6 tūkst. eurų.
Panašu, kad Anykščių liberalų
bei ,,valstiečių“ rinkimų biudžetas
sukosi apie 10 tūkst. eurų, tad bendra partijų ir komiteto rinkimams
išleista suma, matyt, buvo apie 5560 tūkst. eurų.
Konservatoriams 1000 eurų pervedė verslininkas Kazys Jakutis,
,,darbiečiams“ - 50 eurų Ričardas
Sargūnas, 381 eurą - buvęs partijos kandidatas į merus Vaidutis
Zlatkus. Visos kitos minimų trijų

partijų pajamos buvo pačių partijų
pervestos lėšos skyriams.
Bendrame Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rėmėjų sąraše pavyko surasti buvusio partijos
kandidato į Anykščių rajono merus
Luko Pakelčio pavardę. Jis į partijos sąskaitą pervedė 809 eurus 97
centus.
Beje, K.Tubio komiteto finansinių rėmėjų sąraše - net 78 eilutės.
Dalis komiteto rėmėjų lėšas pervedė po du ar tris kartus. Pats K.Tubis
komitetui pervedė 2 809 eurus ir
26 centus, komiteto vadovas Alvydas Gervinskas - 1400 eurus, verslininkas Agnius Abraškevičius - 1
180 eurų. Kitų K.Tubio bendražygių parama buvusi kuklesnė: 660
eurų komitetui skyrė Kristina Benorytė, 600 eurų - Gediminas Kutka, po 550 eurų Vytautas Datenis
ir Rita Juodiškienė, po 500 eurų
Audronius Gališanka ir Gintautas
Mažeika, 498 eurus - Dangira Nefienė, 440 eurų - Tadas Taurelė, po
400 eurų - Ramūnas Blazarėnas,
Vytautas Senvaitis ir Jonas Mačys,
380 - Linas Pravilionis, 310 - Laura Pliskauskienė, po 300 eurų - Rimantas Juodelis, Arvidas Pajuodis
ir Algirdas Gansiniauskas, 280Daiva Žiogienė, 250 - Alfrydas
Savickas, 230 - Daiva Tylienė, po
200 eurų - Alfrydas Savickas, Vai-

da Zlatkutė, Danguolė Matulienė,
Jūratė Bernatonienė, Algirdas Pupkis, Audronė Savickienė, Arvydas
Valiulis ir Egidijus Matiukas, 190
eurų - Jolita Abraškevičienė, 150
eurų - Daiva Tylienė, po 180 eurų Alvyra Simanonienė, Skaivė Meškauskienė, Renatas Pupkis, Nerija Širvelienė, Vilma Petraitienė,
Viktorija Žiogė, Julius Jakubėnas,
Paulius Šimėnas, Jonas Buziliauskas, Valdas Skliaustys ir Daiva
Kapčiuvienė, Donatas Tuska, Regina Žvirblienė, Gintaras Ražanskas, Aliutė Kurminienė, 100 eurų
- Sigita Mačytė - Šulskienė, po
50 eurų - Donaldas Vaičiūnas, Aistė Deveikienė ir Vaiva Kernagienė,
40 eurų - Raimundas Razmislavičius. Vienas nenurodytas fizinis
asmuo komitetui pervedė 12 eurų,
kitas - 11 eurų 90 centų.
VRK nurodo ir nepriimtas aukas, kurių suma - 3760 eurų.
Manoma, kad dėl dalies iš šių
pavedimų K.Tubis dabar turi problemų su teisėsauga. Buvo atmesti
1000 eurų pavedimai komitetui iš
Gintauto Mažeikos, Aušros Pakarklės bei Daivos Gudavičienės.
300 eurų pavedimai iš ,,Nykščių“
bendrasavininkio Dariaus Čypo
žmonos įmonės UAB,,Bangė“ bei
buvusio Anykščių rajono tarybos
nario nuo Liberalų sąjūdžio Audriaus Bitino. Taip pat nepriimta
100 eurų Eglės Marijos Kačkutės
auka ir Vito Kadžionio bei Elvyros
Karaliūnienės 30 eurų aukos.
,,Anykšta“ - akivaizdus
Anykščių reklamos rinkos
lyderis
Apie pusę visų lėšų 2019-ųjų
metų Anykščių savivaldos rinkiminės kampanijos dalyviai išleido
vietinėse žiniasklaidos priemonėse.
UAB ,,Anykštos redakcija“ leidinių grupė per 2019-ųjų Anykščių
rajono tarybos ir mero rinkimus
gavo 23 tūkst. 560,93 eurų pajamų.
Laikraštis ,,Šilelis", portalas nyksciai.lt ir radijo stotis ,,Nykščiai“
kartu sudėjus per rinkimus uždirbo
6 tūkst.81,53 euro. Taigi, ,,Anykštos“ leidiniai surinko 79,5 proc.,
o UAB ,,Atvirai“ žiniasklaidos
priemonės - 20,5 proc. Anykščių
politikų reklamai žiniasklaidoje išleistų pinigų.
Akivaizdžiu Anykščių žiniasklaidos lyderiu lieka laikraštis
,,Anykšta“. Popierinės ,,Anykš-

Mylimą žmoną, mamą, gerąją močiutę ir promočiutę

Danutę Pivariūnienę, gyvenančią Mickūnų
kaime, 80-ojo jubiliejaus proga sveikina
vyras Juozas, vaikai Rita ir Algimantas su šeimomis,
tardami:

Tavo artumą galime palyginti su žemės gaiva, saulės šiluma, dangaus skaistumu, paguodos upe. Tavo
ypatinga meilė paliečia kiekvieną mūsų širdies kertelę. Šiandien tau skiriame tūkstantį ačiū, mylime ir
didžiuojamės tavimi. Būk sveika, stipri, kantri, nes tavęs laukia dar labai ilgas
gyvenimo kelias. Gal ramesnis, patikimesnis, bet reikalaujantis pasiaukojimo,
kantrybės saugant šventąją namų ugnį, dalijant gyvenimo išmintį ir patirtį.

Gydytoja Rita Juodiškienė į rinkiminę Visuomeninio rinkimų
komiteto ,,Kęstučio Tubio sąrašas ,,Anykščių krašto labui“ sąskaitą pervedė 550 eurų. Iš į Tarybą išrinktų ,,komitetininkų“ jos
auka, neįskaičiuojant paties K.Tubio, buvo didžiausia.
tos“ pajamos iš šių rinkimų buvo
18 tūkst. 720. 25 eurų arba 63,15
proc. visų Anykščių žiniasklaidos
priemonių pajamų iš savivaldos
rinkimų.
Kitus rinkiminius pinigus politikai skyrė lankstinukų, plakatų,
skrajučių, kalendoriukų gamybai
bei nuosavų laikraščių leidimui.
Skolas dengė geranoriškai
Partijos rinkimines skolas, kaip
įprasta, anksčiau ar vėliau padengia. Tačiau visuomeniniai rinkimų
komitetai, praėjus mėnesiui po
rinkimų, baigia savo egzistavimą.
Prieš 2019-ųjų metų savivaldos
rinkimus daugelis žiniasklaidos
priemonių ir kitų paslaugų teikėjų
iš visuomeninių rinkimų komitetų
reikalavo avansinio mokėjimo.
Visgi K.Tubis ir jo visuomeninio komiteto pirmininkas Alvydas

Gervinskas po pralaimėtų rinkimų ,,nesusivyniojo meškerių“, bet
kreipėsi į buvusius sąrašo kandidatus, prašydami padengti likusias
skolas. Beje, didžioji komiteto
skolų dalis buvo ne skolos žiniaklaidos priemonėms, o įsiskolinimai už kitas paslaugas. ,,Anykštos“ grupės leidiniuose K.Tubio
visuomeninis rinkimų komitetas
reklamos pirko už 2 tūkst. 224 eurus, UAB,,Atvirai“ žiniasklaidos
priemonėse - už 2 tūkst. 3 eurus. O
bendras komiteto rinkiminės kampanijos biudžetas buvo 17 tūkst.
941 euras.
Pagal teisininkų išaiškinimą, jeigu visuomeninis rinkimų komitetas nepadengia skolų kreditoriams
- atsakomybė už jas tenka visiems
komiteto steigėjams. Kreditorius
gali kreiptis į teismą, bandydamas
išsireikalauti visą skolą iš vieno
konkretaus asmens.

Anykščių rajono žiniasklaidos priemonių pajamos iš rajono
Tarybos ir tiesioginių mero rinkimų

Laikraštis ,,Anykšta“
Laikraštis ,,Šilelis“
Žurnalas „Aukštaitiškas
formatas“
Portalas anyksta.lt
Radijas ,,Nykščiai“
Portalas nyksciai.lt

18 750,25
3 736,74
3 000,01
1 840, 67
1 798,20
546,59

2019 m. gegužės 23 d. 10 val.
šaukiamas Anykščių rajono
savivaldybės tarybos 3-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
Komitetų posėdžiai vyks:
2019 m. gegužės 21 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto –
10 val. III a. 304 kab.
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto –
11 val. II a. 208 kab.
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto –
13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto –
15 val. II a. 206 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite
rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame
tinklalapyje www.anyksciai.lt
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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.
Mėlyna švieselė
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa
Eilunavičienė.
12:00 Nepaprastos gyvačių
galios
12:55 Šri Lanka. Indijos vandenyno perlas
13:50 Mis Marpl 1 N-7
Paskelbta žmogžudystė
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21:30 Neužmiršti.
22:30 Laiko tiltas N-14
00:30 Persekiotojų klubas
N-14

06:10 “Tomo ir Džerio šou”

(k)
06:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:00 “”Nickelodeon” valanda. Sveiki atvykę į “Veiną””
07:30 “Kung Fu Panda”
08:00 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:30 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:10 Melagis melavo…
11:00 Kosminiai gelbėtojai
12:50 Šokis hip-hopo ritmu.
Revoliucija N-7
14:50 Nacionalinis saugumas N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kas nori būti
Prezidentu?. Kandidatų į
Prezidentus debatai.
21:00 Tarp žvaigždžių N-7
00:20 Galutinis tikslas 4 N14

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
07:00 “Keršytojų komanda”
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 “Operacija „Riešutai“
2” N-7
13:15 “Įpėdiniai 2”. N-7

15:45
17:30
18:30
19:22
19:27
19:30
N-7
22:30
N-14
00:20
2” S

“Apsaugoti princesę”
“Visi mes žmonės”.
“TV3 žinios”.
“TV3 sportas”.
“TV3 orai”.
“Lietuvos talentai”.
“Atsakomasis smūgis”
“Nuodėmių miestas

06:30 Baltijos galiūnų čempionatas (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 Italijos pakrantėje”
13:30 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:50 “Nusikaltimų miestas”
N-7
16:25 Turas “Auto Optic
2000”
17:00 Betsafe–LKL.
Numatomos ketvirtfinalio
rungtynės.
19:30 “Tiltas” N-7
21:55 “Iliuzija” N-7
22:55 “Mirties įšalas” N14
23:55 Specialistas (k) N-7
02:05 Grobis (k) N14

06:45 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys

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 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 N-7
12:00 Beatos virtuvė. Ved.
Beata Nicholson (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 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
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
10:00 “Namai, kur širdis”
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7

15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 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 Sala. N-7 .
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Trigubas X.
Aukštesnis lygis N14
00:30 “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 “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 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Mirtinas šūvis” N-14

00:25 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14

06:35 “Džiunglių princesė
Šina” (k) N-7
07:35 “Stoties policija” (k)
N-7
08:35 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:35 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “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 Aš esu legenda N14
23:00 Drakono vartai (k)
N14
01:30 “Iliuzija” (k) N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “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 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabu-
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su Džefu Korvinu”
08:20 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:20 “Tėvas Motiejus” N-7
10:45 “Būrėja”
11:55 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:25 “Hemsley ir Hemsley:
skanu ir sveika”
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.
Apgaulingas įspūdis N14
23:25 Pekino ekspresas
N14
01:25 Atostogos Italijoje (k)
N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Orkestro gimtadienio
koncertas. (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.
09:00 Pasižvalgykime po...
Roma
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslininkai.
Fizikas Arūnas Krotkus.
10:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
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.
16:25 Sportinio ėjimo
Europos taurė. 20 km.
Moterys.
18:15 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
18:45 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
19:40 Dauntono abatija 3
N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Legendos.
22:00 Koncertas „Open to
the World“.
24:00 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
00:45 Alisa (kart.).

06:10 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Gyvūnų klanai” (kart.)
08:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
(kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”.
N-7
10:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
N-7
11:00 “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
17:30 “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

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 „Nuostabūs gyvūnų
pojūčiai“ 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 Ant bangos. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Triufaldinas iš
Bergamo“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 Skinsiu raudoną rožę.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius Luisas.
Iš ugnies gimusi gyvybė“
N-7.
00.30 „Širdies plakimas“
N-7.
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žiais”
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”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Juokdarių vakarienė
N14
23:20 “Amžina meilė” N-7
01:20 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX tarptautinis
džiazo festivalis „Vilnius
Jazz 2016“ (kart.).
06:55 Lietuvos mokslininkai. Fizikas Arūnas
Krotkus. (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 TV daktaras. Kitoks
požiūris į skausmą (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Daiktų istorijos.
(kart.).
14:00 Auto Moto (kart.).
14:20 Dauntono abatija 3
N-7. (kart.).

15:10 TV daktaras. Kaip
kovoti su kraujo užkrėtimu?
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.
19:15 Iš arti.
Schwarzeneggeris
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Apsnigti kedrai N-14
23:35 14 linksnių
01:00 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 “Amitivilio siaubas.
Pabudimas” S
00:40 “Kaip aš susipažinau
su jūsų mama” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
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. Infošou.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Raudonoji karalienė“
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 7 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 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 12 beždžionių 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
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
10:00 “Namai, kur širdis”
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7

15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 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 Sala. N-7 .
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Miesto teisingumas
N14
00:25 “Išbandymų diena”
N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Keršytojų komanda”
(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 “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 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Loganų sėkmė” N-14
00:20 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14

06:35 “Džiunglių princesė
Šina” (k) N-7
07:35 “Stoties policija” (k)
N-7
08:35 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:35 “Paskutinis faras”
(k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “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.
Pusfinalio rungtynės.
21:00 Vienveidis N-7
22:45 Aš esu legenda (k)
N14
00:40 “Kas žudikas?” (k)
N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:50 “Didelės svajonės,
mažos erdvės”
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

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 7 N-7.
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
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 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 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
10:00 “Namai, kur širdis”
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7

15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 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 Sala. N-7 .
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Krizė - mūsų prekės
ženklas N14
00:40 “Išbandymų diena”
N14

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 “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 “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 “Ponas ir ponia
Smitai” N-14
22:25 “Vikinglotto”.

00:30 “Melas ir paslaptys”
N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “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.
Pusfinalio rungtynės.
21:00 “10,5. Apokalipsė” N14
00:40 Vienveidis (k) N-7

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 “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
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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
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019.
(kart.).
06:55 Kalbantys tekstai
(kart.).
07:25 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė (kart.).
08:20 Mokslo sriuba.
08:45 TV daktaras. Kaip
kovoti su kraujo užkrėtimu?
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.
Schwarzeneggeris (kart.).
15:10 TV daktaras. Ar
smegenų stimuliatoriai gali
išgydyti priklausomybę nuo
alkoholio?
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.
19:00 Mokslo sriuba.
19:15 Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios dienos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Iš Barbaros Wood
kolekcijos N-7. metai
23:00 Wajda. Kino pamoka
00:40 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 “Ties riba” N-14
23:00 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:15 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Po darbų.
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.
20.55 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 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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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
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019.
(kart.).
06:55 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė. (kart.).
07:25 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs.
Ved. Dalia Juočerytė.
(kart.).
08:45 TV daktaras. Ar
smegenų stimuliatoriai gali
išgydyti priklausomybę nuo
alkoholio? (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai.
(kart.).
13:05 Kultūringai su
Nomeda.
13:55 Linija, spalva, forma.
(kart.).
14:20 Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios dienos
(kart.).
15:10 TV daktaras. Ar bakterijos apsaugo nuo lėtinių
ligų?
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.
19:00 Mokslo sriuba.
19:15 Kalnų žolelių paslaptys. Kinija. Gydomosios
galios iš Tolimųjų Rytų
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Tai tik pasaulio pabaiga N-14
23:10 Aktyvios priemonės
01:00 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” 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 “Non-Stop”. N-14
23:05 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:15 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skinsiu raudoną rožę.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Po darbų.
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 Ant bangos. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2019 m. gegužės 18 d.

ketvirtadienis 2019 05 23
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 7 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 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
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 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Babilonas Berlynas
N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
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
10:00 “Namai, kur širdis”

12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 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 Jupiterė. Pabudimas
N-7
01:00 “Išbandymų diena”
N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Gero vakaro šou”.
(kart.) 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 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Antropoidas” N-14
00:30 “Melas ir paslaptys”

N-14

06:30 “Reali mistika” N-7
07:30 “Stoties policija” 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”
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.
Pusfinalio rungtynės.
21:00 1968-ieji. Tunelių
žiurkės N14
22:55 “10,5. Apokalipsė”
(k) N14
02:20 “F. T. Budrioji akis”
N-7

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 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Sunkių nusikaltimų

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 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 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
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.
22:30 Klausimėlis.lt (kart.).
22:50 Atgal į ateitį 2 N-7.
00:35 Keliai. Mašinos.
Žmonės. (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”
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.
21:00 Sąjungininkai N14
23:30 Visa griaunantis N14
01:50 Kelyje po Europą S

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Farai”. (kart.) 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 “La troškinys” N-7
21:45 “Daktaras
Streindžas” N-14
00:05 “1303 butas” S

06:40 “Reali mistika” N-7

07:40 “Stoties policija” N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras”
(k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “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.
Pusfinalio rungtynės.
21:00 “Amerikietiškos imtynės” N-7
23:00 Taktinis puolimas
N14
00:50 1968-ieji. Tunelių
žiurkės (k) N14

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “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

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 Vilkų žemė. Amžinai
tavo N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2018“. (kart.).
07:15 Pasižvalgykime po...
(kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 TV daktaras. Ar bakterijos apsaugo nuo lėtinių
ligų? (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu.
(kart.).
14:00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
14:25 Kalnų žolelių paslaptys. Kinija. Gydomosios
galios iš Tolimųjų Rytų
(kart.).
15:15 Kačių ABC 1
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 4
N-7.
19:05 Kinas „Magnum“
objektyve
20:00 Kultūros diena.
20:15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Ketvirtfinalis.
22:45 Meistras ir Tatjana.
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 “Antrininkas” N-14
23:00 “Aukščiausia pavara” N-7
00:10 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.15 „Krikšto tėvas“ N-7.
12.25 „Kita moteris“ 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 Prezidento rinkimų II
turo laida.
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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19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
23:00 Pradžia N14
02:00 Vilkų žemė. Amžinai
tavo (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2018“. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė (kart.).
08:20 Už kadro. (kart.).
08:45 Kačių ABC 1 (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 Kinas „Magnum“
objektyve (kart.).
15:15 Kačių ABC 1
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Tarptautinis poezijos

festivalis „Poezijos pavasaris 2019“. Laureato vainikavimas ir Maironio premijos
įteikimas.
19:00 Kelias. (kart.).
19:15 Pasakojimai iš
Japonijos 4
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
21:30 Subtilu-Z. Naujo albumo „Play Life“ pristatymo
koncertas.
22:45 Vieni metai po rytojaus N-14
00:15 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”.
21:45 “Sportas”.
21:50 “Orai”.
22:00 “Įstatymus gerbiantis
pilietis” N-14
00:10 “Non-Stop”. N-14
(kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Po darbų.
10.00 Nuoga tiesa. N-7.
11.25 Adomo obuolys. N-7.
12.25 „Kita moteris“ 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 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2019 m. gegužės 18 d.

šeštadienis
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
(kart.).
07:00 Mokytojas Keisas
stovyklauja
08:30 Karinės paslaptys.
Ved. Deividas Jursevičius.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Liūtų kelionė. Brangus
krovinys
12:55 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai. Alpės
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 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos.
Žvaigždžių duetų konkursas.
23:00 Didžioji afera N-7.
00:50 Atgal į ateitį 2 N-7.
(kart.).

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”
08:30 Kumba
10:10 Trys nindzės.
Pusdienis pramogų parke
12:05 Laisvės troškimas
N-7
14:15 Riterio žvaigždė 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 2
21:15 Pasodinsiu savo
EKS N14
23:40 Pasimatymo filmas
N14
01:10 Sąjungininkai (k)
N14

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 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 “Robinzono Kruzo
sala” N-7
13:50 “Draugės - priešės”

N-7
15:40 “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 “Pabėgimas iš
Šoušenko” N-14
00:00 “Atkirtis” N-14

06:05 “Vaikai šėlsta”
06:30 “Vaikai šėlsta”
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo 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”
13:30 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:55 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL. numatomos pusfinalio rungtynės.
19:30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21:45 Išbandymų diena
N14
00:10 Rūkas N14

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

2019 05 25
07:00 “Akloji”
07:30 “Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu”
08:30 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:30 “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. Mirtinas
pažadas N14
23:00 Sekso abėcėlė S
01:10 Pradžia (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Misija: Vilnija.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas.
(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Už kadro.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Šarlis Guno. Opera
„Faustas“.
15:00 Auto Moto.
15:15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
15:45 Euromaxx.
16:15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Pusfinalis.

18:45 Daiktų istorijos.
19:30 Stambiu planu.
20:15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Pusfinalis.
22:45 Vladimiro
Prudnikovo jubiliejinis
koncertas.
00:30 Dabar pasaulyje.
01:00 Vieni metai po rytojaus N-14 (kart.).

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Gyvūnų klanai”
(kart.)
08:30 “Sandėlių karai”
(kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”.
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 “Atgal į gamtą” N-7
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”.
21:45 “Sportas”.
21:50 “Orai”.
22:00 “Apsimeskime farais” N-14
00:10 “Įstatymus gerbiantis pilietis” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
07.55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
08.30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Jadvyga
Juškytė-Širšė“.
09.00 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 „Neprijaukinti.
Aliaska“. N-7.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Gailestingumas“
N-7.
13.00 „Detektyvas Linlis“
N-7.
15.10 „Pasislėpusi
Palanga. Ginčai dėl
Palangos“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „Visa tiesa apie kalorijas“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Miražas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Žinios.
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 18 dieną, šeštadienį, 20 valandą Angelų muziejuje – Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai)
atidaroma Ukrainos liaudies ikonų paroda

„ANGELO ATVAIZDAS XVIII-XIX a.
UKRAINOS LIAUDIES IKONOSE“
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Ir šilumą pigina, ir paskolą grąžina
UAB ,,Anykščių šilumos“ gaminamos šiluminės energijos
kaina kartais truputį brangsta, kartais truputį pinga. Mėnesių kainos svyravimai nėra ženklūs, sunkiai pastebimi, bet
per ilegsnę distanciją akivaizdžiai matyti gerėjantys rezultatai. Per pastaruosius penkerius metus UAB,,Anykščių šilumos“ gaminamos šiluminės energijos kaina sumažėjo 15-20
procentų. Buvusi brangiausios šilumos Lietuvoje gamintoja
slenka į statistinės lentelės vidurį. Pastaraisiais mėnesiais šiluma Anykščiuose kainuoja 7,2 -7,3 ct už kWh, o 2014 metų
pradžioje už kWh mokėjome beveik po 9 ct.

2018- aisiais UAB „Anykščių šiluma“ beveik du trečdalius šilumos (62,74 proc.) pagamino iš biokuro.
MW,“ - aiškino UAB,,Anykščių
šiluma“ direktorius V.Vaičiulis.
Energijos praradimai - dėl
nenaudojamo karšto
vandens

UAB ,,Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis sako,
kad gamyboje stebuklų nebūna: tik kantriu ir sistemingu darbu
galima pasiekti, kad anykštėnams parduodama šiluma pigtų.
Mažasis katilas - ypač
naudingas vasarą
Pernai UAB ,,Anykščių šiluma“ gavo 2 mln. 368 tūkst.
eurų pajamų, o kurui pirkti išleido 1 mln. 292 tūkst. eurų.
Jau 2018-aisiais įmonė beveik
du trečdalius šilumos (62,74
proc.) pagamino iš biokuro,
mažiau nei trečdalį (28,26
proc.) - iš dujų. Tačiau dujos
2018-aisiais ,,Anykščių šilumai“ kainavo 608 tūkst. eurų,
o skiedros - 520 tūkst. eurų.
Šie skaičiai rodo, kad biokuras
daugiau nei dvigubai pigesnis
nei dujos. ,,Anykščių šiluma“
paleido antrąjį biokatilą, kurio
galingumas su ekonomaizeriu2,5 MW. Pirmojo, dar 2015 metais pradėto eksploatuoti bio-

katilo galingumas - 5 MW. Prie
biokatilinės prijungti Ramybės
ir Pušyno mikrorajonai ir centrinė miesto dalis. Pasak UAB
,,Anykščių šiluma“ direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio, per
didžiuosius šalčius ir abu biokatilai, nepasitelkus dujinių
katilų, nepajėgs pagaminti
šilumos visiems prijungtiems
abonentams. Tačiau ilgalaikių
didelių šalčių nedažnai bepasitaiko. Mažasis katilas ypač
bus svarbus šiltuoju metų laiku, kai vartotojams reikia tiekti
tik karštą vandenį. ,,Visiems
abonentams karšto vandens
gamybai užtenka 1 MW, o katilai negali dirbti mažesniu nei
30 proc. pajėgumu. 2,5 MW
galios katilą vasaromis kūrenti
pastebimai ekonomiškiau nei 5

Kas dūsauja, jog mūsų laikais nieko gera nenutinka, tas,
patikėkit, niekus tauzija, pagalius į Lietuvos sėkmės istorijos
ratus kaišo! Štai aš malonaus
siurprizo sulaukiau jau pirmąjį
Naujųjų metų rytą, kai ties
namais subraškėjo stojanti
šiukšliavežė. Žiūrėjau pro langą ir mirksėjau: stebuklas tie

Kaimuose šilumos
savikaina daug didesnė
,,Anykščių šiluma“ iš viso eksploatuoja net 20 katilinių. Įmonei
priklauso ne tik Anykščių miesto, bet ir Kavarsko, Kurklių,
Viešintų, Debeikių, Traupio,
Raguvėlės, Smėlynės bei
Svėdasų katilinės. Aštuonios
kaimų katilinės kūrenamos net
penkiomis skirtingomis kuro
rūšimis - malkomis, anglimis,
skalūnų alyva, pjuvenomis ir
medžio granulėmis.
Kaimo katilinės - senas ir
sunkiai ,,gydomas“ ,,Anykščių
šilumos“ vadovų galvos skausmas: jos kūrenamos brangiu
kuru, samdomi net 28 krosniakuriai, bet kai kurių katilinių šildomus objektus galima suskaičiuoti ant pirštų. Pavyzdžiui,
Raguvėlės katilinė šildo tik mokyklos pastatą ir penkis butus.
Tos pačios šilumos gamybos
įmonės parduodama energija
visiems vartotojams, remiantis
įstatymais, turi kainuoti tiek pat,
nesvarbu, kokia energijos savikaina konkrečioje katilinėje.

,,Anykščių šilumos“ specialistai
skaičiuoja, kad šiluminės energijos savikaina dalyje mažų katilinių yra dvigubai didesnė nei
Anykščių mieste.
Paskolos
2030 metų

grąžinimas

iki

Anykštėnams nėra paslaptis
didysis ,,Anykščių šilumos“ paradoksas - įmonė nuolat investuoja, stengdamasi sumažinti
dujomis šildomų abonentų skaičių ir tuo pat metu yra priversta
mokėti paskolą už dujinių katilinių statybas. Dujinių katilinių
projektas Anykščiuose atliktas
prieš dvidešimt metų, bet labai
greitai buvo suvokta, kad šis
projektas buvo klaida, o klaidos taisymas brangiai kainuoja
ir ilgai tęsiasi. ,,Anykščių šiluma“ grąžina ilgalaikę paskolą
pagal patvirtintą skolų grafiką.
Per 2018-uosius metus grąžinta 213,3 tūkst. eurų paskolos ir
sumokėta 17,5 tūkst. eurų palūkanų. 2018 metų gruodžio 31
dieną negrąžintos paskolos dalis buvo 3 mln. 373 tūkst. eurų.
Pagal nustatytus terminus, paskola turi būti grąžinta iki 2030
metų gruodžio 31 dienos.
-ANYKŠTA

Pavasario pozityvas

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas

UAB ,,Anykščių šiluma“ stabiliai kiekvienais metais parduoda apie 33 tūkst. MWh šiluminės energijos. Energijos pagaminama apie 15 proc. daugiau, tačiau šis kiekis keliauja į
nuostolius. Šilumos praradimai
trasose yra neišvengiama gamybinė būtinybė, kurią stengiamasi kiek įmanoma minimizuoti. UAB ,,Anykščių šiluma“
direktorius V.Vaičiulis aiškino,
kad anykštėnų šilumos praradimai mažesni nei šalies vidurkis, o juos lemia ne tiek nuostoliai nerenovuotose trasose,
kiek karšto vandens sukimasis
ratu šiltuoju metų laiku. ,,Naktį
karštas vanduo nenaudojamas,
dieną - beveik nenaudojamas.
Jį žmonės leidžia tik rytais ir
vakarais. Stebuklų nebūna: kai
karštas vanduo cirkuliuoja ratu,
jis neišvengiamai atvėsta,“ aiškino V.Vaičiulis.
Anykščių daugiabučių renovacija įtakos parduodamam šilumos kiekiui, pasak V.Vaičiulio,
turi, o stabilų parduodamos

energijos kiekį lėmė gamtinės
sąlygos - viena žiema buvo
šaltesnė, kitais metais - šildymo sezonas ilgesnis.

mūsų komunalininkai! Po visų
petardų ir fejerverkų, šampano
kamščių ir televizijos bakchanalijos, žodžiu, po visuotinės
nemigo nakties, vos praaušus
– duokit šiukšles! Gražiau,
kilniau ir būti negali…
O dar džiugiau, kai geri
dalykai kartojasi. Tai rodo,
jog, kaip mėgsta sakyti mūsų
europarlamentarai, esame pastovios gerovės valstybė. Štai
nubundu antrąją šv. Velykų
dieną, nuplėšiu raudoną kalendoriaus lapelį, žiū – už lango
vėl šiukšliavežė bestovinti!
Ot esama darbščių, pasiaukojančių žmonių – darbas jiems
šventesnis net už valstybinę
šventę! Tiesa, šiukšlių sukaupęs neturiu, bet tai, kaip sakoma, jau mano problema…
Vis dėlto labiausiai šį pusmetį nustebino sąskaitos už

šiukšles. Jos tokios pozityvios,
kad perskaitęs SMS žinutę išsižioji: betgi ir turtingos vaizduotės tie mūsų anykštėnai!
Aš jiems nė vienos šiukšlės
per mėnesį, o jie man - bac!
Dviženklį skaičių į akį…Gal
kam tokie akibrokštai būtų
ir skaudūs, bet man jie kelia
daugiau pasididžiavimo: gera
jaustis pajėgiu mokesčių mokėtoju, valstybės ramsčiu! Tiesa,
kyla ir kai kokių neaiškumų:
jeigu šitaip, kodėl man sąskaitų neatsiunčia nei paštas, nei
poliklinika, nei policija?Jiems
juk taip pat iš kažko reikia
gyventi?..
Vilnis gena vilnį, pozityvas
– pozityvą. Tęsdamas šiukšlių
temą, mūsiškiams turizmo vadybininkams galėčiau pasiūlyti
vieną kitą naują maršrutą. Argi
ne įdomu būtų miestelio sve-

čiams pamatyti, kokias, pvz.,
dovanas per žiemą patvoriuos
sukloja mylimi anykštėnai –
kaimynas kaimynui?Nepagaili
nieko: nei batų, nei stiklo
taros, nei arbūzų, gaila, netekusių galios…
Pavasaris – tai atviros durys
ir langai žmogui, gamtai,
paukščiui, upei... Gyvybės
šviesa, naujos viltys ir veidai...
Štai Vilniaus gatve traukia keli
jauni atletai. Pats faktas, kad
jie savaitgaliui pasirinko mūsų
miestą, liudija, jog pas mus
jiems gražu ir įdomu. Ačiū,
mieli svečiai, o jeigu dar paliksit kokioj kavinėj ar viešbuty
šlamančių (knygynas, žinoma,
jūsų nesuintriguos), būsit dar
mielesni. Tik pasakykit, kam
jums, tokiems jauniems ir stipriems, norvegiškos lazdytės?
Ot jei atvažiavę malkas Jurz-

diko senukams suskaldytumėt,
tada man būtų aiškiau...
Na ir paskutinis, tradiciniu
tampantis pozityvas – Žvejų
gatvė! Taip saugiai dar tikrai
niekada negyvenome. Istorinė
patirtis rodo, jog per pastaruosius du pasaulinius karus frontas per Anykščius ėjo iš rytų į
vakarus, t.y. tiek vokiečiai, tiek
rusai iš kairiojo Šventosios
kranto kėlėsi į dešinįjį. Dabar
dešiniojo kranto gyventojams
joks karas nebebaisus: nuo
priešo pabūklų saugo betono ir
akmenų sienos, tokios aukštos,
kad upės net nuo kalno nebematyti. Tiesa, didžiai mokyti
vyrai teigia, girdi, jei gatvės
gyventojai susirastų gerą
advokatą, tie fortai su dūdų orkestrais būtų perkelti į Ruklos
ar Pabradės poligonus.
Bet kol kas…likim pozityvūs!
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Anykščiuose vyks Gatvės muzikos dienos renginiai
Šį šeštadienį Lietuva ir Anykščiai vėl skambės gatvės muzikos
garsais. Šiemet nuo 12 val. iki vidurnakčio Anykščius akordų melodijomis drebins gausus būrys atlikėjų, kurie muzikuos dviejose vietose. Kaip jau įprasta, pagrindinis renginys vyks Vyskupo
skvere, atlikėjų taip pat bus galima pasiklausyti ir Siauruko stoties perone.
Šiemet Gatvės muzikos dienoje
Anykščiuose dalyvaus atlikėja Ingrida Kazlauskaitė, grupės ,,Multiks”, ,,Laukinis vėjas”, Meda
Mažliokaitė, Aurimas Bareikis ir
Monika, Jurgitos Baldauskienės
vadovaujamos
,,Nenuoramos“,

Svajūnas Cibulskij, Nerijus Čekanavičius, Kęstas Gabrilavičius,
Valdas Juknevičius, ,,Puella” ir
,,Tabalai”, būrelis ,,Mokausi groti gitara”, Vytautas Kavoliūnas,
Anykščių muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Šių metų vienas iš Gatvės muzikos dienos tikslų - ne tik sukviesti
į gatves pasirodyti įvairius dainininkus, muzikantus bei artistus, tačiau atskleisti muziką per
dailę, papildant renginį gatvės
menais. Mieste galėsime išvysti
Anykščių menų centro projekto
dalyvius ,,Surask... Angelų kelias
Anykščiuose” - Linos Vaišnytės
vadovaujamą plenerą, kuriame
dalyvaus dailininkės Sigita Jakutytė, Agnė Varpukevičiūtė, Giedrė
Derenčienė, Rita Krupavičiūtė,
Anykščių kūrybos ir dailės moky-

spektras

klos moksleiviai.
Gatvės muzikos diena šiemet
vyks kartu su Pavasario blusturgiu, kuris nuo 10 val ryto bus
įsikūręs tame pačiame Vyskupo
skvere.
Mažųjų šventės dalyvių lauks
ir mini pramogos: sūpuoklės, piešimas ant veidų, milžiniški muilo
burbulai, lauko šachmatai.
Vienu iš šventės akcentų 14
val. taps dviračių labdaros žygio
,,Galiu daugiau, nei tu manai” finišas.

-ANYKŠTA

Karjera. Kadenciją baigianti prezidentė Dalia Grybauskaitė
sako, kad kol kas nesvarsto perspektyvų eiti aukštas pareigas Europos
Sąjungos institucijose. „Neplanuoju kadencijos pabaigos laikotarpio,
šiuo metu mano planai yra užbaigti
kadenciją ir perduoti visus darbus.
Viskas“, – žurnalistams Vilniuje
penktadienį sakė D. Grybauskaitė.
Ji tarptautinėje žiniasklaidoje jau
kurį laiką minima kaip galima kandidatė tapti Europos Vadovų Tarybos pirmininke. Šiuo metu šias
pareigas eina Lenkijos ekspremjeras Donaldas Tuskas. Anot diplomatų, D. Grybauskaitei pranašumo
suteikia Briuselio darbo patirtis.
Be to, siekiant rotacijos, argumentu „už“ būtų tai, kad vyrą pakeistų
moteris, o didesnės šalies politiką
– kandidatas iš mažesnės šalies.
D. Grybauskaitės šansus mažina
jos aštri retorika Rusijos atžvilgiu
– tai gali nepatikti palankiau Maskvai nusiteikusioms šalims. Be to,
jos galimybes apsunkintų tai, kad
ji nesusijusi su jokia politine jėga,
o Lietuva ir Lenkija priklauso tam
pačiam Vidurio Europos regionui.
Informatorė. Buvusiai JAV karinės žvalgybos analitikei Chelsea
Manning ketvirtadienį buvo nurodyta grįžti į kalėjimą, nes ji atsisakė duoti parodymus Didžiajai
žiuri, kuri, manoma, atlieka tyrimą dėl vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „Wikileaks“
įkūrėjo Juliano Assange’o. Ch.
Maning teisininkų grupės atstovas
spaudai Andy Stepanianas sakė,
kad teisėjas Anthony Trenga nurodė grąžinti ją kardomajam kalinimui, kai buvusi kariuomenės
žvalgybos analitikė vėl atsisakė
liudyti. Ch. Manning septynerius
metus praleido kariniuose kalėjimuose už tai, kad 2010-aisiais
nutekino tinklapiui „WikiLeaks“
daugiau kaip 700 tūkst. slaptų karinių ir diplomatinių dokumentų.
Šįmet ji dar du mėnesius praleido už grotų Virdžinijos valstijos
Aleksandrijos miesto kalėjime dėl
teismo nurodymų nevykdymo.
Reitingas. Tarptautinė reitingų
agentūra „Moody‘s Investors Service“ ketvirtadienį padidino Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei vietos investuotojų
valdomo Šiaulių banko ilgalaikio
skolinimosi reitingą nuo Baa3 iki
Baa2. Reitingo perspektyva stabili, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą
pranešė Šiaulių bankas. Šiaulių
banko akcijos kotiruojamos biržos
Oficialiajame prekybos sąraše.
Nafta. Naftos kainos penktadienį toliau kopia aukštyn ir jų
pakilimas šią savaitę gali būti didžiausias nuo balandžio pradžios.
Kainų augimą skatina nuogąstavimai dėl įtampos Artimuosiuose
Rytuose, kurie nusveria nerimą
dėl JAV ir Kinijos – dviejų didžiausių pasaulio ūkių – prekybos
karo, rašo agentūra „Dow Jones“.
Kitą savaitgalį įvyksiantis Naftą
eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) narių posėdis
vargu ar padarys didelį poveikį
rinkai, mano Vokietijos banko
„Commerzbank“ žaliavų rinkos
analitikas Carstenas Fritschas. Jo
nuomone, naftą išgaunančių šalių
ministrai greičiausiai vertins JAV
ir Kinijos prekybos ginčus bei
JAV paskelbtas sankcijas Iranui ir
Venesuelai.
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(Ne)laisvės pavasaris prieš šimtą metų
Tautvydas Kontrimavičius
Dar šaltą viduržiemį valdžią Anykščiuose užgrobęs Rusijos
revoliucinių nuotaikų užaugintas karinis-revoliucinis komitetas
reikšmingų veiklos pėdsakų mieste ir apylinkėse nepaliko. Laimei – ne tik gerų, bet ir blogų: nei žudė, nei griovė, tik turtą,
nespėtą paslėpti, iš vietinių žmonių grobė, miškus niokojo. O jei
ką ir suėmė, kalino, tai irgi, kaip gyvenimas parodė, ne į bloga...
Toji valdžia išgyveno tik puspenkto mėnesio.

Šis vokiečių kilmės dailininko Emilio Jenerio kūrinys 1928 m. buvo išspausdintas Akiro (jis – anykštėnas Petras Biržys) knygelėje „Anykščiai“ ir pavadintas taip: „Lietuviai „krikštija“ bolševikus
Anykščių šilely“. Nežinia, ar menininkas tikrai jį piešė Anykščių apylinkėse, bet tokie Nepriklausomybės kovų vaizdai jį išgarsino.

Kazys Ladiga – karininkas, prieš 100 metų atvedęs pirmuosius
Lietuvos kariuomenės dalinius į Anykščius ir grąžinęs anykštėnams teisę į savivaldą.
Laisvės pavasaris – taip dabar
skambia fraze pavadintume įvykius, 1919 m. gegužę vėl pakeitusius Anykščių istoriją.
Bet pasakojimą apie laisvę rūpi
pradėti nuo vienos anykštėnams labai svarbios istorijos apie... nelaisvę, tai yra, apie vieną kalinį.
1919 m. gegužės 6-ąją Anykščiuose buvo suimtas ir įkalintas
miestelio vaistinės vedėjas Antanas
Žukauskas – tuo metu jau žinomas
ir kaip rašytojas Vienuolis. Tokio likimo jis nesitikėjo: nei savęs kokiu
buržujum laikė, nei mobilizacijai į
„raudonąją“ kariuomenę, 37-erių
būdamas, betiko. Tačiau tą dieną į
vaistinę pas jį atėjęs pats Anykščių
revkomo pirmininkas su milicininku, abu ginkluoti, pareiškė, kad turi
įsakymą suimti vaistininką Žukauską kaip įkaitą ir gabenti jį į Daugpilio kalėjimą.
Vėliau apie tą suėmimą rašysiantis A. Vienuolis prisimins, kad
suimti jį net patiems revoliucionieriams buvę gėda: „Per miestelį aš
ėjau pirma, o jie tarytum taip sau
vaikštinėdami sekė paskui mane
per kokį šimtą žingsnių. Revkome
pasodino ne už grotų, kur sodindavo vagis ir mažesnius plėšikus,
bet raštinėj. Revkomo sekretorė, iš
mažens pažįstama mergina, išreiškė
man savo užuojautos, pasakė, kad
niekas nieko prieš mane neturį ir
kad tris dienas laikę pas save Kapsuko orderį ir vis nedrįsę suimti“.
Čia, žinoma, rašytojas kiek perdeda – nuo vaistinės, kuri veikė A.
Baranausko aikštėje, priešais dabartinį kultūros centro pastatą, iki

revkomo, kuris buvo įsikūręs mediniame pastate, kuris ir dabar išlikęs
Vyskupo skvere šalia bažnyčios, iš
viso tik koks šimtas žingsnių ir tebuvo...
Tą pavasarį, kuriantis ir stiprėjant Lietuvos kariuomenei, savo
valdžios baigtį jau pajutusi revoliucionierių bolševikų valdžia ėmė
imti įkaitais lietuvius dvasininkus
bei inteligentus, tad A. Žukausko
suėmimas Anykščiuose nebuvo
kažkokia išimtis. Veikiau tai buvo
pripažinimas, kad anykštėnas tuo
metu jau buvo Lietuvoje žinomas
ir svarbus asmuo – toks pat, kaip
Vilniuje įkaitais paimti inteligentai
Liudas Gira ir Felicija Bortkevičienė, kunigai Mečislovas Reinys,
Povilas Dogelis ir kiti. Anykščiuose
tą gegužę buvo numatyta suimti ir
išvežti penkis įkaitus: abu kunigus,
porą „dvarininkų“ ir vaistininką A.
Žukauską.
Kunigai, pasklidus tokiai žiniai,
spėjo pasislėpti, o Vienuolio likimas buvo kitoks: jau pirmąją arešto
naktį, užmigus jį saugojusiam milicininkui, vaistininkas atsirakino
duris ir kartu su dar vienu tokiu pat
belaisviu tyliai spruko iš revkomo
pastato. Skubėdamas net paliko
visą savo mantą, kurią artimieji
buvo sunešę, kad tik kalinio duona
būtų lengvesnė...
Slėpdamasis nuo galimo persekiojimo, gyvendamas miškuose,
pažįstamų žmonių padedamas, rašytojas praleido gegužę – kol Lietuvos kariuomenės į Rytus vejami
bolševikai nutolo.
Vėliau rašytojas prisipažins – jei

ne tos dvi savaitės, išgyventos laukinėmis sąlygomis miškuose tarp
raistų, jis tikrai nebūtų mokėjęs taip
gražiai ir tiksliai gamtos aprašinėti
– tai buvusios vienos laimingiausių
jo dienų, be jų būtų likusi gyvenime
didelė spraga...
O tuo metu, kai rašytojas ne
savo valia pažino Lietuvos miškus,
Anykščių link nuo Ukmergės pro
Kurklius jau keliavo Pirmas Lietuvių pulkas – taip tuo metu vadinosi
Lietuvos kariuomenės 1-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pulkas.
Lygiai prieš 100-metį, gegužės
18-ąją, būtent šiame krašte prasidėjo viena pirmųjų Lietuvos išvadavimo nuo bolševikų karinių operacijų. Jau kitą dieną kariuomenės
daliniai, kurių priešaky tuo metu
atsidūrė karininkas Kazys Ladiga –
tuometis šio pulko vadas, įžengė ir
į Anykščius.
Anykščių krašto valymui nuo revoliucinių komitetų vadovavęs vos
26-uosius metus teįpusėjęs kariškis,
jodamas per Anykščių šilelį miestelio link, nė minties neturėjo, kad
kada nors Anykščiuose bus jo vardu
pavadinta gatvė... Ar galėjo tuomet
pagalvoti, kad čia, Anykščiuose, K.
Ladigos gatvėje, senatvę pasitiks
tuo metu dar nė negimęs jo sūnus
Algis Ladiga – dabartinio Pasaulio
anykštėnų bendrijos pirmininko
Tomo Ladigos tėvas?
Nors tokia nuojauta galėjo šmėkštelėti, pajutus jį sutikusių anykštėnų
džiaugsmą ir pagarbą Lietuvos kariuomenei. Mat kartu su juo toje
karinėje operacijoje dalyvavęs karininkas Motiejus Pečiulionis savo
dienoraštyje užsirašys: „...niekur
mūsų kariuomenės taip džiaugsmingai gyventojai nesutiko, kaip
Anykščiuose: žmonės žemai lenkėsi, vaišino gatvėn išsinešę, davė
skanėsių visiems kareiviams...“
Karininkui antrins ir tas pats
pabėgėlis A. Vienuolis, po keliolikos metų rašydamas beletrizuotą
apybraižą „Kaip I-mas pėstininkų
D. L. K. Gedimino pulkas atnešė
Anykščiams Nepriklausomybę“:
„O kai pėstininkai suėjo į Jurzdiką,
dabartinę Kauno gatvę... bet aš čia
neapsiimu aprašyti – tam per menki
mano gabumai. Pasakysiu tik tiek,
kad viską, ką turėjo mergelės leli-

jėlės ir geraširdės moterėlės gardesnio – viską nešė ir vaišino pirmuosius Lietuvos dobilėlius kareivėlius.
Ne tik vaišino, bet ir tolimesnei kelionei įdėjo. O kai kareivėliai pagal
savo vyresnybės įsakymą norėjo atsilygint, jos tik kvatojosi ir daugiau
į jų kišenes kimšo. Senelis Baltrus
verkė, kaip mažas. O kai jam parodė prajojant pro šalį patį vyriausiąjį
pulko vadą Ladygą, jis jį peržegnojo, laimindamas tolimesniems žygiams“.
Anykščiai buvo išlaisvinti be kovos – revkomas ir visi milicininkai
pabėgo, vos tik išvakarėse Kavarsko pusėj pasigirdo šūviai, o raudonarmiečių būrys, ėjęs pro miestelį,
čia net ir nestabtelėjęs nužygiavo
Utenos link.
Nuo 1919 metų gegužės 19-osios
kiek daugiau nei mėnesį Anykščiai
gyvens be valdžios – tik liepos 1-ąją
bus surengti rinkimai ir suformuota
nauja savivaldybė.

Tačiau mūsų pabėgėlis, belaisvis
vaistininkas ir rašytojas Antanas
Žukauskas-Vienuolis į išlaisvintus
Anykščius tą vasarą prieš šimtą
metų jau nebegrįžo. Po slapstymosi
miškuose netoli Dabužių jis galiausiai pasiekė Ukmergę ir kreipėsi į
komendantūrą, pasisiūlydamas savanoriu į kariuomenę.
Deja, tapti Lietuvos kariuomenės
savanoriu anykštėnui nepavyko.
Vėliau A. Vienuolio biografas, jo
sūnėnas Rapolas Šaltenis prisiminimuose pasakos, kad Ukmergės karo
komendantas, pulkininkas Jurgis
Kubilius, įvertinęs, kad šis kandidatas karybos visai neišmano, užtat
yra raštingas, verčiau jį pasiuntė į
Spaudos biurą Kaune.
Ten nuvykęs rašytojas birželį
buvo įdarbintas „Lietuvos“ dienraštyje karo korespondentu ir
1919-aisiais paskelbė visą pluoštą
reportažų iš Nepriklausomybės
kovų vietų.

Antanas Žukauskas-Vienuolis, prieš 100 metų sėkmingai pasprukęs ir išvengęs bolševikų kalėjimo, buvo 37-erių inteligentas vaistininkas.
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų nuotrauka.

SKELBIMAI

MOZAIKA
Į Everesto viršūnę pirmąkart
įkopė juodaodė iš Afrikos
Viena Pietų Afrikos Respublikos verslo vadybininkė ketvirtadienį tapo pirmąja juodaode
afrikiete, įkopusia į Everesto viršūnę.
47 metų Saray Khumalo 8 848
metrų aukščio kalno viršūnę pasiekė po trijų ankstesnių bandymų, sužlugdytų blogų orų, traumos ir tragiško incidento.
„Khumalo – pirmoji afrikietė,
įkopusi į Everesto kalno viršūnę,
siekdama atkreipti dėmesį į savo

įvairūs

tikslą didinti galimybes Afrikos
vaikams įgyti išsilavinimą“, – sakoma PAR prezidento Cyrilo Ramaphosos tviterio žinutėje.
Nepalo turizmo departamentas
patvirtino, kad S. Khumalo pasiekė viršūnę, bet neturėjo duomenų, ar ji yra pirmoji tai padariusi juodaodė afrikietė.
2017 metais smarkus vėjas ir
nušalimas privertė S. Khumalo
pasukti atgal, likus suskaičiuotiems metrams iki viršūnės. 2015
metais jos ekspedicija buvo atšaukta dėl Nepalą ištikusio katastrofinio žemės drebėjimo.
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Tuo tarpu 2014-aisiais, per
S. Khumalo pirmąjį bandymą
pasiekti viršūnę, visi kopimai į
Everestą buvo sustabdyti po pražūtingos lavinos, nusinešusios 16
vedlių gyvybes.
S. Khumalo yra užsibrėžusi
įveikti visų žemynų aukščiausias
viršūnes.
Ji jau yra įkopusi į Kilimandžaro ugnikalnį Afrikoje, Akonkagvos viršukalnę Argentinoje ir
Elbrusą Rusijoje.
2003 metais Pietų Afrikos parko eigulys Sibusiso Vilane tapo
pirmuoju į aukščiausią pasaulio
viršukalnę įkopusiu juodaodžiu.
Khumalo ekspedicijos padeda
jai surinkti lėšų bibliotekoms finansuoti ir vaikų švietimo veiklai
remti.

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.
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.
Restauruoja, remontuoja minkštus baldus, keičia gobeleną, įklotą,
spyruokles.
Tel.: (8-682) 13728, (8-381) 5-19-88.

Izraelyje kompiuteriniams įsilaužėliams antradienį pavyko per
„Eurovizijos“ pirmojo pusfinalio transliaciją internetu paleisti
melagingą perspėjimą apie neva
gresiančią raketų ataką, o šalies
visuomeninis transliuotojas dėl šio
incidento apkaltino Gazos Ruožą
kontroliuojantį islamistų judėjimą
„Hamas“.
Transliuotojui KAN rodant Tel
Avive vykusį renginį pasirodė palydovinė šio miesto nuotrauka, ant
kurios buvo pavaizduotas dūmų
debesis, iš kurio buvo galima suprasti, kad įvyko raketos smūgis.
Per šį įsibrovimą taip pat buvo

paleistas oro pavojaus sirenos garsas ir paskelbta žinutė anglų kalba,
panaši į oficialų Izraelio kariuomenės perspėjimas apie gresiančią
ataką.
Įprasta televizijos transliacija
nebuvo sutrikdyta.
„Vienu metu įvyko mūsų skaitmeninės transliacijos perėmimas,
veikiausiai [įvykdytas] „Hamas“,
- trečiadienį sakė KAN vadovas
Eldadas Koblenzas.
„Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad per kelias minutes sugebėjome atremti šią ataką“, - jis aiškino
duodamas interviu Izraelio armijos
radijui.
„Manau, tai buvo greičiausia
visų laikų Izraelio pergalė prieš
„Hamas“, - pridūrė E. Koblenzas.
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parduoda

Du statybininkai su patirtimi atlieka statybos, remonto ir montavimo darbus.
Tel. (8-620) 98812.

Nuoma

Izraelyje per „Eurovizijos“
transliaciją programišiai paleido
melagingą perspėjimą

Atlieka įvairius statybos darbus.
Stogų dengimas, terasos, karkasiniai statiniai ir tt. Vidaus ir išorės
apdaila. Mūro darbai.
Tel. (8-626) 81699 .
Statybos ir remonto darbai, stogų dengimas, skardinimo darbai,
namų dažymas ir t.t.
Tel. (8-685) 68182.
Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pristato visas medžiagas.
Ilgametė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.
UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir cinkuotos - alucinko skardos. Daro lankstinius. Parduoda
gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21.
Tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Parduodame

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

Geriausia pagalba perkant
ir parduodant Jūsų nekilnojamąjį turtą be jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos,
vertinimas, atvykimas į vietą.
Garantuojame kokybę ir
pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
"21 Amžius".
Tel. (8-640) 32442. www.nta21.lt

Mūrija įvairias krosnis, vidaus ir
lauko židinius, atveža medžiagas.
Tel. (8-699) 63730.
Šulinių kasimas, kanalizacijų
įrengimas, žiedų pardavimas ir
pristatymas.
Tel.: (8-639) 23035,
(8-651) 55925.
Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus, dugnus. Senjorams
nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.
Mini ekskavatoriaus (3,5 t) paslaugos.
Tel. (8-684) 29023.

priima skelbimus į šiuos laikraščius:
„Gimtoji žemė“

„Molėtų žinios“

„Ukmergės žinios“

„Mūsų Ignalina“

„Gimtasis Rokiškis“

„Utenis“

„Kupiškėnų mintys“

„Utenos apskrities

Molėtų „Vilnis“

žinios“

Tel.: (8-670) 39788,
(8-650) 56537.

Kavarsko paukštynas
prekiauja
vienadieniais ir
paaugintais viščiukais
broileriais, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

JAUNOS VIŠTAITĖS!
Gegužės 23 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.

siūlo darbą

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g.29, Anykščiai)

malto betono plytų
skaldą dideliais
kiekiais.

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.

MB Vytauto paminklai
gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.

Statybinei organizacijai reikalinga sąmatininkė - inžinierė.
Atlyginimas atskaičius mokesčius
1200 Eur.
CV siųsti: info@statybutrikampis.lt
Reikalingas traktorininkas darbui
miške.
Tel. (8-615) 59999.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 19 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.

Didieji mėsiniai kalakutai!
Gegužės 21 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 - 15.05;
Troškūnai - 15.30; Traupis - 15.50;
Levaniškiai - 16.00;
Tel. (8-699) 53820.

Reikalingi elektrikai ir
plataus profilio statybininkai darbui Vokietijoje.
Siūlom konkurencingą atlyginimą, nemokamą apgyvendinimą, kelionės išlaidų
kompensavimą.
Visa informacija tel.:
+370 652 20003.

Mini krautuvo "Bob-cat" operatoriui. Alga nuo 1200 eurų.
Tel. (8-670) 00646.

Skelbimas „Anykštoje“,
rubrikoje „Ieško darbo“,
kainuoja 4 eurus
(portale www.anyksta.lt skelbimas
bus dedamas nemokamai).
Skelbimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai

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

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

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

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.
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Visoje Lietuvoje - mišką
su žeme ar išsikirtimui.
Gali būti su bendrasavininkais,
malkinis. 2000 - 10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus.
Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

Nekilnojamasis turtas

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.

PERKAME

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

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

Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus

Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.

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

Įvairaus amžiaus mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti visus variantus.
Tel. (8-609) 27149.

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

Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.
Automobiliai
Automobilius, motociklus, sunkvežimius, traktorius. Gali būti nevažiuojantys.
Tel. (8-680) 49007.
Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Kita
Auksą (juvelyriką, laužą, dantų
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius, juvelyriką, laužą), gintarą
(karolius, gabalus, dirbinius), antikvarą, laikrodžius.
Tel.: (8-623) 47249, (8-609) 27450.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
2,5 ha žemės Milokiškio k.,
Svėdasų sen.
Tel. (8-614) 20695.
Namą prie upės su 19 a žemės.
Miesto centras, yra visi patogumai.
Tel. (8-600) 69646.
Namą Anykščiuose. Yra kanalizacija, vandentiekis, dujos, 15 a
žemės.
Tel. (8-678) 83350.
Sodybą Zarasų r. ant Antalieptės
marių kranto. 2001 m. statyba.
Namas, ūkinis, lauko virtuvė su
veranda, pirtis. Kaina sutartinė.
Tel. (8-698) 04260.
Skubiai - 2 kambarių butą
Svėdasuose, Vaižganto g. Po remonto, yra visi patogumai.
Tel. (8-674) 44452.
Troškūnų centre pusę medinio
namo (45 kv. m, 2 kambariai, virtuvė, plastikiniai langai, baldai, buitinė technika arti 9 a kolektyvinis
sodas). Kaina 2900 Eur.
Tel. (8-687) 92609.
Medinį namą Troškūnų centre.
Yra garažas, pagalbinis pastatas.
Tel. (8-699) 61232.

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

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

Perku pienines
veršingas telyčias
(sėklintas, veršingumas
virš 6 mėn.).
Tel. (8-655) 44667.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais,
pristatymo kiekis 30-60 erdm.
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7
erdm.
Tel. (8-656) 01913.
Lapuočių malkas. Veža kaladėmis, skaldytas iki 9 erdv. m, miškavežiu 30 erdv.m.
Tel. (8-648) 84052.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Beržines, juodalksnio, drebulės
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladėlėmis.
Tel. (8-610) 66077.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai
Karvę.
Tel. (8-608) 14008.
Kita
Lovą su čiužiniu ir toršerą kartu
(120 Eur), spintą (110 Eur).
Tel. (8-675) 59774.
Norvegiškas (naudotas) skalbimo mašinas, džiovykles. Kaina
nuo 100 Eur.
Tel. (8-698) 30450.
Dalimis VW CARAVELLE 1993
metų, 2,4 dyzelis, 57 kW.
Tel. (8-613) 40058.
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.

dovanoja
Ožkiukus.
Tel. (8-607) 12296.

Nuoširdžiai dėkojame Troškūnų klebonui Sauliui Filipavičiui,
bendruomenei “Kartų ratas”, draugams, artimiesiems, kaimynams, kurie buvo kartu sunkią valandą ir padėjo į paskutinę
kelionę palydėti mylimą vyrą, tėvelį, senelį ir prosenelį Petrą
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Erikas, Erdvilas, Rytė,
Julita, Venancijus.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė meldžia lietaus

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

gegužės 19 d.

Alpėja Anykščių miestas,
Upėm ir kalnais apriestas:
Vėjas pučia, dulkės kyla,
Oras anei kiek nešyla.

Gilvinas, Tauras, Celestinas.
gegužės 20 d.
Bernardinas, Eidvilas, Vygintė,
Akvilas, Alfreda.

Amiliutei širdį sopa –
Daržo atsodint ji šoka.
Nei ridikų, nei agurkų –
Lysvėse nėra net smilgų.

mėnulis
Gegužės 18 - 20 d.
pilnatis.

Perėjo šventorių keliais,
Davė įžadus Panelei.
Į Ingridą ir Gitaną
Meldės ji ne vieną parą.

anekdotas
Susitinka du draugai:
- Sveikas, ko toks liūdnas?
- Man sūnus gimė.
- Tai puiku, džiaugtis reik!
- Na taip, bet apie tai žmona sužinojo!

Skaitė storą seną knygą –
Burtų daug ten surašyta,
Kaip daržuos prikviesti lietų,
Kad gėrybės užderėtų.

***
- Niekšas tu! Visą gyvenimą
man sugadinai! Visą jaunystę tau
paaukojau!
-Dukrele, pakaks su diplomu
šnekėtis.

Kad bitelės medų neštų,
Širšių kad neatsirastų,
Kad laukai, daržai klestėtų
Ir badauti nereikėtų!

***
- Vakar vežiau dukrą į kaimą, parodžiau, kaip ožys atrodo.
- Kurių galų?
- Kad žinotų, kaip atrodo tikras
ožys, o tai iš motinos žodžių neteisingai įsivaizduoja.
***
Skambutis į duris. Vyras atidaro
– ten uošvė.
- O! Laba diena, mama. Ar ilgam
atvykot?
- Na, kol neatsibosiu…
- Tai ką, net arbatos neišgersit?
***
- Kaip tu susipažinai su savo
žmona?
- Draugai paskambino, pakvietė
į vestuves. Sako - jaunasis būsi.
Galvojau - pajuokavo...

NNN redaktorei nežinant
Susisiekimo ministerija pakvietė
bendruomenes ir aktyvius šalies
gyventojus minint Kaimyno dieną
prisijungti prie socialinės iniciatyvos „Važiuoji vienas? Pavežk kaimyną!“ Visi Lietuvos gyventojai
kviečiami kooperuotis su kaimynais ir į darbą keliauti vienu automobiliu.
Iniciatyvos neraleido pro akis
šmaikštūs portalo anyksta.lt skaitytojai.
Vienas skaitytojas juokavo, kad
prisijungiantys prie iniaciatyvos
patys pirma turėtų susimokėti
mokesčius: „Tik po to nepamirškit susimokėti pajamų mokesčio
nuo to kaimyno euriuko už kurą“,

Pavežk kaimyną, susimokėk mokesčius...

- šmaikštavo skaitytojas, o komentatorius, pasivadinęs „Ir dar“,
papildė - „papildomai draudimą
sumokėt už keleivių vežimą. Nes
atsitikus avarijai, visą gyvenimą
tam kaimynui mokėsit“.
„Aš jaunystėje iš vakaruškos
grįždamas visada paveždavau į
savo kraštą kaimynką, net ir su
moterišku dviračiu ant karties pasodindavau ir varom“, - nostalgiškais prisminimais dalijosi skaitytojas Vinca.
„Norime pamatyti realų pavyzdį
ir iš ministro ir ministerijos tarnautojų. O geriausia pamatyti vykstančius į darbą visuomeniniu, viešuoju transportu, taip mažinant spūstis

ir taršą“, - darbais, o ne žodžiais
kaimyną mylėti ragino dar kitas
skaitytojas.
Skaitytojas „Norėjau“ prisiminė
pasaulį krėtusį Me Too judėjimą ir
pajuokavo: „Norėjau pasiūlyt kai-

mynkai važiuot kartu, ale dar ne
taip pagalvos, meteoo pripaišys,
tad persigalvojau“.
Ech, va kaip būna su iš aukščiau
padiktuotomis socialinėmis iniciatyvomis...

***
Vyras skambina žmonai:
- Čia tu, mano meile?
- Ne. Čia aš, tavo žmona.
***
Du draugai:
- Mane iš darbo atleido.
- O už ką?
- O ką aš žinau, aš ten jau tris
mėnesius nebuvau.

oras

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

pensininkams

„Anykšta“ šeštadieniais

+24

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
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„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
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pensininkams
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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“

+14

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

