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Degė ir buvo
daužomi
automobiliai

2 psl.
šiupinys
RENGINYS. Birželio 17 dieną
13 valandą Traupio pagrindinė mokykla švęs 240-ąjį jubiliejų. Pabūti
kartu kviečiami šioje mokykloje besimokę, dirbę, sentimentus Traupio
mokyklai jaučiantys žmonės.
MUZIEJAUS FESTIVALIS.
Literatūrinį festivalį „Rašytojų
balsai iš A. Vienuolio verandos:
klasika ir modernumas“ paskutinį
gegužės savaitgalį Anykščiuose
pratęs dvi aktoriaus Česlovo Stonio
poetinės kompozicijos. Gegužės 27
d., šeštadienį, 19 val. prie A. Baranausko klėtelės – „Amžinai, amžinai neramus“ (Paulius Širvys – eilėse, dainose, prisiminimuose), o
gegužės 28 d., sekmadienį, 12 val.
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje –
„Tebūnie Dievo valia“, skirta šviesiam arkivyskupo Teofiliaus Matulionio atminimui. Atlikėjai: aktoriai
Česlovas Stonys ir Saulius Sipaitis
bei solistas Pranas Zaremba.

„Elma“
visuotinis narių
susirinkimas.
Pirmas įvažiavimas, prie
skelbimų lentos.

Nuaidėjo
paskutinis
skambutis

Soduose kilo
pasipiktinimas
dėl rausiamo
kelio

4 psl.

12 psl.

Medinė pilis siurbia pinigus

Anykščių rajono savivaldybės administracija užsakė antrąjį Šeimyniškėlių medinės pilies techninį projektą, kuris rajono biudžetui kainuos
per 27 tūkst. eurų. Tiesa, jis įvardinamas projekto korekcija, tačiau vėl numatomos lėšos archeologiniams bei hidrogeologiniams piliakalnio
tyrimams.
Šiomis dienomis po piliakalnį, ant kurio, kai kurių istorikų nuomone, stovėjusi Lietuvos karaliaus Mindaugo pilis Voruta, važinėja traktoriai.
Buvęs pilies statybų darbų rangovas UAB „Povilo Gurklio firma“ traukia jau įrengtus pilies pamatus ir lygina duobes.
Tačiau piliakalnis ramybės greitai vėl neturės. Savivaldybė skelbs naują pilies statybų konkursą, bus nauji statybininkai ir kiti traktoriai.
Žinomi istorikai profesoriai Alfredas Bumblauskas bei Aleksiejus Luchtanas skeptiškai vertina ant Šeimyniškėlių piliakalnio statomą pilį, o
kraštietis istorijos mokslų daktaras Norbertas Černiauskas mano, kad šiam komerciniam objektui reikėjo paieškoti paprastos kalvos.

Pareigos. Į Seimą naujuose rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje išrinktas Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos atstovas Antanas
Baura tapo parlamento Ekonomikos komiteto ir Energetikos komisijos nariu.
Taryboje. Anykštėnas Vygantas
Šližys išrinktas į Lietuvos mėsinių
galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) tarybą. UAB
„Vaja Farm“ savininkas V. Šližys
turi kelių šimtų mėsinių veislinių
galvijų bandą, kuri ganosi Anykščių
ir Kurklių seniūnijose. Į LMGAGA
tarybą išrinktas ir Utenos rajone,
Leliūnų seniūnijoje, ūkininkaujantis Anykščių miškų urėdo Sigito
Kinderio sūnus Mindaugas.
Pinigai. Anykščių rajono savivaldybės administracija paskirstė
rajono biudžeto lėšas sakralinio
paveldo objektų tvarkymui. Iš viso
šiam tikslui skirti 17 000 Eur. Didžiausia lėšų dalis – 13 000 Eur
atiteko Inkūnų parapijai. Už šiuos
pinigus bus perdengiamas Inkūnų
bažnyčios stogas. 3 000 Eur skirti
Anykščių šv.Mato bažnyčiai, kuri
rengs šventoriaus tvoros tvarkymo
darbų projektą. 1 000 Eur skirti Paežerių cerkvės langų ir durų pakeitimo darbams.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

2016 m. rugsėjo 27-ąją ant Šeimyniškėlių piliakalnio vyko pilies statybų pradžios iškilmės, sakytos skambios kalbos, užkasta statybų pradžią įamžinusi kapsulė su deklaracijomis, centais ir rąsto gabalėliu, kuris
yra neva iš istorinės Vorutos pilies. Per statybų pradžios iškilmes pirmaisiais smuikais grojo Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis (antras iš dešinės) ir rangovas Povilas Gurklys (centre).

Visuomeninėje veikloje aktyviai besireiškiantis kraštietis
istorikas mokslų daktaras
Norbertas Černiauskas sakė,
jog pilį derėjo statyti ne istorinėje vietoje, o „ant bet kurios kitos esamos ar dirbtinės
kalvos”.

11 psl.

Rajono Tarybos posėdyje – mero Robertas Aleksiejūnas asmenukė
robertas.a@anyksta.lt Komunikavimas
kirtis opozicijai
Ketvirtadienį vykęs 28-asis Anykščių rajono tarybos posėdis ilgam išliks liberalų atmintyje. Opozicine frakcija pasiskelbę liberalai po keturių mėnesių buvo informuoti, kad jie nėra opozicija.

Žinia, kad jie nepriklauso opozicijai, liberalams buvo lyg „perkūnas iš giedro dangaus“.

3 psl.

Jūs kažkokie keisti, vis skundžiatės, kad valdžia ir darbdaviai kurti ir akli. O ką jūs kalbate? Sumažinkit mokesčius,
padidinkit atlyginimą...
Brangieji, jei norite, kad jus
išgirstų, keiskite komunikavimo būdą. Kreipkitės, prašydami
pakelti mokesčius, reikalaukite, kad sumažintų atlyginimus.
Pamatysite, kad mūsų valdžia
ir darbdaviai tokie pat žmonės
kaip ir mes – į teisingą šauksmą
visada atsiliepia.
Linas BITVINSKAS
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Degė ir buvo daužomi automobiliai

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Įstatymas. Patikslintas Karo prievolės įstatymas. Įstatyme įtvirtinti
atvejai, kada karinio parengtumo
neįgiję asmenys yra atleidžiami nuo
karo prievolės - kai jiems sukanka 60
metų. Atitinkamai suvienodinta karo
prievolininkų atrinkimo ir skyrimo į
tarnybą rezerve amžiaus riba.

Ketvirtadienis keliems automobilių savininkams buvo bloga
diena. Popietę link Staškūniškio lėkė dvi gaisrinės ir greitoji.
Luciūnų kaimo teritorijoje sudegė namelis ant ratų ir visureigis
„Nissan King – CAB“. Laimei, jog nesprogo namelyje buvęs dujų
balionas.
Anykščių mieste vienoje avarijoje apgadinti trys automobiliai.

Anykščiuose, Vilniaus ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje, susidūrė
trys automobiliai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Po gaisro šalia Staškūniškio iš visureigio liko tik metalo laužas,
o iš namelio ant ratų nieko neliko...
Autoriaus nuotr.
Atvykus ugniagesiams, atviroje visureigio bagažinėje degė 200
litrų dizelinio kuro talpa. Sudegė
visos degios automobilio detalės, namelis ant ratų ir jame buvę
daiktai.
Namelį į Luciūnus visureigiu

atsitempė krūmus kirtę UAB „Judrės medis“ darbininkai. Vyrai
„Anykštai“ sakė, jog palikę namelį
ir visureigį, sėdo į kitą automobilį
ir išvažiavo pasitikti miškovežio.
Kažkas, pastebėjęs ugnį, iškvietė
gaisrininkus, o patys darbininkai

Vaikų knygų šimtuke –
anykštėnų kūriniai

2016 m. vasarą suaugusiųjų
bendruomenei buvo pateiktas
500 vaikų, paauglių ir jaunimo
knygų, išleistų nuo XIX a. vidurio iki šių dienų, sąrašas. Juo
remiantis buvo galima viešai
virtualioje erdvėje pusę metų
balsuoti už knygas. Rinkimuose
dalyvavo beveik 2000 žmonių –
40 proc. jų sudarė mokytojai ir
bibliotekininkai, taip pat aktyviai balsavo tėvai ir vaikų literatūros entuziastai.
Atskirai už knygas balsavo ir
16 vaikų literatūros žinovų: vaikų literatūros dėstytojų ir doktorantų bei šia sritimi besidominčių mokytojų, bibliotekininkų,
literatūrologų. Susumavus abiejų grupių vertinimus, išrinktas
lietuviškų vaikų ir paauglių knygų šimtukas.
Pirmajame sąrašo dešimtuke
karaliauja eiliuoti tekstai – net 8
iš 10 pozicijų užima poezija, poemos ir eiliuotos pasakos, o pirmose vietose atsidūrė Salomėjos
Nėries „Eglė Žalčių karalienė“,
Sigito Gedos „Baltoji varnelė“
ir Maironio „Jūratė ir Kastytis“.
Iš viso eiliuotų knygų į šimtuką
pateko net 30.
Net 65 sąrašo knygos yra iš-

leistos sovietmečiu – tai daugeliui tikrai girdėta lietuvių vaikų
literatūros klasika, sukurta Eduardo Mieželaičio, Ramutės Skučaitės, Kazio Sajos ir kitų. 14
knygų išleistos jau XXI a., likusios – XIX a. pabaigos, ikikarinės, tarpukario bei paskutiniojo
XX a. dešimtmečio knygos.
Anykštėnų kūriniai, kurie pateko į šimtuką: 15 vietoje Jonas
Biliūnas „Kliudžiau“ (1987),
22 - Vytautas Račickas „Zuika
Padūkėlis“ (1985), 33 - Jonas
Biliūnas „Jonukas“ (1948), 54 Antanas Vienuolis „Užkeiktieji
vienuoliai“ (1950), 60 - Vytautas Račickas „Šlepetė“ (1996),
77 - Bronė Buivydaitė. „Auksinis batelis“ (1936), 96 - Vaižgantas „Aleksiukas ir motutė“
(1976).
Projektą sumanė ir įgyvendino Tarptautinės vaikų ir jaunimo
literatūros asociacijos (IBBY)
Lietuvos skyrius bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaline
Martyno Mažvydo biblioteka.
Sąrašo pristatymą visuomenei
vyko gegužės 7 d., Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Temidės svarstyklės

seniūnas Alvydas Simonavičius.
Padaryta žala - 549,70 Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. 2017-05-22 gautas moters (g. 1973 m.), gyvenančios Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaime,
pareiškimas, kad apie 17.15 val. į
namų kiemą atėjęs buvęs neblaivus
(nustatytas 2,52 prom. girtumas)

Ženklai. 2017-05-16 pastebėta,
kad Debeikių seniūnijos Šventupio
kaime, kelyje Čekonys – Žalioji,
pavogti du kelio ženklai, nurodantys
kryptį ir atstumą iki žydų žudynių
vietos. Apie tai šį pirmadienį policijai pranešė Debeikių seniūnijos

sakė, jog suprato, kad turi bėdų,
tik po to, kai pro juos pravažiavo
gaisrininkų automobilis. Nuo ko
kilo gaisras, jie sakė neturintys
supratimo.
Gaisravietėje buvo ir Kurklių
seniūnas Algimantas Jurkus. Jis
sakė nelaimės vietoje atsidūręs atsitiktinai - darbo reikalais lankėsi
šalia Staškūniškio esančiame kaime, pastebėjo gaisrą ir iki jo palydėjo jau Staškūniškį pasiekusius
gaisrininkus.
Vidurdienį Anykščiuose, Vil-

niaus ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje, į avariją pateko trys automobiliai.
Pasak vieno į avariją patekusio
automobilio vairuotojo, automobilis „Peugeot“ nepraleido pagrindine Vilniaus gatve važiavusio „Volvo“ ir šis rėžėsi į „Peugeot“ šoną.
„Peugeot“ po smūgio dar trenkėsi į V. Kudirkos gatve važiavusią
„Toyota“.
Į avarijos vietą atskubėjo medikų ekipažas, tačiau stipriau per
avariją žmonės nenukentėjo.

„Anykšta“ TV

Sudarytas Lietuvos šimtmečiui skirtą sąrašas „Šimtas knygų
vaikams ir Lietuvai“. Skaitytojai ir literatūros ekspertai atrinko
100 geriausių knygų vaikams, tarp kurių yra ir anykštėnų rašytojų kūrinių.
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spektras

Daugiausia klientų vietos
kavinės tikisi sulaukti vasarą

Apie rajono viešojo maitinimo sektoriaus kasdienybę
„ANYKŠTA“ TV kalbino rajono Tarybos narę, Anykščiuose
veikiančio europub‘o „Seklyčia“ direktorę Gabrielę Griauzdaitę.
„Manau, kad vasarą klientūros
visiems pakaks. Tik kaip su ta
žiema. Tas sezoniškumas kol kas
ryškus mūsų mieste, todėl manau, kad žiemą truputėlį gali būti
sunkoka“, - viešojo maitinimo
įstaigų perspektyvas prognozavo
G. Griauzdaitė.
Pašnekovė sakė, kad optimali
dienos pietų kaina Anykščiuose
neturėtų siekti daugiau nei 3,50
Eur.
„Gerų specialistų visada trūksta“, - kalbėdama apie personalo
paieškas vietos kavinėms, pastebėjo G. Griauzdaitė. „Ne paslaptis, kai mes atidarinėjome kavinę,
galvojome, kad bus sunkiausia
surinkti kolektyvą, kompetentingus asmenis, kurie galėtų dirbti.
Ir daug buvo tų, kurie neturėjo
nieko bendro su ta sritimi.“
Paklausta, ar pati sugebėtų
pagaminti cepelinus, G. Griauzdaitė sakė: „Pasikonsultuočiau ir
galėčiau.“

Europub‘o „Seklyčia“ direktorė Gabrielė Griauzdaitė sakė, kad Anykščiuose didžiulis virėjų deficitas.
G. Griauzdaitę kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.
Visus vaizdo interviu galite pamatyti apsilankę portale anyksta.
lt
-ANYKŠTA

Visus interviu galite pamatyti apsilankę
portale www.anyksta.lt
sugyventinis (g. 1985 m.), gyvenantis Raguvėlės kaime, naudojo prieš
ją fizinį smurtą ir tokiu būdu sukėlė
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Degalinė. 2017-05-25, apie 14.30
val., Anykščiuose, Piliakalnio gatvėje, iš degalinės UAB „VIADA LT“,

už degalus nesumokėjus išvažiavo
„VW Golf“. Apie 14.38 val. Anykščiuose, A. Vienuolio gatvėje, automobilis sustabdytas. Automobilį vairavo vyras (g. 1971 m.), gyvenantis
Ukmergėje, kuriam nustatytas 1,17
promilių girtumas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Baudos. Už Kelių eismo taisyklėse (KET) nustatyto draudimo lenkti
ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo
juostą pažeidimą siūloma panaikinti
privalomą teisės vairuoti transporto
priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių. Tokį Administracinių
nusižengimų kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos
įstatymo pakeitimo projektą Seimo
posėdžių sekretoriate įregistravo
įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai.
Gyvenimas. Civiliniame kodekse
siūloma įteisinti atskirą sutarties rūšį
- susitarimą dėl bendro gyvenimo.
Tai numatantį kodekso pakeitimo
projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovai kartu su kitais Seimo nariais.
Anot projekto autorių, asmenys,
kurie kartu gyvena, bet nedeklaruoja siekio sukurti šeimos santykių
(nesituokia) ir neturi bendrų vaikų,
negali būti per prievartą laikomi šeima. Kita vertus, mažėjantis santuokų
skaičius bei tendencija rinktis gyvenimą kartu nesusituokus atskleidžia
poreikį instituto, kuris apsaugotų ne
šeimoje kartu gyvenančių asmenų
interesus.
Girtavimas. Mariaus Dubnikovo, Lietuvos verslo konfederacijos
Mokesčių komisijos pirmininko,
aiškinimu, pagal Europos Komisijos
(EK) tyrimą „Special Eurobarometer 331“, skirtą išsiaiškinti ES gyventojų alkoholio vartojimo įpročius
ir požiūrį, Lietuva alkoholio vartojimo srityje yra vidutiniokė. Pasak M.
Dubnikovo, EK tyrimas reikšmingas tuo, kad visose ES šalyse buvo
atliktas pagal identišką metodiką,
tad duomenis galima palyginti, priešingai nei PSO skaičius, kuriuos organizacijai pateikia kiekviena šalis
individualiai, apskaičiavusi pagal
savitą metodiką. Pagal EK tyrimą
Lietuva atsiduria 26 vietoje tarp 27
Europos Sąjungos valstybių - esame
beveik paskutiniai.
Kinas. Kaune nuo trečiadienio
veikia geriausias kino teatras visoje
Lietuvoje. Po rekonstrukcijos „Forum Cinemas“, esantis „Akropolyje“, gali pasigirti ne tik atnaujintu
interjeru, bet ir stulbinama vaizdo,
garso kokybe ir gerokai didesniu
komfortu. „Forum Cinemas“ vaizdą
atkurdavo 2K raiška, bet dabar ji dvigubai didesnė.
Menas. Kinijos nacionaliniame
dailės muziejuje Pekine oficialiai
atidaroma pirmoji reprezentacinė
modernaus ir šiuolaikinio lietuvių
meno paroda „Lietuvos menas: peizažinis mąstymas“
Licencija. Nors pavėžėjimo paslaugas teikianti elektroninė platforma „Uber“ yra naujoviška idėja, ji
priklauso transporto sričiai, todėl
„Uber“gali būti įpareigota turėti pagal nacionalinę teisę reikalaujamas
licencijas ir leidimus. Tokią išvada
paskelbė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinis advokatas
Maciejus Szpunaras
Parengta pagal BNS

IŠ ARTI
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Ar valdžios
žadami „Vaiko
pinigai“
padidins
gimstamumą?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Jovita UZDRAITĖ, Surdegio
kaimo (Troškūnų sen.) gyventoja:
- Manau, kad papildomi pinigai
šeimoms, jeigu už vaiką mokėtų
apie 100 eurų, gimstamumą padidintų. Išlaikyti, užauginti vaiką
tampa prabanga ir tai apsprendžia,
kiek vaikų šeimoje turėti.

Arūnas TAMOŠAUSKAS, Kavarsko miesto gyventojas:
- Nežinau. Mes auginame du vaikus ir išvis už tai nieko negauname.
Panašu, kad Lietuvoje greitai neliks kam gimdyti, jauni išvažiuoja.
Nemanau, kad problemą išspręstų
kelios dešimtys papildomų eurų.
Ką už juos gali nupirkti vaikui, kai
viskas nežmoniškai brangu?

Antanas KLIZAS, Smėlynės
kaimo (Troškūnų sen.) gyventojas:
- Ta proga palinkėjimas valdžiai,
kad pradėtų dirbti, o ne tuščiažodžiautų. Kam ta opozicija reikalinga, kuriai viskas negerai ir tuomet
pešasi tarpusavyje? Ar Lietuvai
įdomu, kieno kailinius nešioja Kildišienė? Ar čia Seimo darbas?
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Rajono Tarybos posėdyje –
mero kirtis opozicijai
(Atkelta iš 1 p.)
Naujo Antikorupcijos
komisijos pirmininko
neišrinko
Posėdyje svarstant sprendimo
projektą dėl naujos Antikorupcijos
komisijos pirmininko kandidatūros, kurią buvo siūloma užimti rajono Tarybos nariui Lukui Pakelčiui, rajono meras Kęstutis Tubis
ištraukė Liberalų frakcijai adresuotą raštą, kuriame jis išdėstė,
kad liberalai rajono Taryboje negali būti laikoma opozicine jėga.
Nors rajono meras K. Tubis
2017 metų sausio 25 dieną gavo
rajono Tarybos nario Luko Pakelčio pareiškimą, kad įregistruojama
opozicinė Liberalų frakcija, tačiau
meras savo rašte išdėstė, kad šiuo
neviešu pareiškimu, įteiktu prieš
rajono Tarybos posėdį, liberalai
nedeklaravo, kad jų frakcija nesiūlo savo kandidatų į vykdomąją
savivaldybės instituciją ir nepateikė savo veiklos krypčių. Rajono
meras K. Tubis rašte paprašė liberalų priimti tinkamus sprendimus,
vadovaujantis Vietos savivaldos
įstatymu, kad jie yra rajono Tarybos opozicija.
„Meras atsimenu perskaitė pareiškimą, jis buvo įteiktas ir tapo
viešas automatiškai. Ar Pakeltis
perskaitė, ar meras, nematau tame
jokio skirtumo. Teiktas buvo sausio mėnesį. Kiek mėnesių praėjo?
Keturi mėnesiai praėjo ir dabar
man jūs teigiate, kad mes nesame
opozicija. Tai kur jūs buvote keturis mėnesius? Kur buvo administracija, meras?“, - išklausęs mero
K. Tubio rašte pateiktos informacijos, stebėjosi L. Pakeltis.
„Meras ir administracija laikėsi
tokios pozicijos. Niekada nevėlu
pataisyti tuos procedūrinius reikalavimus ir iki pat šios dienos to
buvo laukiama“, - aiškino mero
K. Tubio raštą liberalams perskaitęs savivaldybės Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjas Alfredas Bulotas.
Į mero raštą liberalams reagavo rajono Tarybos narys, socialdemokratas Dainius Žiogelis. Jis
sakė bijantis, kad po beveik po
2,5 metų socialdemokratai taip
pat gali būti priskirti prie rajono
valdančiųjų.
Rajono Tarybos nario, socialdemokrato Donato Krikštaponio
siūlymu, nuspręsta prie naujojo
Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo klausimo sugrįžti
tuomet, kai „viskas susidėlios į
savo vietas“.
„Smagu“, - į mero K. Tubio
raštą, kuriame konstatuota, kad liberalai nėra opozicija, reagavo L.
Pakeltis, kuriam, beje, praėjusio
32-ojo gimtadienio proga meras
posėdžio pradžioje įteikė gėlių.

Socialinės paramos skyriaus Tokius įtarimus kaimynams taip
duomenimis, rajone yra 135 dau- pat pareiškė savivaldybės admigiavaikės šeimos, auginančios tris nistracijos direktorius A. Gališanir daugiau vaikų. Kompensaci- ka.
joms už komunalinių atliekų tvar„Noriu pasakyti vieną nemalonų
kymą išmokėti rajono biudžete po faktą. Utenos mieste buvo patviršio sprendimo prireiks 6 000 Eur.
tintas atliekų įkainis pagal faktą
Rajono Tarybos narys, visuo- individualioms valdoms, tai Varmeninio rinkimų komiteto „A. kujuose, Debeikių seniūnijoje, atLiogės sąrašas, remiamas N. Pu- sirado daug atliekų. Tikėtina, kad
teikio“ atstovas Arūnas Liogė Utenos miesto gyventojai, aišku,
domėjosi, kodėl mokestis mažini- ne visi, veža atliekas į Anykščių
mas tik daugiavaikėms šeimoms, rajoną“, - rajono Tarybos posėdybei priminė, kad mero K. Tubio je sakė A. Gališanka.
potvarkiu sudaryta darbo grupė
dėl komunalinių atliekų tvarkymo
Sporto žmonėms skyrė
sistemos tobulinimo pateikė visą
premijas
eilę pasiūlymų.
„Mūsų pastovioji dalis nesieRajono Taryba nusprendė skirti
kia vieno euro ir pastato valdyto- premijas būriui Anykščių sportijas privalo per mėnesį sumokėti ninkų ir trenerių.
tą nepilną eurą aplinkai, atliekų
Po 50 eurų skirta Anykščių
tvarkymui. Mes ne tiek išleidžia- kūno kultūros ir sporto centro bime visokioms
atlonininkams
...Keturi mėnesiai praėjo Linui Baniui,
technologijoms, kelias- ir dabar man jūs teigiate, Gyčiui Mikodešimt
eurų kad mes nesame opozicija. liūnui,
slidipaleidžiame
ninkui Edvinui
Tai kur jūs buvote keturis Š i m o n u t č i u i ,
dūmais. Pastovioji dalis yra mėnesius? Kur buvo admi- sunkiaatlečiui
pati mažiausia nistracija, meras?“...
Dangirui Buapskrityje titautui, biatlono
krai”, - duodamas suprasti, kad treneriui Broniui Vitkūnui.
skubių permainų komunalinių
100 eurų dydžio premijas gaus
atliekų tvarkymo sistemoje nebus, slidininkai Paulius Januškevičius,
aiškino A. Gališanka.
Jaunius Drūsys, imtynininkės
Anot A. Gališankos, jei mokes- Anelė ir Vidmantė Kavaliauskaitis už šiukšles būtų mažinimas ir tės, Viktorija Buinauskaitė. 125
kitoms asmenų grupėms, tam ra- eurų gaus sunkiosios atletikos trejono biudžete papildomai prireik- neris, rajono Tarybos narys Algirtų 50 000 Eur.
das Ananka.
„Mes neturime tokių pinigų.
150 eurų skirta Anykščių kūno
Pasiūlykite, iš kur paimti, tada kultūros ir sporto centro imtynių
galime ir svarstyti“, - aiškino A. treneriui Renatui Puikiui. 200
Gališanka.
eurų – sldininkui Ąžuolui Bajoravičiui ir sunkiaatlečiui Arnui ŠiUteniškiai kaltinami
diškiui. 250 eurų dydžio premiją
šiukšlinantys Anykščių
gaus biatloninkas Vytautas Strorajoną
lia, 275 eurų – sldinėjimo treneris
Algis Drūsys. Sldininkui Lukui
Uteniškiai komunalinėmis atlie- Jakeliūnui bus išmokėta 350 eurų
komis atsikrato Anykščių rajone. premija.

savaitės citatos
Vadinasi, prastai valdžią
kritikavote
Lukas PAKELTIS, liberalas,
Anykščių rajono tarybos narys,
po to, kai meras Kęstutis Tubis
per Tarybos posėdį pareiškė, kad
liberalai tinkamai neįsiregistravo
kaip opozicija:
„Keturi mėnesiai praėjo ir dabar
man jūs teigiate, kad mes nesame
opozicija.“
Mūsų kraštas visiems
patrauklus!
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, apie atliekų
kiekio augimą mūsų rajone:
„Tikėtina, kad Utenos miesto gyventojai, aišku, ne visi, veža atliekas
į Anykščių rajoną.“
Svarbu tik, kad plaktukai būtų
sunkūs...
Audronius GALIŠANKA aiškino, kad tai, jog pilis bus statoma iš
eglės, o ne iš pušies, nusprendė buvęs savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjas Kęstutis
Jurkevičius:
„Jurkevičius surašė užduotis. Į
„vidų“ tikrai nelindau, specialistais
pasitikiu. Kokiais plaktukais kalti,
direktorius nenurodinėja.“
Viskas teisinga – Prezidentė,
pvz., vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas
Kęstutis INDRIŪNAS, buvęs
Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio patarėjas, apie mero kompetenciją:
„Mūsų mieste vyriausiasis architektas - tai meras Tubis. Jis viską
žino. Jam juk nereikia specialistų
nuomonės.“
Mūsų pilis gynybinio pobūdžio saugos merą nuo opozicijos
Norbertas ČERNIAUSKAS, istorijos mokslų daktaras, apie medinės pilies statybas:
„Jei norime patrauklaus istorinio
objekto ir pelningo komercinio statinio, saugokime pirmojo autentiką, o
antrąjį, pasitelkdami geriausius marketingo ir edukacijos pavyzdžius,
kurkime ant bet kurios kitos esamos
ar dirbtinės kalvos.”
Bet darbas nebūna
„daugiadienis“?
Stasys STEPONĖNAS, Skiemonių seniūnas, apie už pašalpas atidirbančius geriančius asmenis:
„Baigsis „daugiadienės“, vėl pradės dirbti.“
Pėsčias labai nepasidraskysi...

Mažės mokestis už šiukšles
Rajono Taryba nusprendė, kad
rajono daugiavaikėms šeimoms
mažės mokestis už šiukšlių išvežimą.
Rajono Taryba DVĮ (pastoviąją
ir kintamąją dedamąsias) sumažino 50 proc. daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų.

Ričardas SARGŪNAS, buvęs
Seimo narys, apie motociklininkus:
„Atrodo tvarkingas ir ramus vaikinas, bet kai atsisėda ant motociklo ir
užsideda šalmą, tampa kažkoks nevaldomas.“

situacija
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Soduose kilo pasipiktinimas
dėl rausiamo kelio robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Sodininkų bendrijoje „Šilelis“, Vėjo gatvėje, vienam gyventojui
nusprendus prisijungti prie dujų tinklo, sukilo šalimais gyvenantys kaimynai. Pasipiktinimas kilo dėl to, kad įvedinėjant dujas,
rausiamas bendrojo naudojimo kelias.

Sodų bendrijos „Šilelis“
gyventojas Valdemaras Burauskas piktinosi, kad apie
planuojamus dujų įvedimo
darbus niekas jo iš anksto
neinformavo.

Apie dalies sodininkų bendrijos
„Šilelis“ gyventojų pasipiktinimą
sukėlusią situaciją „Anykštą“ informavo Tauras Baura. Nuvykus
į vietą, žurnalistus pasitiko Valdemaras Burauskas.
Vėjo gatvėje gyvenantis V.
Burauskas piktinosi, kad kaimynui nusprendus įsivesti dujas,
yra kasamas prie jo namų esantis
bendrojo naudojimo kelias. Sodų

rievės

Rytis KULBOKAS
Jei Seime įvykiai klostysis pagal
Vyriausybės planą, tai jau truputį
daugiau nei po mėnesio, nuo
liepos 1- osios, pradėsime gyventi
naujoje realybėje – pagal naują
socialinį modelį. Pagrindinė modelio dalis, be abejo, būtų naujas
Darbo kodeksas. Kad jis privalo
įsigalioti nuo liepos, pareiškė pats
„valstiečių“ premjeras Saulius
Skvernelis.
Būtent kodekso „stūmimas“
buvo pagrindinė priežastis, kodėl
per Seimo rinkimus triuškinantį
pralaimėjimą patyrė nulinį idėjinį
kairumą pademonstravę socialdemokratai. Pažadai stabdyti kodekso įsigaliojimą ir jį peržiūrėti
buvo itin svarbi priežastis, kuri
„valstiečiams“ padėjo triuškinančiai laimėti Seimo rinkimus.
„Delfi“ šią savaitę priminė, ką
prieš rinkimus, kai socialdemokratų vadovautas Seimas atmetė
prezidentės Dalios Grybauskaitės
veto, kalbėjo LVŽS pirmininkas
Ramūnas Karbauskis:
„Retai kada vartoju aštrius
posakius, tačiau šįkart kitaip
pasakyti negaliu. Seimo valdan-

bendrijos „Šilelis“ gyventojas
pasakojo, kad kelias asfaltu buvo
padengtas pačių sodiečių lėšomis
bei abejojo, kad baigus darbus kelias bus sutvarkytas. Be to, anot V.
Burausko, kelio netgi visai nebūtina buvo rausti, nes esą per sodų
bendriją yra nutiestas dujotiekis
prie jo leidžia prisijungti ir kitu
būdu. Pašnekovas piktinosi ir dėl
to, kad esą gyventojai apie minėtus darbus net nebuvo informuoti
bei rodė dokumentus, ant kurių
sutikimą savo parašais patvirtino
tik penki sodų bendrijos „Šilelis“
gyventojai bei savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėja Jurgita Gudelevičienė bei
Statybos skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius. Abu šie specialistai Anykščių rajono savivaldybėje
jau nebedirba.
Apie tai, kad sodų bendrijoje
„Šilelis“ vyksta gyventojus papiktinę darbai, šios sodų bendrijos pirmininkė Sigita Mačytė – Šulskienė
sužinojo tik iš „Anykštos“.
„Vadinasi, tas žmogus vedasi
dujas ne taip, kaip turėtų daryti.
Jeigu bendrijoje esantys bendrojo
naudojimo keliai yra perkasami,
tai turi būti suderinta su bendrija.
Nepristovėsiu juk kiekvienoje gatvėje kiekvieną dieną. Su manimi
tikrai niekas tų darbų nederino“, sakė S. Mačytė – Šulskienė.

Darbus atliekantys darbininkai tikino, kad kelias bus sutvarkytas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
S. Mačytė–Šulskienė sakė, kad
didelių įgaliojimų sodų bendrijų
pirmininkas neturi, tačiau pažadėjo konfliktą sukėlusia situacija
pasidomėti.
„Labai didelės čia bėdos nėra.

Tai yra tik priežiūra to, kad po
įvykdytų darbų tie bendrojo naudojimo objektai privalo būti atstatyti ne į blogesnę padėtį, nei
buvusi prieš tai“, - aiškino S. Mačytė–Šulskienė.

balsai internete (anyksta.lt):
Taigi: „Kokios problemos, išraustą kelią juk turės sutvarkyti, jeigu nesutvarkys, tada galima piktintis. Lietuvoje amžinai nėra pakantumo. Pavyzdys,
namas renovuojamas, vamzdynai iškeliami iš butų į koridorių, vanduo keletą
valandų išjungtas, atsiranda durnius, kuris negali pakentėti ir kelia skandalą, lyg žmonės būtų kalti, kad jų bute atliekamas vamzdynų perjungimas.”
Sodininkas: „Na, mūsų soduose tai be pirmininko žinios bendroji žemėje
nieko nepadarysi. Blogai, kad nežino, tačiau vargu ar situaciją galėtų pakeisti?”
Gyventoja: „Kas per žmonės... iš neturėjimo ką veikt pievas čia paistot?!
Atsirado žmogus, norintis teisybės, ir puolat. Dabar neįmanoma net langų
atsidaryti, kieme vien dulkės ir nieks neskuba nieko tvarkyt. Kad tik daugiau
tokių būtų, tai gal ir tvarka būtų. Šaunuolis kaimynas!!!”

tieji tikrai spjovė į veidą Lietuvos
lietuviški orai. Jei jie ryte pasakė
žmonėms. Pasakyti, jog jie nuvylė
vieną teiginį, tai dar nereiškia,
visuomenę, būtų pernelyg švelnu
kad vakare neišgirsime priešinir neatspindėtų realybės. Jie padegos minties iš to paties valdžios
monstravo, kad visuomenė jiems
atstovo. Turbūt todėl ne veltui R.
nė kiek nerūpi“.
Karbauskis kalbėjo, kad kodekso
Kitas R. Karbauskio posakis apie
įsigaliojimas gali būti dar kartą
Darbo kodeksą. „Visų pirma –
atidėtas. Reikia, kad jam pritartų
darbo santykių liberalizavimas
Trišalė taryba. Juk koks politipagal patvirtintą ydingą modelį
kas, ypač taip vienareikšmiškai
tik dar labiau paskatins emigrapasisakęs prieš kodeksą, išdrįs
ciją. Visų antra, tai neišspręs
prisiimti atsakomybę? Reikia,
darbuotojų problemų, priešingai
kad sprendimai būtų daromi kitų
– jų tik pridarys ir įvarys žmones
rankomis.
į kampą“, Panašu, jog
nuomonę be
...tik kažkodėl patys dar- Vyriausybėje
interpretavimo
buotojai tuo niekaip neįtiki, realiai niekas
galimybių
nebekelia klauo kodeksą palaikantys darb- simų dėl pačio
dėstė partijos
daviai įtikinamų argumentų Darbo kodekso
pirmininkas.
ir nesuranda...
Tačiau kas
esmės, tik stenpasidarė dagiasi likti kaip
bar? Kodeksas
galima labiau
iš esmės lieka nepakeistas, bet
„ne prie ko“. Juo labiau kad nei
ta pati „valstiečių“ Vyriausybė
politikams, nei valdininkams jis ir
forsuoja jo įsigaliojimą. Sakyti,
negaliotų. Socialinės apsaugos ir
kad tai verčia daryti koalicijos
darbo viceministrė Eglė Radipartneriai ar kitos nuo jų neprišauskienė žiniasklaidoje kalbėklausančios priežastys, „valsjo, jog skaičiuojama, kad per
tiečiai“ neturi galimybės, juk
penkerius metus Darbo kodeksas
jie dominuoja Seime ir ne kartą
turėtų prisidėti prie 85 tūkstanpademonstravo, kad į kompromičių naujų darbo vietų sukūrimo.
sus net su partneriais eiti nelinkę.
Tačiau tai panašiau į realiai
Net ir tie patys socialdemokratai,
niekaip nepagrindžiamą mantrelę,
kurie ir užvirė tą košę su Darbo
kad suteikus didesnį lankstumą
kodeksu, išsirinkę naują partijos
darbo santykiams (beveik visa
pirmininką Gintautą Palucką (ir
„lankstumo“ esmė suvedama į
tuo suteikę viltį, kad socialdemodarbuotojų socialinių garantijų ir
kratai virs kairiąja partija) jau
teisių mažinimą) darbuotojai ims
patys ėmė pasisakyti prieš Darbo
uždirbti daugiau, bus laimingesni.
kodeksą, koks jis turėtų įsigalioti.
Tik kažkodėl patys darbuotojai
Kaip jau tapo tradicija,
tuo niekaip neįtiki, o kodeksą
sprendimų dėl būsimų sprendimų
palaikantys darbdaviai įtikinamų
Seime turbūt nebeatsektų net
argumentų ir nesuranda...
uoliausias stebėtojas – valdanTad kodėl taip brukamas tas
čiųjų nuomonės kaitaliojasi kaip
Darbo kodeksas, rizikuojant, kad

Vyriausybė iš tiesų nebesulauks
šviežių bulvių derliaus? Kas
sklando ore, bet nėra įvardinama?
Turbūt katastrofiški emigracijos
mąstai jau verčia ieškotis pigios
darbo jėgos iš užsienio šalių. Kodeksas ne tiek skirtas lietuviams,
kiek užsieniečiams įdarbinti, kurių
paslaugų kai kurioms verslo sritims jau labai reikia. Juk lietuviai
jau įsigudrino važiuoti ten, kur už
tą patį darbą moka daugiau. Vien
pernai šalį paliko per 50 tūkstančių gyventojų, bet realiai skaičiai
turi būti daug didesni, tiesiog
toli gražu ne visi emigruojantys
deklaruoja apie išvykimą, geriau
sutinka, kad jiems skaičiuotų
Privalomojo sveikatos draudimo
skolą, nenorėdami grįžę patirti didelius nepatogumus. Pavyzdžiui,
emigrantas net negali pasikeisti
vairuotojo pažymėjimo, nes jis
nėra šalies gyventojas... Manau,
kad tokios biurokratinės kliūtys
sudarytos sąmoningai, kad kaip
galima labiau pagerinti statistiką. Jas panaikinus paaiškėtų,
kad Lietuvoje nebėra net dviejų
milijonų nuolatinių gyventojų.
Nenuostabu – iki šiol visos socialinės problemos valstybėje buvo
sprendžiamos vienu būdu: nepatinka – emigruok. Net bene pagrindinis argumentas balsuojant
dėl stojimo į Europos Sąjungą
buvo, kad bus galima emigruoti ir
laisvai bei legaliai dirbti užsienyje. Išaugo visa karta, kuri dar
sėdėdama mokyklos suole žinojo,
kad jai nei mokslas, nei valstybė,
nei pilietiškumas, nei „puolantys
rusai“ nebus įdomūs – jų laukia
emigracija ir nauja tėvynė.
Dabar - skinam tos politikos
vaisius.

šiupinys
Profilaktika. Anykščių regioninio parko direkcija praneša, kad
birželį dvi dienas neveiks Medžių
lajų takas. Birželio 5-6 dienomis
bus atliekama statinio kasmetinė
techninė profilaktika.
Paskelbė. Paskelbti konkursai į
Anykščių savivaldybės administracijos Statybos bei Architektūros
ir urbanistikos skyrių vedėjų pareigas. Priminsime, jog dabartinė valdžia šiuose skyriuose spėjo pakeisti
po du vedėjus. Statybos skyriui
vadovavęs Albertas Miškinis išėjo
į pensiją, o Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė perėjo į tas pačias pareigas
Panevėžio miesto savivaldybėje.
Juos pakeitę Kęstutis Jurkevičius
ir Jurgita Gudelevičienė Anykščių
savivaldybėje padirbėjo tik po keletą mėnesių ir šį pavasarį išėjo iš
darbo.
Plaukė. Anykščių baseine „Bangenis“ vyko akcija „Ar tu moki
plaukti“. Šiais metais akcijos metu
baseiną pasiekė aštuonios mokyklos iš Anykščių bei aplinkinių
rajonų. Pasitikrinti savo įgūdžius
užsiregistravo 169 moksleiviai, iš
kurių 126 mokiniai atvyko į baseiną, atliko numatytus pratimus
bei gavo tai patvirtinančius dalyvio pažymėjimus. Visiems akcijos
dalyviams buvo išdalinti saugaus
elgesio vandenyje ir prie vandens
atmintinės.
Patalpos. Savivaldybės administracija gavo UAB ,,Ermika“
prašymą nutraukti negyvenamųjų
patalpų Anykščių baseine „Bangenis“ nuomos sutartį, kuri buvo
sudaryta iki 2026 metų. Negyvenamosios patalpos UAB ,,Ermika“
buvo išnuomotos viešojo nuomos
konkurso būdu. Sutarties nutraukimo priežastis – pastate atliekami
rekonstrukcijos darbai. Baseino
patalpose bendrovė planavo teikti
viešojo maitinimo paslaugas.
Šaudykla. Anykščių technologijos mokykloje atnaujinta 25 metrų
uždara šaudykla. Ji pritaikyta šaudyti ne tik sportiniais, bet ir koviniais ginklais. Ja gali naudotis juridiniai ir fiziniai asmenys.
Benamis. Gegužės pradžioje
po atviru dangumi Anykščiuose
nakvojęs į septintą dešimtį įkopęs
benamis Vytautas Jakštas apgyvendintas Akmenės globos namuose.
Priminsime, jog V. Jakštu rūpinosi
ir valdininkai, ir socialiniai darbuotojai, ir paprasti anykštėnai, tačiau
vyras teigė, kad jam pagalbos nereikia. Benamis dėl alkoholio vartojimo buvo išvarytas iš labdaros
ir paramos fondo „Prieglobstis“
namų Troškūnuose.
Paslauga. Rajone mirusius netikėta arba smurtine mirtimi asmenis
iš įvykio vietos į teismo medicinos
įstaigą ekspertizei atlikti gabens
Kupiškyje registruota Daivos Dyrienės individuali įmonė. Savivaldybės administracija su šia įmone
gegužę sudarė sutartį tokioms paslaugoms atlikti už 2 400 Eur. Laidojimo verslu užsiimanti kupiškėnų
įmonė buvo pasirinkta, nes savivaldybės administracijai pasiūlė mažiausią tokios paslaugos kainą.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 20 eurų.

akiratis

2017 m. gegužės 27 d.

Svėdasų krašto muziejus trisdešimtojo jubiliejaus išvakarėse

Vytautas BAGDONAS

Anykščių rajono Kunigiškių kaime esantis Svėdasų krašto (Juozo Tumo-Vaižganto) muziejus šią
vasarą švęs trisdešimtmetį. Šis muziejus pasakoja apie šalyje ir pasaulyje garsius svėdasiškius ir
perteikia XIX amžiaus mokyklos atmosferą.

Muziejų dažnai aplanko moksleivių ekskursijos

Rašytojos Alės Rūtos dukra kaunietė Vijolė Arbas apžiūri klasę, kur vaikystėje mokėsi jos motina
(2015 m. ruduo).
Per metų tėkmę išlikusi...
Kunigiškių kaimas ilgą laiką buvo
Alotų valsčiaus centras, čia stovėjo
valsčiaus administracijos pastatas,
kiti gyventojų bei tuometinės valdžios poreikiams reikalingi statiniai.
Tačiau iki šių dienų senajame Kunigiškių I kaime išliko tiktai buvusios
pradžios mokyklos pastatas.
Šią mokyklą vaikystėje lankė
būsimieji šviesuoliai, Lietuvai Tėvynei nusipelnę žmonės: lietuvių
literatūros klasikas, visuomenės
veikėjas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, akvarelės meistras
dailininkas Kajetonas Skėrius, žymi
išeivijos rašytoja Alė Rūta (Elena
Nakaitė- Arbienė), rašytojas, visuomenės veikėjas išeivijoje kun. Jonas
Kuzmickis- Gailius, mokslininkas
kalbininkas Zigmas Kuzmickis,
Lietuvos kariuomenės karininkas

Alfonsas Skėrius, miręs tremtyje
prie Lamos ežero, ir daugelis kitų.
Čia, mokyklos pastate gyvenusioje
mokytojo šeimoje, nerūpestingos
vaikystės dienas leido ir būsimasis
pasaulinio garso mokslininkas, semiotikos mokslo pradininkas prof.
Algirdas Julius Greimas.
Ilgus dešimtmečius veikusią
mokyklą globojo buvęs mokinys
žymusis Vaižgantas, 1929 metais
Kunigiškių pradžios mokykla pavadinama kanauninko Juozo TumoVaižganto vardu. Ta proga rašytojas
mokyklai padovanojo įvairių knygų
ir mokyklinių reikmenų net už 800
litų...
Pokario metais, įsteigus kolūkį,
mokykla iš Kunigiškių buvo iškeldinta į Malaišių kaimą ir veikė ištremtų į Sibirą ūkininkų Antanėlių
troboje. Tuo tarpu buvusioje pradžios mokykloje įrengiamas klubas,

veikė skaitykla. Kolūkiui pasistačius kultūros namus, mokyklos pastate įkurdinami butai, kuriuose apie
20 metų gyveno kolūkiečių šeimos.
Vėliau ne vienerius metus namas
stovėjo tuščias, neprižiūrimas.
Pastato likimas galėjo būti visai
liūdnas, jeigu senoji mokykla nebūtų sulaukusi savojo atgimimo.
Padėkos žodžių nusipelno veiklūs
kraštiečiai, kurie, rūpindamiesi istorinio pastato likimu, rašė straipsnius
į respublikinę spaudą, varstė įvairių
žinybų duris, vis primindami, kad
buvusią mokyklą reikia gelbėti,
restauruoti... Neliko tam abejingi ir
Anykščių rajono vadovai, o „Lenino keliu“ kolūkis ėmėsi konkrečių
veiksmų. Pagal Paminklų konservavimo instituto vyr. architektės
Živilės Mačionienės paruoštą projektą 1986–aisiais prasidėjo buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos
pastato restauravimo darbai, kuriuos
atliko Ukmergės statybos valdybos
Anykščių aikštelės kolektyvas.
O 1987-ųjų pradžioje į suremontuotas mokyklos patalpas pradėti
gabenti pirmieji muziejiniai eksponatai.

vo nei Vaižgantas, nei kiti Tėvynės
patriotai.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, muziejaus ekspozicijos buvo
pertvarkytos. Na, o muziejumi rūpinasi Anykščių rajono savivaldybė ir
Svėdasų seniūnija.
Buvusioje mokykloje
atkurta... mokykla
Įrenginėjant muziejų, pagal senas
fotografijas buvo sukurta mokyklos
iškaba, puošusi pastatą nuo 1929ųjų iki pokario metų, kuomet ši mokymo įstaiga buvo uždaryta. Pastato
viduje muziejaus lankytojų laukia
erdvi klasė su trimis eilėmis senų
juodų mokyklinių suolų, mokykline
lenta, spinta.
Iš Kunigiškių kaimo kilusi,
Ukmergėje gyvenusi Danutė Šilinienė, muziejui dovanojusi daugybę vertingų knygų, fotografijų, asmeninių daiktų, labai rūpinosi, kad
jos gimtinės muziejus turėtų senus
mokyklinius suolus. Ilgos paieškos
pagaliau davė rezultatų: tokie suolai
buvo surasti Ukmergės rajono Žemaitkiemio pagrindinės mokyklos
sandėlyje. Mokyklos direktorius

Stasys Misiūnas mielai sutiko nebenaudojamus suolus ir kitokį mokyklinį inventorių dovanoti Kunigiškių
muziejui. Nors, kaip vėliau paaiškėjo, už tokį dosnumą direktorius gavo
iš savo viršininkų daug pylos, kodėl
jis tų suolų nesunaikino, nesudegino, o padovanojo... Kunigiškietis
dabar irgi jau Amžinybėn iškeliavęs
Aloyzas Kovas padovanojo dvi relikvijas iš buvusios mokyklos laikų:
mokyklinį varpelį ir kryžių su nukryžiuotu Jėzumi. Alytiškė Nijolė
Muzikevičienė muziejui dovanojo
daugybę savo tėvo, Juozo Jokšo,
dirbusio prieškaryje Kunigiškių pradžios mokyklos mokytoju ir labai
mėgusio fotografuoti, darytų nuotraukų. Taip po kruopelytę Kunigiškių muziejus ir praturtėjo...
Muziejaus lankytojai, ypač vaikai
ir jaunimas, mėgsta pasėdėti senuosiuose mokykliniuose suoluose, nusifotografuoti, susidomėję apžiūri
mokymo priemones, mokyklinius
vadovėlius. Kas pageidauja–gali net
paklūpoti klasės kampe ant akmenukų ar stora liniuote pliaukštelėti sau
per delną, kitaip tariant, išbandyti
fizinių bausmių „malonumą“.
(Nukelta į 6 p.)

Pradžių pradžia–kolūkio kovų
ir darbo šlovės muziejus

Specialiai pasendinta iškaba buvo sukurta pagal senas nuotraukas.

Neatsitiktinai buvusioje mokykloje atkurtas ir senosios mokyklos vaizdas.

Dabar daugelis muziejaus lankytojų gerokai stebisi, kaipgi gūdžiais
sovietmečio laikais pavyko įamžinti
kunigo Vaižganto atminimą, įrengti
gana gausią šiam krašto patriotui
skirtą ekspoziciją? Juk ne paslaptis,
„buldozerinio ateizmo“ laikais Vaižgantas ir kiti kunigai rašytojai nebuvo per daug gerbiami ir mylimi.
Iš tiesų, muziejaus steigėjams teko
„sužaisti“ dvigubą žaidimą. Iš pradžių įsteigtas muziejus buvo pavadintas „Lenino keliu“ kolūkio kovų
ir darbo šlovės muziejumi. Viename
iš kambarių buvo įrengta senų namų
apyvokos daiktų ir liaudies buities
padargų ekspozicija, atkurtoje prieškario laikų klasėje surado vietos
Vaižgantui skirta ekspozicija. Na, o
du muziejaus kambariai buvo skirti
kolūkio pasiekimams, darbo pirmūnams, Lenino ordininkams (kurių
ūkyje buvo net penki), komjaunimo
ir komunistų partijos aktyvistams. O
kai buvo net su kaupu „pašlovintas“
kolūkmetis, jau niekam nebeužkliu-

Senienų kampelis muziejuje.

Tai tik nedidelė dalelė muziejuje sukauptų Vaižganto knygų.
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2007 metų vasarą, minint muziejaus veiklos 20-metį, į Kunigiškius užsuko ir mokykliniame suole pasėdėjo, jaunystės metus
prisiminė dabar jau šviesios atminties visuomenės veikėjas, lektorius, publicistas iš JAV atvykęs Vilius Bražėnas.
Svėdasų krašto muziejus veikia jau tris dešimtis metų restauruotame buvusios Kunigiškių pradžios
mokyklos pastate.
(Atkelta iš 5 p.)
Muziejus veikia visame name
Kurį laiką muziejus Kunigiškuose
veikė tiktai pusėje viso pastato, nes
čia buvo įrengtas butas, kuriame gyveno viena šeima. Prieš keletą metų
tai šeimai pasistačius gyvenamąjį
namą ir išsikrausčius, pastate liko
šeimininkauti muziejus. Tokiu būdu
muziejus gerokai išsiplėtė, atsirado
galimybė organizuoti daugiau ekspozicijų.
Buvusioje mokyklos rūbinėje „šeimininkauja“ gausi senienų ekspozicija, čia vos telpa įvairiausi padargai,
namų apyvokos reikmenys. Muziejinėje klasėje, kur įamžintas ir Vaižganto atminimas, jau nebetelpa šiam
iškiliam kraštiečiui skirti eksponatai.
Dalis knygų, foto nuotraukų, dokumentų, bylojančių apie Vaižganto
gyvenimo kelią, perkelta į kitus muziejaus kambarius. Čia lankytojai taip
pat gali susipažinti su ekspozicijomis,
skirtomis išeivijos rašytojams Alei
Rūtai (Elenai Nakaitei- Arbienei),
Stepui Zobarskui, dailininkams Kajetonui Sklėriui, Jonui Rimšai, vaikų
rašytojai Bronei Buivydaitei, pasaulinio garso mokslininkui prof. Algirdui
Juliui Greimui ir kitiems iškiliems
kraštiečiams. Nepamirštas ir kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas, kuriems muziejuje
taip pat skirtas atskiras kampelis.
Muziejuje pristatomos ir svėdasiškių
autorių išleistos knygos.
Svėdasų krašto muziejuje sukaupta
gausybė eksponatų, o kai kurie iš jų
išties unikalūs. Antai, yra čia paties
Vaižganto sesers Ksaverijos (Severijos) Mėgininės šeimai dovanota
vaza. Šis įspūdingas suvenyras į mu-

ziejų pateko Vaižganto giminaitės
vilnietės Danutės Urnevičienės- Mėginaitės dėka. Ji padovanojo ir Vaižgantui priklausiusią peleninę. Anykštėnas Albinas Gudonis padovanojo
muziejui svėdasiškio kanklių meistro Juozo Lašo pagamintas kankles.
Kaune gyvenantis tautodailininkas
Leonas Juozonis padovanojo ne tiktai
nutapytą Vaižganto gimtųjų Malaišių
kaimo schemą, bet ir Tumų sodybą
išraižė ąžuolo gabale. Gamtos mokslų daktaras doc. Romualdas Šimkūnas jau kelinti metai iš eilės muziejui
padovanoja po savo medžio drožinį,
kuriuose įamžinti Vaižganto kūrinių
veikėjai, Svėdasų krašto įžymybės.
Vaižganto giminaitis iš Kauno Valentinas Piesliakas parengė Vaižganto
genealoginį medį, kuriame išvardinti
net aštuonių kartų atstovai.
Surado vietos ir iš JAV anykštėno
Mykolo Tunkevičiaus parvežtos ir
muziejui padovanotos išeivijos rašytoją, vertėją ir knygų leidėją Stepą
Zobarską menančios relikvijos. Atskirą ekspoziciją sudaro ir kraštiečio
aktoriaus, respublikos nusipelniusio
artisto Ferdinando Jakšio dovanotos
spektaklių afišos, nuotraukos bei kiti
asmeniniai daiktai. Nemažai muziejuje yra knygų, kurias padovanojo
pati autorė garsi išeivijos rašytoja
Alė Rūta bei jos dukra dailininkė
Rasa Arbas. O svėdasiškis menininkas Aleksandras Tarabilda padovanojo specialiai respublikiniam
renginiui- „Vaižgantinėms“ sukurtą
įspūdingą krėslą. Per „Vaižgantines“
jis nuvežamas į Malaišius, kur pagarbiai sodinami Vaižganto premijos
laureatai. Dėmesio verti ir „smetoniniais“ laikais išleisti pašto ženklai
su Vaižganto atvaizdu- Lietuvos Fi-

Lietuvos filatelistų draugijos dovanoti Vaižgantui skirti pašto
ženklai, išleisti prieškario Lietuvoje.

latelistų draugijos dovana. Arba uteniškių Marijos ir Vidmanto Savickų
padovanota 1879 metais Varšuvoje
išleista istorinė knyga, paženklinta
autentišku Juozo Tumo parašu. Visų
dovanų net neįmanoma išvardinti–
jas reikia muziejuje pamatyti savo
akimis.
Kaupiamos knygos,
leidžiami lankstinukai ir
laikraštis
Muziejuje sukaupta ir gausi dovanotų knygų biblioteka. Prieš keletą
metų Svėdasų krašto muziejus, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ kartu
su Lietuvos žurnalistų sąjunga buvo
paskelbę akciją „Vaižganto 140-ajam
gimtadieniui-140 knygų jo vardu
pavadintam muziejui.“ Akcijos metu
buvo sulaukta gausybės dovanojamų
knygų, jų buvo surinkta arti 200.
Atskirai renkamos ir respublikinės
literatūrinės Vaižganto premijos laureatų knygos su autorių autografais.
Net porą siuntų su meno kūrinių bei
fotografijų albumais muziejui atsiuntė JAV gyvenęs garsus fotomenininkas Algimantas Kezys. O šiaulietė
Palmira Ivanavičienė Kunigiškių
muziejui perdavė šviesios atminties
savo sesers, pirmosios Anykščių Antano Vienuolio muziejaus direktorės
Onos Sedelskytės asmeninę biblioteką. Dovanotos knygos ne tiktai eksponuojamos–jas muziejaus lankytojai
gali pavartyti, pasiskaityti.

Paties Vaižganto sesers Ksaverijos ( Severijos) Mėgininės šeimai
dovanota vaza.

Anykštėno Albino Gudonio dovanotos Juozo Lašo darbo kanklės.

„Deimančiukų“ sambūriai
Nuo 2008-ųjų liepos mėnesį muziejus kartu su Anykščių kultūros centro
Vaitkūnų skyriumi Kunigiškuose organizuoja jau tradicija tapusius Svėdasų krašto talentų sambūrius „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia
savęs“. Muziejuje organizuojamoje
talentų darbų parodoje visuomenei
turi progos savo darbus pademonstruoti audėjos, mezgėjos, siuvėjos,
medžio drožėjai, meninės kalvystės
puoselėtojai, dailininkai, fotografai ir
kitų sričių atstovai, o kiemelyje koncertuoja muzikantai ir dainininkai,
kaimo artistai, savo kūrybą pristato
literatai.
Šią vasarą vyks jubiliejinis- jau
dešimtasis talentų „susibėgimas“.
Šis renginys kasmet sukviečia vis
gausesnį būrį dalyvių ir žiūrovų, susirenka ne vien tiktai Svėdasų krašto
talentai- atvyksta ir kitų Anykščių
rajono vietovių gyventojai, taip pat ir
žmonės iš aplinkinių Rokiškio, Utenos, Kupiškio rajonų.

Erdvus ir jaukus Kunigiškių muziejaus kiemelis - puiki vieta
renginiams.
Svėdasų krašto muziejus veikia Anykščių rajono Svėdasų
seniūnijos Kunigiškių I kaime (nuo Svėdasų reikia važiuoti į
Rokiškio pusę).
Muziejaus lankymas nemokamas.
Lankytojus muziejus priima be jokių apribojimų bet kuriuo
metu, tiktai pageidautina dėl ekskursijų iš anksto susitarti paskambinus telefonu (8-682) 33024 arba parašius laišką
elektroniniu paštu adresais:
vytautas.bagdonas@anyksciai.lt
arba vytautas.bagdonas51@gmail.com
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Tobotai 2.
9.25 Džiunglių knyga.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Planeta Žemė 2 (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Neįmintos ungurio
paslaptys (subtitruota).
13.45 Puaro 13. N-7.
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
18.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės
vėliavnešiai.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Premjera. „Eurovizija“
2017. Post scriptum.
22.00 Gražuolė ir pabaisa.
23.55 Kino žvaigždžių alėja.
Gyvenimo prasmė. S.
1.45 Pasaulio dokumentika.
3.25 Puaro 13. (kart.).
4.55 Kelionės su „Istorijos detek-

tyvais“.

0.20 „Būk kietas“. N-7

6.30 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 KINO PUSRYČIAI Šnipų
vaikučiai 2. Prarastų svajonių sala.
12.05 Tokia jau mano dalia. N-7.
14.10 Pričiupom!. N-7.
14.40 Sutrikusi mafija. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto. 18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.00 Užtikrintas teisingumas.
N14.
0.05 Paskutinis egzorcizmas.
N14.
1.45 Didžiosios motušės namai
2. N-7.

6.30 Baltijos galiūnų čempionato
III etapas. Telšiai (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Baltijos galiūnų čempionato
IV etapas. Rokiškis.
10.05 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
10.35 BBC dokumentika.
Gyvūnų namai.
11.50 „Herbas arba skaičius“.
13.00 „Viena už visus“. N-7.
13.35 Sveikinimai.
16.10 „Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos“. N-7.
17.25 „Savas žmogus“.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
21.55 „Beverli Hilso policininkas
2“. N-7.
0.00 „Gyvi numirėliai“. N14.
1.55 „Velnio antrininkas“. N14.
3.40 „Tūnąs tamsoje. Antroji
dalis“. N14.

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu meistrai“ N-7
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10.00 „Svajonių sodai“.
11.00 „Rodencija ir dantukų fėja“.
12.45 „Mamos pasimatymas su
vampyru“. N-7
14.35 „Auklė“. N-7
16.15 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Narnijos kronikos. Aušros
užkariautojo kelionė“. N-7
21.45 „Kietas riešutėlis 4.0“. N-14

6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 „Hemsley ir Hemsley.
skanu ir sveika“.
12.25 „Gardžiausi Merės Berės
patiekalai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
17.20 „Akloji“.
17.50 „Būrėja“.
18.55 Nemarus kinas. Anželika ir
karalius. N-7. 1966 m.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
11.25 Keliai. Mašinos. Žmonės.
11.50 Savaitė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.10 Premjera. Jis ne Dimonas.
Jis - Rusijos milijardierius.
23.10 Premjera. Medičiai,
Florencijos valdovai. N-7.
0.05 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
1.10 Komisaras Reksas 14. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Bus visko (k).

13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus. N14.
0.00 „Kultas“. N14.
0.55 „Judantis objektas“. N-7.
1.45 „Begėdis“. N14.
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba. N-7.
12.00 Bailus voveriukas.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Tamsos baikeris. Keršto
demonas. N-14.
0.20 Kaulai. N-14.
1.20 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-14.
2.10 Bruklino taksi. N-7.
6.15 Sveikatos ABC televitrina.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.

7.40 „Tokia tarnyba“. N-7.
8.30 „Voratinklis“ N-7.
9.30 „Herbas arba skaičius“.
10.30 „Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos“. N-7.
11.35 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“.
19.30 „Voratinklis“. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 „Specialusis būrys“. N14.
22.45 „Beverli Hilso policininkas
2“. N-7.
1.45 „Gyvi numirėliai“. N14.
2.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.30 „Smėlinių skruzdėlių imperija“.
4.25 „Gyvūnų namai“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”.
N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
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21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Vyriausiasis inspektorius Benksas.
Vaiduokliai. N14.
22.55 Ilgas savaitgalis. Gamtos
kerštas. N14.
0.40 „Karalienė Izabelė“. N14.
2.15 Vyriausiasis inspektorius
Benksas. Palaidota. N14.
3.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. Užpaliai.
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Poeto Oskaro Milašiaus
140-osioms gimimo metinėms.
Žingsniai alėjos gale.
11.00 Mažesnieji broliai.
11.30 Europos irklavimo čempionatas. Finalai.
14.55 Durys atsidaro. Viena
istorija. (kart.).
15.10 Poeto Oskaro Milašiaus
140-osioms gimimo metinėms.
Laiko ženklai. Oskaras Milašius.
16.00 Teatras.
17.00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2017“.
Baigiamasis vakaras.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Kino legendos. Premjera.
Amerikos italai (1914-1930).
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE.
23.15 ARTi.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Jaunasis Montalbanas
1. N-7.
1.40 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
2.35 IQ presingas.
3.20 Sapnuoju, kad einu (kart.).
4.45 Durys atsidaro.
5.00 Pradėk nuo savęs.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Tauro ragas. N-7.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou (k).
11.30 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Bus visko (k).
14.30 24 valandos (k). N-7.
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
19.30 Beatos virtuvė (k).
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 „Alfa“ savaitė.
21.30 Pasienio sargyba. N-7.
22.00 Valanda su Rūta (k).
23.30 „Alfa“ savaitė (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.20 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
6.30 „Avarijų TV“. N-7 (kart.)
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7 (kart.)
8.30 „Nuo amato iki verslo“.
9.00 „Tavo augintinis“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.)
11.00 „Nepaprastos lenktynės“.
N-7
12.00 „Praeities žvalgas“. N-7
12.30 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.N-7

13.00 „Jokių kliūčių!“. N-7
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“. N-7
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės“. Tiesioginė
transliacija.
19.00 „Formulės - 1 pasaulio
čempionato Didžiojo Monako prizo
lenktynės“. Vaizdo įrašas.
21.40 „TV3 žinios“.
22.40 „Legendos“. N-14
23.35 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“. N-14
07.25 Vantos lapas.
08.00 Darbščios rankos, atviros
širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio chameleonai“.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas.
13.50 „Ilga kelionė namo“. N-7.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 Patriotai. N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Baltoji strėlė“. N-7.
01.10 Auksinė daina.
02.50 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
04.20 „Visatos stebuklai“.
05.10 „Kaip gyvena krokodilai“.
N-7.
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16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
„Nebylus liudijimas. Dingęs vaikas“. N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.10 „Kas namie šeimininkas?“.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.30 „Policija ir Ko“. N-7.
4.20 „Vyriausiasis inspektorius
Benksas. Vaiduokliai“. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
6.50 Keliaukim!
7.20 Rojus Lietuvoj.
7.50 Lietuva mūsų lūpose.
8.20 Durys atsidaro.
8.45 Mažesnieji broliai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.45 Durys atsidaro. Viena
istorija.
17.00 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Laiko ženklai.
18.20 Poezija.
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.

21.00 Ko laukti, kai laukies. N-7.
22.45 Stop juosta. (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė
„The Station“.
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.
4.15 LRT Kultūros akademija.
5.00 Kelias į namus. (kart.).
5.30 Panorama.
6.00 Autopilotas.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.
8.30 Bus visko.
9.30 Žinios.
10.35 Nuo... Iki....
11.20 Savaitės kriminalai (k). N-7.
11.50 Ne vienas kelyje.
12.25 „Alfa“ savaitė (k).
12.55 Apie žūklę (k).
13.25 24 valandos (k). N-7.
14.10 Pasienio sargyba (k). N-7.
14.40 Bus visko (k).
15.30 „Alfa“ savaitė (k).
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 „Praeities žvalgas“..
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(kart.).

10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „6 kadrai“. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 Lietuvos krepšinio lygos
finalo serijos rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Farai. N-7.
23.00 Katakombos. N-18.
0.50 Kobra 11. N-7.
1.50 Daktaras Hausas. N-14.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Vantos lapas.
07.40 Kaimo akademija.
08.10 Moterų balsas.
09.10 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.25 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Detektyvas Linlis“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.05 Stilius.
11.50 Jis ne Dimonas. Jis Rusijos milijardierius. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Premjera. Rezistentai.
N-14.
0.20 Stilius.
1.05 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
5.05 Istorijos detektyvai.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.

11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Taikdarys N-7.
0.40 „Įkaitai“. N14.
1.35 „Judantis objektas“. N-7.
2.25 „Begėdis“. N14.
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Šviesoforas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas ir meilė. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Kalėjimo bėgliai. N-14.
23.30 24 valandos. Palikimas.
N-14.
0.30 Kaulai. N-14.
1.30 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-14.
2.20 Bruklino taksi. N-7.

6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.40 „Tokia tarnyba“. N-7.
8.30 „Voratinklis“ N-7.
9.30 „Herbas arba skaičius“.
10.30 „Savas žmogus“.
11.35 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“.
19.30 „Voratinklis“. N-7.
20.30 Pasienio sargyba. N-7.
21.00 „Vaiduoklių namas“.
N14.
22.50 „Specialusis būrys“.
N14.
0.35 „Okupuoti“. N14.
1.25 „Džeikas, Storulis ir šuo“
N-7.
2.10 „Penktoji pavara“.
2.55 Pasienio sargyba (k). N-7.
3.20 „Penktoji pavara“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Emigrantai.
11.50 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Premjera. Leidinio „Der
Spiegel“ byla. N-7.
0.30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
1.05 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.
5.25 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Bus visko (k).

13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Sielonešė. N-7.
0.40 „Įkaitai“. N14.
1.35 „Judantis objektas“. N-7.
2.25 „Begėdis“. N14.
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Šviesoforas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas ir meilė. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Raudonasis karštis.
N-14.
0.45 Kaulai. N-14.
1.35 Imperija. N-14.
2.30 Bruklino taksi. N-7.
6.40 “Džeikas, Storulis ir

šuo”.N-7.
7.40 „Tokia tarnyba“. N-7.
8.30 „Voratinklis“ N-7.
9.30 „Muchtaro sugrįžimas“.
11.35 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“.
19.30 „Voratinklis“. N-7.
20.30 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 „Žiedų valdovas.
Karaliaus sugrįžimas“. N-7.
1.00 „Vaiduoklių namas“. N14.
2.30 „Okupuoti“. N14.
3.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
4.00 „Penktoji pavara“.
4.45 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
5.10 „Penktoji pavara“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“.
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ir Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS „Nebylus liudijimas.
Reičel radimas“. N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.10 „Kas namie šeimininkas?“.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.20 „Policija ir Ko“. N-7.
4.15 „Nebylus liudijimas.
Dingęs vaikas“. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Laiko ženklai.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.50 Euromaxx.
8.20 Stambiu planu.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 XV vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes - Pasaulis“.
14.20 Durys atsidaro.
14.35 Amerikos italai (kart.).
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 9.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 Poezija.
18.20 Premjera. Klintonas.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Septynios Kauno die-

nos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Gražuolė ir pabaisa
(subtitruota).
22.50 Lietuva mūsų lūpose.
23.20 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos vakaras.
1.15 ARTi.
1.30 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.

12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
19.00 Pėdsakai. N-7.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 Karštas kubilas - laiko
mašina. N-14.
0.05 Kobra 11. N-7.
2.05 Nematoma riba. N-14.

6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.00 Bus visko (k).
11.50 Dviračio šou.
12.20 Tauro ragas (k). N-7.
12.50 24 valandos (k). N-7.
13.35 Autopilotas (k).
14.05 Ne vienas kelyje (k).
14.40 Dviračio šou (k).
15.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.10 Nuoga tiesa.. N-7.
08.10 „Pakalbėsim, kai grįši“.
09.10 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.25 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 Patriotai. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.

7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7
9.00 Tavo augintinis.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(kart.).
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
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15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
„Nebylus liudijimas. Ketinimai“.
N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.10 „Kas namie šeimininkas?“.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.20 „Policija ir Ko“. N-7.
4.10 „Nebylus liudijimas. Reičel
radimas“. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.50 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.05 IQ presingas.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Klintonas (kart.).
13.05 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai.
14.35 Teatras.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 9.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Kultmisijos.
18.15 Poezija.
18.20 Premjera. Klaidinimo
menas. Nežinoma kamufliažo
istorija.
19.15 Labanaktukas.

19.45 Premjera. Šimtas reginių
senoviniame mieste.
20.15 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017.
21.00 Elito kinas. Premjera.
Karas.
22.50 Stambiu planu.
23.20 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Žagarės vyšnių festivalis
2016 „Viskas yra gerai“.
0.55 Septynios Kauno dienos.
1.30 Euromaxx.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Kultūrų kryžkelė.
4.15 IQ presingas.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.00 Moterys, pakeitusios pasaulį. Karalienė Elžbieta I. N-7.
12.00 Dviračio šou.
12.35 Ne vienas kelyje (k).
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.55 Beatos virtuvė.
14.55 Dviračio šou (k).
15.30 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7
9.00 Lietuvos mokyklų žaidynės.
9.30 CSI kriminalistai. N-7.

10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
19.00 Pėdsakai. N-7.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 Karo dievas. N-14.
0.30 Kobra 11. N-7.
1.30 Daktaras Hausas. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Auksinė daina.
09.10 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Žaidžiame tiesą“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Gyvenimas.
11.55 Istorijos detektyvai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Premjera. Greiti ir įsiutę 3.
Tokijo lenktynės. N-14.
23.20 Premjera. Dabar tavo
eilė. N-7.
1.05 Komisaras Reksas 14. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 „Eurovizija“ 2017. Post
scriptum.
5.05 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
5.30 Laisvės vėliavnešiai.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.

15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Misija „Neįmanoma“ 3. N-7.
0.45 „Įkaitai“. N14.
1.40 „Judantis objektas“. N-7.
2.30 Sveikatos ABC televitrina
(k).
2.55 Alchemija. VDU karta.
2013 m.
3.25 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika.
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Šviesoforas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas ir meilė. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Vaikų balsas 2017.
Apdovanojimų ceremonija.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Apelsinai. N-14.
0.15 Kaulai. N-14.
1.15 Imperija. N-14.
2.05 Amerikiečiai. N-14.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.40 „Tokia tarnyba“. N-7.

8.30 „Voratinklis“ N-7.
9.30 „Paskutinis faras“.
11.35 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“.
19.30 „Voratinklis“. N-7.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 „Amerikos kikboksininkas“. N14.
22.55 „Žiedų valdovas.
Karaliaus sugrįžimas“. N-7.
2.40 „Okupuoti“. N14.
3.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
4.15 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
5.00 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.

penktadienis

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Specialus tyrimas.
(kart.).
11.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys.
N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 Muškietininkai 3. N-7.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
23.05 Premjera. Makalynė,
arba Visu greičiu pirmyn. N-14.
1.05 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.10 Istorijos detektyvai.
4.05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.
5.40 Klausimėlis.lt.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.

9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Nuo... Iki...
13.30 „Amžina meilė“. N-7.
15.35 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.35 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 Viską prisiminti. N14.
23.20 Veidrodžiai. S.
1.30 Misija „Neįmanoma“ 3.
N-7.
6.25 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Šviesoforas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas ir meilė. N-7.
12.00 Bailus voveriukas.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Krudžiai.
21.20 Iksmenai. N-7.
23.30 Auklė pagal iškvietimą.
N-7.
1.20 Šėtono belaukiant. S.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.40 „Tokia tarnyba“. N-7.
8.30 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7.
10.30 „Savas žmogus“.
11.35 „Prokurorų patikrini-

mas“. N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. N-7.
21.35 „Tamsos angelas“. N14.
23.25 „Amerikos kikboksininkas“. N14.
1.15 „Okupuoti“. N14.
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.50 „Tamsos angelas“. N14.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo
teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų

17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA „Nusikaltimo vieta Kelnas. Iliuzijų pasaulis“. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.05 „Kas namie šeimininkas?“.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.20 „Policija ir Ko“. N-7.
4.10 „Nebylus liudijimas.
Ketinimai“. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.50 Rojus Lietuvoj.
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Klaidinimo menas.
13.05 Mokslo sriuba.
13.20 Žingsniai alėjos gale.
14.00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2017“.
Baigiamasis vakaras. (kart.).
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 9.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.25 LRT Kultūros akademija.
18.10 Poezija.
18.15 Medičiai, Florencijos
valdovai. N-7.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Leidinio „Der Spiegel“
byla. N-7.
22.30 Durys atsidaro.
22.45 Nacionalinis turtas. (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Baltijos gitarų kvarteto
koncertas.
1.05 Linija, spalva, forma.
1.30 Kelias į namus. (kart.).
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Stop juosta. (kart.).
4.15 Nes man tai rūpi.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
11.55 Dviračio šou.
12.25 Autopilotas (k).
12.55 24 valandos (k). N-7.
13.45 Moterys, pakeitusios
pasaulį. Karalienė Elžbieta I. N-7.
14.55 Dviračio šou (k).
15.30 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.

19.00 Pėdsakai. N-7.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
18.00 Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 Tamsus dangus.. N-14.
23.55 Kobra 11. N-7.
1.00 Daktaras Hausas. N-14.
2.00 Amerikietiška siaubo istorija. N-14.
3.00 Greislendas. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Patriotai. N-7.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Likimo melodija“. N-7.
05.15 „Bekraštė Kanada“.
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skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
„Brokenvudo paslaptys.
Žudymo mašina“. N14.
22.55 SNOBO KINAS
„Didesni purslai“. N14.
1.25 „Kas namie šeimininkas?“.
2.10 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.40 „Policija ir Ko“. N-7.
4.30 „Nusikaltimo vieta Kelnas. Iliuzijų pasaulis“. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT Kultūros akademija.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.00 Legendos. (kart.).
8.45 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 LRT OPUS ORE.
Grupė „The Station“.
13.20 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus. (kart.).
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 3. N-7.
19.55 Muzika gyvai.
„Kremerata Baltica“ 20-mečiui
ir Gidono Kremerio 70-mečiui.
21.45 Dabar tavo eilė (kart.).
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.

24.00 LRT Kultūros akademija.
0.45 Anapus čia ir dabar.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k).
11.25 Beatos virtuvė (k).
12.15 Dviračio šou.
12.50 Pasienio sargyba (k).
N-7.
13.20 24 valandos (k). N-7.
14.05 Nuo... Iki... (k).
15.00 Dviračio šou (k).
15.30 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Sabrina renkasi džihadą. N-7.
21.30 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas
bendrikas”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.

17.00 “Kobra 11”. N-7.
19.00 Pėdsakai. N-7.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
18.00 CSI Majamis. N-7.
19.00 Pėdsakai. N-7.
20.00 Farai. N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Ir čia priėjo Poli. N-7.
0.20 Karo dievas. N-14.
2.30 Tėvynė. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Visatos stebuklai“.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
22.30 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Neišvengiama“. N-14.
01.10 „Invazijos diena“.. N-14.
03.00 „Neišvengiama“. N-14.
04.30 „Invazijos diena“. N-14.
06.00 „Sumaniausi gyvūnai“
. N-7.
06.50 „Gamtos magija“.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Premjera. Tobotai 2.
7.25 Tatonka ir mažieji draugai.
7.40 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.55 Džiunglių knyga 2.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Varovas. (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Susipažinkite su
mano briede (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer 2. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos televizijos
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.
22.45 Varom į kalėjimą. N-14.
0.20 Greiti ir įsiutę 3. Tokijo
lenktynės. N-14.
2.00 Pasaulio dokumentika.
3.45 Stilius.
4.25 Džesika Flečer 2. N-7.
6.30 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
9.00 „Ponas Bynas“.

9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
Vinetunai. Sidabro ežero legenda.
11.45 PREMJERA
Stebuklinga dovanėlė.
13.35 Superherojus!. N-7.
15.20 Pričiupom!. N-7.
16.20 Pabaisa. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS
Medžioklės sezonas atidarytas.
21.10 Didžiosios motušės namai. Obuolys nuo obels. N-7.
23.15 Nakties šešėliai. N14.
1.25 Viską prisiminti. N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“ N-7
7.25 Bailus voveriukas.
7.55 Ančiukų istorijos.
8.25 Kung Fu Panda. N-7.
8.55 Kobra 11. N-7.
9.55 Vasaros gidas.
10.25 Svajonių ūkis.
10.55 Olimpinė diena 2017.
11.00 Aukso sergėtojas.. N-7.
13.00 Olimpinė diena 2017.
Reportažas.
13.05 Drakonų kova.
Evoliucija. N-7.
14.45 Olimpinė diena 2017.
Reportažas.
14.50 Urmu pigiau 2. N-7.
16.45 Olimpinė diena 2017.
Reportažas.
16.50 Ekstrasensų mūšis.
N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Olimpinė diena 2017.
Speciali laida.
21.00 Universalioji korta.
N-14.
22.50 Džo Bleko viešnagė.
N-7.

6.15 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“.
10.35 „BBC dokumentika.
Liūčių sezono belaukiant“.
11.50 „Herbas arba skaičius“.
13.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
14.00 „Žiniuonis“. N-7.
15.05 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“. N-7.
16.10 „Kas žudikas?“. N-7.
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.30 „Paskutinis faras“. N-7.
19.30 Moterys prieš vyrus.
N-7.
21.30 MANO HEROJUS
„Padangių riteriai“. N14.
23.40 AŠTRUS KINAS
„Laukinės aistros“. N14.
1.45 „Okupuoti“. N14.
3.25 Moterys prieš vyrus (k).
N-7.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 „Hemsley ir Hemsley.
skanu ir sveika“.
12.30 „Silvijos itališki valgiai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.10 „Senjora“. N-7.
16.45 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
19.00 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“. N-7.
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21.00 DETEKTYVO
VAKARAS „Diktė. Aistros ir
pančiai“. N14.
22.50 „PREMJERA Begėdis“.
N14.
0.00 „Didesni purslai“. N14.
2.20 „Brokenvudo paslaptys.
Žudymo mašina“. N14.
3.55 „Pasisvėrę ir laimingi“.
4.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
8.00 Krikščionio žodis.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Kelias. Laida evangelikams.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.05 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes Pasaulis“.
12.30 Muškietininkai 3. N-7.
13.30 Premjera. Jaunasis
Montalbanas 1. N-7.
15.30 Kultmisijos.
16.15 Paulavos respublika.
17.15 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai“.
18.05 Muzikos pasaulio
žvaigždės. Choro „Brevis“ ir jo
draugų koncertas.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Kauno moksleivių dainų šventė „Šaly kelio Jovaras
stovėjo“.
22.00 Kino žvaigždžių alėja.
Stalingradas. Šunsnukiai, jūs
norite gyventi amžinai?. 1959
m. N-7.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 ARTS21.

0.30 Elito kinas. Karas. N-14.
2.20 Muzika gyvai.
„Kremerata Baltica“ 20-mečiui
ir Gidono Kremerio 70-mečiui.
(kart.).
4.15 Stop juosta. (kart.).
4.40 Laiko ženklai. Saksų
karaliavimo laikai Lietuvoje.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
17.30 Dviračio šou (k).
19.30 Sabrina renkasi džihadą. N-7.
20.00 Autopilotas (k).
20.30 Nuo... Iki... (k).
21.25 Pasivaikščiojimai. VDU
karta.
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Už vaikystę.
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
3.40 Valanda su Rūta.
5.05 Ne vienas kelyje (k).
5.35 Autopilotas (k).
6.25 Ledo kelias. N-7.
7.30 Jokių kliūčių!. N-7.
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
10.00 Iš peties. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.
N-7.
12.00 Avarijų TV. N-7.
13.00 Jokių kliūčių! N-7.
14.00 Bjauriausi darbai pasaulyje. N-7.
15.00 Ledo kelias. N-7.

16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės.
19.00 X Faktorius.
21.35 UEFA Čempionų lygos
finalas. „Juventus“ - „Real
Madrid CF“.
Tiesioginė transliacija.
0.00 Mačetė. S.
1.55 Ir čia priėjo Poli. N-7.
3.30 Tėvynė. N-14.
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo
kraštą..
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas. Rūpinimasis kiaušiniais“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skinsiu raudoną rožę“.
17.00 „Kaip gyvena krokodilai“. N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
N-7.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas. Rūpinimasis kiaušiniais“..
N-7.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas. Rūpinimasis kiaušiniais“.
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Uždaroji akcinė bendrovė
,,Anykščių vandenys“ skelbia
traktoriaus pardavimo aukcioną
Bus parduodamas traktorius TO-49,
MTZ-82.1, valst. Nr.0586 LB, 2003 m.
Pradinė kaina 3 500,00 eurų,
techniškai netvarkingas.
Aukcionas vyks 2017 m. birželio 5 d. 9:00 val. UAB
,,Anykščių vandenys“ II-ojo aukšto salėje, Liudiškių g.
28, Anykščiuose. Apžiūrėti parduodamą traktorių galima
darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val. Kreiptis į atsakingą asmenį V. Rudoką, tel. Nr. +370 650 99558.
Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus,
patvirtinančius, kad į bendrovės kasą ar atsiskaitomąją
sąskaitą (s-tos Nr. LT92 7182 1000 0246 7756 AB Šiaulių
bankas, Anykščių KAS, banko kodas 71821) sumokėtas
10 procentų dydžio pradinis įnašas nuo perkamo traktoriaus vertės. Įnašas, nupirkus traktorių, įskaitomas į jo
vertę. Aukcione pralaimėjusiems dalyviams įnašas grąžinamas. Aukcione laimėjusiam dalyviui, atsisakius pirkti
traktorių, pradinis įnašas negrąžinamas.

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

Už įsigytą traktorių atsiskaitoma iš karto arba per 3 darbo
dienas po aukciono grynaisiais pinigais į UAB ,,Anykščių
vandenys“ kasą arba banko pavedimu į atsiskaitomąją
sąskaitą Nr. LT92 7182 1000 0246 7756 AB Šiaulių bankas, Anykščių KAS, banko kodas 71821.
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Medinė pilis siurbia pinigus

Archeologas,
profesorius
Aleksiejus Luchtanas mano,
jog „traktoriniais metodais“
statoma medinė pilis neturi
jokios edukacinės prasmės.
(Atkelta iš 1 p.)
Už nieką jau sumokėjome
tūkstančius
Medinės pilies projekto korekciją
atlieka ta pati firma – UAB „Urbanistika“, kuri 2006 metais parengė
pirmąjį pilies projektą. Be abejo, pirmasis projektas taip pat nebuvo UAB
„Urbanistika“ labdara, už jį iš rajono
biudžeto sumokėta dešimtys tūkstančių litų.
Be 27 tūkst. eurų vertės pilies techninio projekto korekcijos šį pavasarį
savivaldybė už beveik 5 tūkst. eurų
iš UAB „Eurointegracijos projektai“
pirko medinės pilies investicinį projektą ir rinkodaros planą. Beveik 15
tūkst. eurų kainavo laikinojo kelio
nutiesimas ant Šeimyniškėlių piliakalnio. 2 tūkst.420 eurų rajonui kainavo UAB „Povilo Gurklio firma“
įrengtų pamatų ekspertizė, kurie, kaip
paaiškėjo, įrengti netinkamai. Rajono
gyventojai sumokėjo ir už Anykščių
rajono mero Kęstučio Tubio su svita
vizitą į Kijevą, kur anykštėnai sėmėsi patirties, kaip statyti medines pilis.
Taigi, net nepradėta statyti medinė pilis sėkmingai siurbia rajono biudžeto
pinigus.
Meras žino, kad keitėsi
įstatymai, bet nesako, kokie
Regis, keistoka situacija, jog P.
Gurklys, beje, 2015-iaisis kaip liberalų sąrašo lyderis kandidatavęs
į Kupiškio rajono tarybą, pilį statyti
pradėjo (tiksliau ketino pradėti) pagal vieną projektą, o su juo nutraukus
sutartį savivaldybei prireikė naujo
projekto.
Meras K. Tubis „Anykštai“ sakė,
jog neva pernai lapkričio mėnesį keitėsi statybų reikalavimai ir ankstesnis
projektas naujų reikalavimų nebeatitinka.
„Projektuotojai, kurie turi autorinę
teisę į projektą, daro savo darbus. Sąlygos administracijos išsiųstos, sklypas formuojamas todėl, kad pernai
lapkričio mėnesį pasikeitė ir projektavimo sąlygos, ir sklypų formavimo
sąlygos. Kiek žinau, visos institucijos
dėl to atskiro sklypo kitai paskirčiai pilies statybai - yra suderinę, kiek suprantu. Kada bus tas atskiras sklypas
pilies statybai suformuotas, negaliu
pasakyti, bet nebelieka tos konservacinės paskirties. O anksčiau buvo
duotas statybų leidimas bendrąja tvarka pagal tuo metu galiojančius teisės
aktus”, - „Anykštai“ aiškino meras.
Žurnalisto paklaustas, kodėl prireikė
naujų archeologinių ir hidrogeologinių tyrimų, sakė detalių nežinąs. „Visi
šitie dalykai daromi pagal dabartinius
teisės aktus. Leidimas buvo išduotas

Istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas kalbėjo,
kad jis yra apskritai prieš istorijos rekonstrukciją.

2006 metais. Natūralu, kad tuo metu
teisėkūra arba aplinkosauga ir kiti reikalavimai buvo visai kitokie, ir tai yra
natūralu“, - kalbėjo meras K. Tubis.
Jis sakė, kad greičiau nei per mėnesį UAB „Urbanistika“ pakoreguos
projektą ir tuomet bus skelbiamas
naujas pilies statybų rangos konkursas.
Eglę įkišo vedėjas, kuris nebedirba
UAB „Povilo Gurklio firma“ ruošėsi pilį statyti iš pušies, o pagal koreguotą projektą pilis bus statoma iš
eglių. Savivaldybės administracijoje
nepavyko rasti žmogaus, kuris pasakytų, jog tai jis pasiūlė pilį statyti iš
eglių. Laikinasis savivaldybės administracijos Statybų skyriaus vedėjas
Nikolajus Stanislavovas svarstė, jog
projektuotojams technines užduotis,
kuriose numatomos pilies statybos
iš eglės, galbūt pateikė Architektūros ir urbanistikos skyrius. Pastarojo
skyriaus laikinoji vedėja Vida Jakniūnienė, dar neišgirdusi žurnalisto klausimo, nurodė skambinti administracijos direktoriui arba atstovei ryšiams
su visuomene.
O administracijos direktorius Audronius Gališanka „Anykštai“ nurodė, kad naujame projekte eglė vietoj
pušies atsirado todėl, kad taip sugalvojo buvęs Statybų skyriaus vedėjas
Kęstutis Jurkevičius. „Jurkevičius
surašė užduotis. Į „vidų“ tikrai nelindau, specialistais pasitikiu. Kokiais
plaktukais kalti, direktorius nenurodinėja“, - „Anykštai“ aiškino administracijos direktorius A. Gališanka. Priminsime, jog K. Jurkevičius tuoj po
to, kai suformavo technines užduotis
pilies statyboms, išėjo iš darbo.
Buvęs mero patarėjas nesupranta,
kam reikėjo naujo projekto
Buvęs mero K. Tubio patarėjas, architektas Kęstutis Indriūnas „Anykštai“ dėstė, jog yra šokiruotas projekto
korekcijos kainos ir apskritai sakė
nesuprantąs, kuriems galams reikėjo
tokios apimties korekcijos. „Mano
manymu, nereikėjo naujo projekto.
Aš manau, kad niekas nesikeitė.
Projekto korektūra, kuri kainuoja
27 tūkstančius eurų, man toks juokas,
kai perskaičiau. Be žodžių...
Jei nori pakeisti medžiagą, kam reikalingi geologiniai tyrimai, topografinės nuotraukos patikslinimas?.. Čia
turbūt viskas labai skaidriai ir labai
teisingai vyksta. Apžvalgos aikštelės
prie „Bikuvos“ projektas kainavo
11 tūkst. eurų. Ten didžiulis projektas - konstrukcijos, lieptas, takai, apšvietimas. O čia dabar 27 tūkstančiai
korektūrai.... Man atrodo, kad čia

Buvęs mero patarėjas, architektas Kęstutis Indriūnas
nesupranta, kodėl Anykščių
pilis bus statoma iš eglių, kai
dauguma rąstinių pastatų
renčiama iš pušų.
nesąmonė“, - nauju projektu piktinosi
buvęs mero patarėjas.
Jis aiškino, kad dar kai P. Gurklys
buvo rangovu, meras K. Tubis norėjo,
jog pilis būtų statoma ne iš pušies, o
iš eglės.
„Iš eglės nestato tokių namų, stato
iš pušies. Bet yra mūsų mieste vyriausiasis architektas - tai meras Tubis. Jis
viską žino. Jam juk nereikia specialistų nuomonės. Ar kas nors apskritai
pastatys iš eglės? Yra rąstinių namų
asociacija. Domėjausi. Iš pušies visi
stato rąstinius namus. Ar imsis kas iš
eglės statyti?”, - retoriškai klausė K.
Indriūnas.
Užuominas apie galimus mero K.
Tubio interesus pilies statybose yra
išsakiusi ir buvusi savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė. Savo „Facebook“ profilyje ji rašė:
„Tik pamenu vieno pasitarimo metu
gal dešimties žmonių komandai teko
atsilaikyti nuo reikalavimo atskirai
pirkti rąstus ir rangos darbus vienam
garsiam objektui. Reikalavimas pirkti
rąstus apklausiant 3 tiekėjus objektui,
kurio statybos vertė didesnė nei tokį
pirkimo būdą leidžia savivaldybės
viešųjų pirkimų taisyklės, neatrodė
skaidrus“.
Apšiltins putplasčiu?
Vienas „Anykštos“ kalbintas architektas, nenorėjęs, jog jo pavardė
būtų skelbiama, dėstė, kad statybiniu
ar architektūriniu požiūriu nėra skirtumo tarp eglės ir pušies. Jis tik svarstė, kaip pilies statytojai išspręs pilies
energetinio sertifikavimo klausimą.
„Visuomeninės paskirties objektams
taikomi A klasės energetiniai reikalavimai. Išpildant šiuos reikalavimus,
medinės pilies sienas reikėtų apšiltinti
30 cm storio putplasčio sluoksniu”, kalbėjo architektas.
Superstatybininkas patyrė
nuostolių
Priminsime, jog pirmajam pilies
statybų etapui iš 2016 metų Anykščių rajono biudžeto buvo skirta 308
tūkst. eurų. Paskelbus pilies statybų
rangos konkursą, jį netikėtai laimėjo
nedidelė Kupiškio įmonėlė – UAB
„Povilo Gurklio firma“. Rekvizitai.
lt skelbia, kad UAB „Povilo Gurklio
firma“ 2016 metais turėjo 16 socialiai apdraustų darbuotojų, 2015 metų
įmonės apyvarta buvo nuo 1 iki 2
mln. eurų.
Laimėjusi pilies rangos konkursą,
UAB „Povilo Gurklio firma“ ėmė laimėti ir mažesnius statybų konkursus
Anykščių rajone. 2016 m. UAB „Povilo Gurklio firma“ remontavo Jokūbavos vaikų šeimynos namų stogą

Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka tikina, kad pilies
techniniame projekte pušis pakeista į eglę to žmogaus, kuris
savivaldybės administracijoje
nebedirba, iniciatyva.
(projekto vertė 23 tūkst. 947 eurai).
Taip pat atliko 7 tūkst. 500 eurų vertės
Anykščių muziejaus klėtelės gaubto
stogo remonto projektą, laimėjo 22
tūkst. 749 eurų vertės Staškūniškio
bibliotekos remonto konkursą bei 23
tūkst. 444 eurų vertės vaikų daželio
„Žilvitis“ pastato remonto konkursą.
Tačiau Anykščių superstatybininku
tapęs P. Gurklys ant Šeimyniškėlių
piliakalnio patyrė fiasko.
2016 m. rugsėjo 27-ąją ant Šeimyniškėlių piliakalnio vyko pilies statybų pradžios iškilmės, sakytos skambios kalbos, užkasta statybų pradžią
įamžinusi kapsulė su deklaracijomis,
centais ir rąsto gabalėliu, kuris yra
neva iš istorinės Vorutos pilies.
Vėliau UAB „Povilo Gurklio firma“ ant piliakalnio išgręžė 66 skyles
ir suleido 2 metrų ilgio „varžtus“, ant
kurių turėjo iškilti medinė pilis. Pagal
techninį projektą buvo numatyta, jog
bus 66 dviejų metrų gylio pamatų poliai, tačiau jie, kaip buvo numatę projektuotojai, turėjo būti gelžbetoniniai.
Bet P. Gurklio statybininkai į skyles
susuko varžtus primenančias konstrukcijas ir tik viršutinę jų dalį užliejo
armuotu betonu.
Ekspertai nustatė, kad tokie pamatai pilies neišlaikys, ir rajono vadovai
nurodė P. Gurkliui išsilupti pamatus,
sutvarkyti piliakalnį ir „susivynioti
meškeres“. Beje, pilies statybų pradžią įamžinusi kapsulė palikta ten,
kur buvo, taigi ateities kartų istorikai
galės iki nugriuvimo ginčytis, kas ir
kada trečiajame tūkstantmetyje ant
Šeimyniškėlių piliakalnio statė pilį.
Savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka „Anykštai“
sakė, kad P. Gurklys ne tik negaus
pinigų už pamatų įrengimą ir jų demontavimą, bet savivaldybė nemokės jam ir už dalies laikinojo kelio
įrengimą. Pasak A. Gališankos, taip
su P. Gurkliu sutarta ir pretenzijų jis
savivaldybei neturi.
Buvo nusiteikęs šnekėti, bet tyli
Paaiškėjus, jog P. Gurklys įrengė
netinkamą pilies pamatą, meras K.
Tubis „Anykštai“ sakė, kad techninį
projektą koreguoti rangovas nusprendė be savivaldybės žinios. P. Gurklys
tada su „Anykšta“ kalbėti atsisakė,
tačiau po kurio laiko pats paskambino žurnalistui ir pareiškė, jog jis kada
nors atvyks į redakciją ir pasakys visą
tiesą. Deja, kupiškėno drąsa vėl išgaravo - į „Anykštos“ žurnalisto skambučius jis atkakliai neatsako.
Neatsiskaitė su „Termotaupa“
Laikinąjį kelią į piliakalnį įrenginėjo ne rangovas UAB „Povilo Gurklio

firma”, o jo samdytas subrangovas,
anykštėnų įmonė UAB „Termotaupa“.
Savivaldybė UAB „Povilo Gurklio
firma“ pervedė pinigus - beveik 15
tūkst. eurų - už laikinojo kelio įrengimą valstybinėje žemėje, tačiau neatsiskaitė už kelio atkarpą, kuri nutiesta
per verslininko Vyganto Šližio žemę.
Ši atkarpa yra apie 100 metrų ilgio.
Buvusio savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojo ir buvusio
savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko Sauliaus Rasalo
teigimu, per vieną iš rytinių savivaldybės vadovų pasitarimų kalbėta, jog
su P. Gurkliu reikia papildyti sutartį,
jog reikia „suforminti“ papildomą 10
tūkst. eurų sumą laikino kelio įrengimui. „Buvo pasakyta, kad Povilas
Gurklys nutiesė ilgesnį kelią ir reikia
jam kompensuoti. Kategoriškai pasakiau, kad ne tokia chronologinė tvarka, ne taip turi būti ir aš dokumentų
klastoti nesiruošiu“, – tvirtino S. Rasalas, nenorėdamas įvardinti, kas jam
konkrečiai liepė „surasti“ tuos papildomus 10 tūkst. eurų. (Vidmantas
ŠMIGELSKAS „Mindaugui sekėsi
geriau nei Kęstučiui, arba Vietoj pilies pastatė... skyles”,- „Anykšta“,
2017-01-21).
Tiesa, dėl pinigų, kurių negavo
už dalies laikinojo kelio tiesimą, P.
Gurklys nenukentėjo. Su juos savivaldybė iki galo neatsiskaitė, todėl jis
pervedė tik dalį pinigų subrangovui
„Termotaupai“. Savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka
„Anykštai“ sakė yra gavęs „Termotaupos“ raštą, kuriame nurodyta skola už kelio tiesimą. Jis aiškino, kad
savivaldybė nepirko laikinojo kelio
tiesimo paslaugos iš „Termotaupos“,
todėl Anykščių statybininkams jis nurodė santykius aiškintis su rangovais.
Įrengs muitinę?
V. Šližys savo žemę, per kurią driekiasi laikinas kelias, išnuomojo UAB
„Povilo Gurklio firma“. Verslininkas
„Anykštai“ sakė, jog tiksliai neatsimena sutarties detalių, tačiau žino,
kad yra žemės nuomos terminas, yra
nuomos kaina ir kad sutartis sudaryta
su UAB „Povilo Gurklio firma“.
Taigi juridiškai V. Šližio žemės
administratoriumi toliau lieka P. Gurklys, nors su juo pilies statybų rangos
darbų sutartis yra nutraukta. P. Gurklys dabar jo administruojamoje kelio
atkarpoje gali įsirengti muitinę ir imti
mokestį iš naujų pilies statytojų arba
tą kelio atkarpą nukasti.
Vis dėlto A.Gališanka, regis, yra
užtikrintas, jog iš Anykščių išvytas
rangovas savivaldybei kiaulės nepakiš ir laikinojo kelio problema bus
išspręsta.
Pirmasis etapas kainuos
du milijonus?
Kiek gali kainuoti pilies statybos,
savo „Facebook“ puslapyje bando
skaičiuoti buvęs savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas S.
Rasalas.
„Iš savivaldybės biudžeto skirta
(2017 m.) 140 000,00 ir planuojama
ES parama 168 558,00. Tai sudaro 20
proc. I-jo etapo darbų kainos. Reiškia
reikia 2 milijonai eurų I-am etapui. O
bus ir kiti etapai. Primenu, kad Lajų
takas kainavo irgi apie 2 milijonus.
(Anykščių medžių lajų takas statyti
pradėtas 2014 metų spalio mėnesį, finansuojant 2007–2013 metais iš Europos regioninės plėtros fondo gautas
lėšas, pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas“, III etapas.
(Nukelta į 13 p.)
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Nuaidėjo paskutinis skambutis

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Ketvirtadienį paryčiui Anykščių miestas skambėjo nuo abiturientų automobilių signalų – J. Biliūno
gimnazijos abiturientai nekantravo pradėti paskutinę mokyklinę dieną. Svėdasų ir Troškūnų gimnazijų abiturientai taip pat atsisveikino su savo gimnazijomis.
Ašarų abiturientai dėl baigiamos mokyklos šiais laikais nelieja, greičiau džiaugiasi, kad turi galimybę pradėti savarankišką gyvenimą.

Anykščių J. Biliūno gimnazijos 4b ir 4d Niūronyse, Jono Biliūno tėviškėje, klausėsi literatūrinės
pamokos, kurią vedė lituanistės Gitana Bužinskienė ir Virginija Žalatkovienė.
Anykščių J. Biliūno gimnazija
išleidžia jau XXI abiturientų laidą.
Šiemet šią gimnaziją baigia 6 klasės. Kiekviena iš jų pasirinko, kur
norėtų pradėti paskutinio skambučio šventę. Dvi klasės vyko į Niūronis, į Jono Biliūno tėviškę, kitos
klasės nusprendė vykti į Anykščių
koplyčią, į vaikų darželį, į Anykščių menų inkubatorių. O viena iš
abiturientų klasių nusprendė prie
pastatų neprisirišti ir pamokai vyko
į gamtą.
Visos klasės 11 valandą susitiko prie paminklo J.Biliūnui, iš kur
eisena patraukė prie gimnazijos
pastato. Čia 12 valandą vyko paskutinė pamoka, kurią vedė klasių
auklėtojos.
Kaip ir kasmet, abiturientai surengė savotiškas varžytuves, kas
originaliau paskutinę dieną atvyks
į gimnaziją. Automobiliai, vežantys abiturientus, papuošti ne tik balionais, bet ir iškalbingais užrašais.

O viena iš J. Biliūno gimnazijos
klasių nusprendė įsiamžinti ir ant
„fūros“.
Šiemet mokyklas baigs ir brandos egzaminus laikys 213 Anykščių miesto ir rajono mokyklų abiturientų. Didžioji dalis jų susitelkusi
J. Biliūno gimnazijoje. Troškūnų
K.Inčiūros gimnaziją šiemet baigia
17 abiturientų. Šventė, kaip sako
patys troškūniečiai, kasmet vyksta
pagal vieną scenarijų - mokiniai atsiveža auklėtojus, po to būna 4 pamokos, paskutinė jų – auklėtojos.
Taip buvo ir šiemet.
Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnaziją šiemet baigia 22 abiturientai.
Pasak svėdasiškių, jie taip pat nieko išskirtinio nedarė, nes jau pats
paskutinis skambutis yra šventė.
Po šios šventės abiturientų laukia egzaminų maratonas. Beje, jis
jau ir prasidėjo, nes abiturientai
jau laikė vokiečių, prancūzų, rusų
kalbų egzaminus. Tiesa, nė vieno

šių egzaminų nė vienas anykštėnas nepasirinko. Mūsų abiturientai
laikė tik anglų kalbos egzaminą.
Birželio 3-ąją vyks geografijos egzaminas.
Šiais metais prašymus laikyti
Lietuvoje brandos egzaminus pateikė 32 572 kandidatai (pernai
– 33 710 kandidatų), t. y. 1 138
kandidatais mažiau negu praėjusiaisiais metais.
2017 metais vienas kandidatas
vidutiniškai pasirinko laikyti apie
3,47 egzamino. 2016 metais šis rodiklis buvo lygiai toks pat – 3,47
egzamino. Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinį brandos egzaminą pasirinko 18 759 kandidatai. Palyginti
su pernai metais, šį egzaminą kaip
valstybinį laikys tokia pati kandidatų dalis. Užsienio kalbos (anglų)
valstybinį brandos egzaminą rinkosi 20 868 kandidatai. Šiais metais matematikos egzaminą rinkosi

Paskutinis skambutis – ne tik šventė, bet ir madų demonstravimas. Abiturientai siekia šia proga atrodyti kuo įspūdingiau.

Kuo puošnesnė mašina, tuo smagiau.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
laikyti 18 400 kandidatų. Istorijos
valstybinį brandos egzaminą pasirinko 10 321 kandidatas.
Norint gauti brandos atestatą,
reikia išlaikyti bent du brandos
egzaminus: privalomąjį lietuvių

Svėdasuose šventė du jubiliejus
Praeitą šeštadienį Svėdasuose atšvęstas dvigubas aštuoniasdešimties metų jubiliejus, dviejų čia gimusiųjų asmenų, kurie vėliau
gyveno Vilniuje, kūrė, dirbo Lietuvai ir Svėdasų vardą garsino.
Pagerbti 1937 m. pavasarį gimę vyrai - aktorius Ferdinandas Jakšys ir bibliotekininkas Vytautas Rimša.

Akimirka saulėtuose Svėdasuose. Iš kairės: Vytautas Rimša,
Juozas Lapienis ir Ferdinandas Jakšys.

Autoriaus nuotr.

Svėdasų bibliotekos meno galerijos salė prisirinko pilnutėlė.
Renginį vedusi literatė Alma
Švelnienė pirmiausia nupasakojo
aktoriaus Ferdinando Jakšio, nagingo ir sumanaus Svėdasų miestelio kurpiaus sūnaus, gyvenimo
kelią, pasakojo apie šeimos klajones iš vienos vietos į kitą - juk
kol užaugo, pagyveno ir Kamajuose, ir Duokiškyje, ir Utenoje.
Pasakojo ir apie aktorystės mokslus konservatorijoje ir teatro bei
kino aktoriaus karjerą, darbą
Šiaulių dramos teatre, įsimintiniausius valstybiniame teatre sukurtus vaidmenis bei vaidmenis
filmuose „Tadas Blinda“, „Žaizdos žemės mūsų“, „Seklio Kalio
nuotykiai”, „Nebūsiu gangsteriu,
brangioji“...
Humoru, grotesku ryškius vaidmenis kūręs, nepakartojamo
tembro balsu kalbėjęs, išgyveno
puikiausią karjerą, kurią tarsi vainikavo įkūnytas garbusis kraštietis Juozas Tumas-Vaižgantas. Susirinkusiųjų džiaugsmui jubiliatas
paskaitė didelį pluoštą aukštaičių
poetų Antano Miškinio ir Antano Vienažindžio eilėraščių bei
taiklių, smagių ištraukų iš Kosto
Ostrausko monopjesės „Vaižgantas“. Stebėtina atmintis ir tik F.

Jakšiui charakteringo balso tembras. Linksmasis, visų mylimas
vyrukas iš Svėdasų buvo apdovanotas gausybe žodžių bei daugybe gražiausių žiedų.
Vytautui Rimšai pagerbti liko
gerokai mažiau laiko, nes susirinkusieji pasijuto kiek išvargę,
renginys persirito per trijų valandų laiko ribą.
Pasak kalbėtojų, V. Rimšos
vaikystė buvo sunki, paženklinta skausmingų patirčių, mokslų
siekė sunkiai - kartu ir dirbo, ir
mokėsi, baigęs Vilniaus universitetą tapo profesionaliu bibliotekininku. Pasižymi pasigėrėtinu
kruopštumu, juk kūręs lietuvišką
knygų leidybos ir tyrinėjimų terminologiją, kūręs kalbos kultūros, skaitymo metodikas, tyrinėjęs knygos ir skaitytojų santykių
įdomybes, parašęs kelis šimtus
straipsnių, mokslinių knygotyros
darbų - pats vienas ir drauge su
kitais autoriais.
Kai kurie jo darbai, kaip kad
studija „Kova už blaivybę ir
skaitymas“ aktualūs ir šiandien.
Pasigėrėtina, kad darbštuolis
jubiliatas gebėjo organizuoti ir
vadovauti knygos apie Svėdasus
sudarymui ir išleidimui, parašė didžiulę Vilniaus apskrities

kalbos ir literatūros ir dar vieno
dalyko brandos egzaminą. Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzamino, mokinys gali rinktis ir
laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų
brandos egzaminus.

Raimondas GUOBIS
Adomo Mickevičiaus bibliotekos
istoriją. Sveikinęs Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
bibliotekos direktorius Romas
Kutka pabrėžė uolias jubiliato
V. Rimšos pastangas raštuose
nepraleisti netikslumų, nepalikti
neištaisytos nė vienos klaidos.
Ypač vaizdingai ir taikliai apie
jubiliatus bei bičiulius visuomenininkus iš svėdasiškių draugijos
„Alaušas“ kalbėjo Juozas Lapienis, įdomiai - Almantas Baronas,
žodį tarė ir Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.
Sveikintojų ir gražius žodžius
sakiusiųjų buvo daugybė, muzikiniais intarpais - akordeono
muzika ir dainomis linksmino
Vytautas Jucys.
Pagarbios ir įdomios popietės
dalyviai apžiūrėjo bibliotekoje
veikiančias jubiliatams skirtas
parodas. Po to buvo arbatėlė ir
nors vėlyvi, bet bendri ir gardūs
pavakariai, kurių didžioji esmė
- pabūti kartu, pasikalbėti, nors
valandėlei stabtelėti svėdasietiškoje bičiulystėje. O aš tik apie
tai rašau, ir jeigu ką svarbaus
čia paminėti pamiršau, tai kaip
kadaise pratarė kunigą Žadeiką
įprasminęs F. Jakšys: „Tegul tai
bus maža nuodėmė“.
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Medinė pilis siurbia pinigus

yra (buvo) išlikęs pats piliakalnis. Visa
kita (kas ant jo) - tai statybų, vaizduotės ir komercijos, bet ne istorinės
rekonstrukcijos ar atminties, reikalas.
Statinys „istorine tematika“ nėra iš
principo blogas dalykas, tačiau nereikėtų į vieną vietą suplakti realaus istorinio paveldo su statiniu, apie kurį mes
daugiau įsivaizduojame nei žinome.
Jei norime patrauklaus istorinio objekto ir pelningo komercinio statinio saugokime pirmojo autentiką, o antrąjį, pasitelkdami geriausius marketingo
ir edukacijos pavyzdžius, kurkime ant
bet kurios kitos esamos ar dirbtinės
kalvos”, - sakė dr.N. Černiauskas.
Piliakalnis tyrinėtas
šešiolika metų

UAB „Povilo Gurklio firma“, skambiai pradėjusi statybas, tyliai lygina po statybų likusias skyles piliakalnyje.
(Atkelta iš 11 p.)
Šiam projektui skirta 2,5 milijono
eurų parama, su kuriomis papildomai
buvo sutvarkytas prie tako privažiavimas ir aplinka bei pastatytas informacijos centras)” - “Facebook”-e rašo
buvęs K.Tubio bendražygis (kalba
netaisyta, -red.past.). Anksčiau skaičiuota, kad visą neva XIII amžiaus
pilį galima pastatyti už milijoną eurų.
Tikisi Sauliaus Skvernelio
paramos
Pilies statybai jau ne kartą bandytas
gauti europinis finansavimas, jį bandė gauti ir ankstesni Anykščių merai.
Paskutinį kartą pilies projektas buvo
atmestas šių metų sausio mėnesį. Jis
buvo teiktas Latvijos–Lietuvos Interreg V-A 2014–2020 programai.
Panašu, kad dabar tikimasi Vyriausybės, kuriai vadovauja buvęs mero
kolega Saulius Skvernelis (K.Tubis ir
S. Skvernelis yra kartu dirbę Lietuvos
policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus pavaduotojais),
paramos. Tikintis lėšų iš valstybės investicijų programos ir buvo pasamdyta UAB „Eurointegracijos projektai“,
kuri už beveik 5 tūkst. eurų parengė

tinklas

medinės pilies investicinį projektą ir
rinkodaros planą. „Negalime sakyti
tiesiai šviesiai kaip, bet turime viltį,
ne be pagrindo, kad bus papildomas
finansavimas“, - apie papildomą finansavimą pilies statyboms mįslingai
kalbėjo meras K. Tubis.
Mokslininkai pilimi nesižavi
Prieš dešimtmetį medinės pilies
statybų ant Šeimyniškėlių piliakalnio idėją skeptiškai vertinę Vilniaus
universiteto profesoriai archeologas
Aleksiejus Luchtanas ir istorikas Alfredas Bumblauskas savo nuomonės
nepakeitė - jie tebemano, kad istorijos
edukacijai iš šiuolaikinėmis technologijomis pastatyto viduramžių pilies
muliažo nebus jokios naudos.
Prof. A. Bumblauskas „Anykštai“
sakė, kad jį Anykščių meras K. Tubis
buvo nusivežęs ant piliakalnio, bandė
įtikinti, jog naujas projektas būsiąs
labai originalus. Tačiau profesorius
kalbėjo, kad jis apskritai yra prieš istorijos rekonstrukciją. Anksčiau labai
kategoriškai prieš pilį pasisakęs prof.
A. Bumblauskas šį kartą buvo atsargesnis, dėstė, jog dabar jis turi nedaug
informacijos apie Anykščių pilį ir pla-

čiau komentuoti nepageidauja.
Prof. A. Luchtanas „Anykštai“
kalbėjo, kad Šeimyniškėlių piliakalnis archeologiniu požiūriu yra
gerai ištirtas, todėl pilis jam mažiau kenksminga nei kitiems, mažiau ištyrinėtiems piliakalniams,
tačiau statybų prasmės jis sakė nesuprantąs. „Prancūzijoje statoma
senomis technologijomis, viskas
filmuojama. Jeigu būtų statoma senomis technologijomis, pilies statybos turėtų edukacinę prasmę. O
dabar - „traktoriniais metodais”...
Kas iš to?”, - retoriškai klausė
profesorius. Pasak mokslininko,
tai lyg ir žaidimas istorija, tačiau
tokiam žaidimui piliakalnis nėra
reikalingas.
Komentaro apie medinę pilį paprašėme ir kraštiečio istoriko, mokslų
daktaro Norberto Černiausko. Vilniaus universiteto dėstytojas „Anykštai“ sakė, kad tokia pilis - ne istorijos
objektas, o komercinis statinys ir jo
statyboms savivaldybė verčiau būtų
paieškojusi panašios į piliakalnį kalvos.
„Neabejoju, kad mediniai įtvirtinimai ant Šeimyniškėlių piliakalnio
pritrauktų daug dėmesio ir turistų:

įspūdingas vaizdas, galbūt įmantrios
pramogos, edukacija ir t.t. Tačiau daugiau komentuoti šiuo klausimu man
sunku, nes istorijos, plačiąja prasme,
šiame objekte aš matau tik tiek, kiek

Šeimyniškėlių piliakalnis – geriausiai ištirtas Lietuvos piliakalnis. Vadovaujant archeologui dr. Gintautui
Zabielai 1990–2006 metais buvo ištirta 3846 kv.m piliakalnio ploto. Per
16 tyrinėjimo sezonų surinkta 250
individualių metalinių, akmeninių
bei molinių dirbinių, 1800 keraminių šukių, per tūkstantį gyvulių kaulų, aptikta 113 stulpaviečių, 11 – 12
krosnių, sudegusių medinių įtvirtinimų liekanų. Visi radiniai yra iš XIII
- XV amžiaus. Dr. G.Zabiela teigia
esąs „beveik 100 procentų” įsitikinęs,
jog legendinė Voruta yra stovėjusi ant
Šeimyniškėlių piliakalnio

balsai internete (anyksta.lt):
Ratas III: „Medinė pilis yra ne pirma Nefo laikų konservatorių ir krikdemų žlunganti iniciatyva. Praeitų keli metai ir ant piliakalnio turėtume
pajuodusių, apipuvusių rąstų „šedevrą“. Įklimpo Tubis į konservų liūną ir
išsikapstyti negali...”
Deja: „Meras dar neišmoko pripažinti savo klaidų. Deja.“
Taip yra: „Tai, kad visur taip, lauko sienos eglė, o vidaus darbams pušis,
ir kas čia neaišku? Ir dar gal kas nors norės nuginčyt, kad į lauką reikia dėt
šiaurinę medienos puse, o į vidų pietinę, ar ir čia blogybė. Ir medis turi būt
kertamas žiemą.”
Michalda: „Buvo kaltas Krikštaponis, po to Rasalas su Veršulyte, dabar
bus kaltas statybų vedėjas, po to architektūros vedėja. Artėja prie Gališankos.”
Kiek pamenu: „Tai jau trečias projektas, tik kaltų nėra, nes ne višta pavogta, tik pinigėliai “legaliai” nusėda kažkur, ir visiems gražu...“
Zanzibaras: „Bananų valstybė, tiek žinių...“
Jonas: „Nebėra kur pinigų dėti?“
Alfrydas: „Jonui, yra kur dėti pinigus, gera idėja pilies statyba, bet nepasisiekė su statytojais.“
Keičiasi statybų reikalavimai: „Anykštėnams pilis reikalinga, bus dar
vienas traukos objektas.”
(Komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

Gatvės muzikos diena Anykščiuose

Praėjusį šeštadienį Anykščiuose,
Vyskupo skvere, vyko Gatvės muzikos diena. Šventėje koncertavo
atlikėjai Ramūnas Šiaučiulis, Justina
Svirkaitė, „Maro kamera“, vaikų ansambliai.
Anykštėnai įrodė, kad yra ne tik
poetų ir rašytojų, bet ir puikių muzikantų kraštas. Prieš keletą metų vietos politikai buvo iškėlę mintį, kad
Anykščiuose, kažkur miesto centre,
galėtų būti įrengta stacionari scena,
kurioje kada panorėję galėtų koncertuoti ir pasirodyti visi norintys. Deja,
bet idėja taip ir liko neįgyvendinta,
bet praėjęs savaitgalis išduoda, kad
scena greičiausiai retai būtų tuščia...
Daugybę nuotraukų iš šventės socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia
renginį organizavusi Anykščių naujų
vėjų bendruomenė.

Nepamiršk užsisakyti
laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“

SKELBIMAI

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos,
Katlėrių ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Ūkininkas Debeikių seniūnijoje
išsinuomoja žemės ūkio paskirties sklypus, gali būti apleisti.
Tel. (8-650) 87570.
Brangiai perka, nuomojasi
žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Kurklių, Skiemonių,
apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Perka seną (ne rąstinį) klojimą
ar daržinę nusigriauti. Gali senas lentas pakeisti į naujas.
Tel. (8-683) 48264.
Dovanoja
Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti patiems.
Tel. (8-686) 46467.
Gražius šuniukus.
Tel. (8-675) 47714.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Remontuojame šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia
garantiją. Anykščiai, A. Baranausko
a. 14 (buvęs buitinis),
Tel.: 5-15-61, (8-699) 65148,
(8-689) 97341.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

parduoda
Kuras
Alksnio malkas kaladėlėmis.
Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-616) 11010.
Malkas kaladėm (beržas, alksnis, drebulė). Turi sausų.
Tel. (8-645) 19855.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, valymo įrenginius. Mini ekskavatoriumi kasa vandens šulinius iki
7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui,
jungia hidroforus. Parduoda rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Patyręs meistras atlieka visus vidaus apdailos darbus ir pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.
Atlieka fasadų šiltinimo apdailos
darbus. Tinkuoja, deda dekoratyvinį
tinką. Dengia šlaitinius stogus. Atlieka
mūro darbus.
Tel. (8-676) 52289.
Šiltina sienas, stogus ir grindis ekovata - sausuoju ir šlapiuoju būdu.
Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.
Gamina šarvuotas duris, garažo
vartus, kalviškas tvoras, kiemo vartus.
Tel. (8-647) 87625.
UAB 2VYMONTA gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos,
alucinko skardos. Gamina lankstinius. Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.
Skardinė stogo danga tiesiai iš gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.
Dengia, remontuoja stogus, satato
terasas, pavėsines, malkines ir t. t.
Pasirūpina medžiagomis. Atlieka skardinimo darbus.
Tel. (8-605) 70639.
Dažo namus. Greitai, pigiai, garantija.
F. Dailus namas,
Tel. (8-679) 90305.
Restauruoja krosnis. Stato naujas
krosnis.
Tel. (8-658) 38726.

RENAULT SCENIC 2000 m.,
benzinas - dujos, TA iki 2018-03
(atlikta Anykščiuose).
Tel. (8-685) 74430.
Vokišką kitkinį presą. Veršingą
telyčią.
Tel.(8-615) 97697.
Trifazę betono maišyklę (50 Eur),
zeimerį (210 Eur), metalinį garažą
(300 Eur).
Tel. (8-612) 73703.
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Restauruoja krosnis, stato naujas,
valo kaminus.
Tel. (8-609) 38518.
Valo krosnis ir kaminus, juos remontuoja, mūrija akmenis. Dažo
namus.
Tel. (8-600) 81264.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
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.
Žolės ir vejos pjovimas trimeriu ir
vejapjove. Pastovi sodybų priežiūra
ir kiti darbai.
Tel. (8-600) 82070.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Nemokamai pjauna pamiškes,
griovius, apleistus laukus, sodybas.
Šakas išsiveža.
Tel. (8-600) 01199.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
Smulkina žolę: Anykščių r.,
Skiemonių sen., Katlėrių sen.,
Molėtų r., Alantos sen., Utenos r.,
Leliūnuose.
Tel. (8-630) 10200.
Pigiai veža krovinius (blokelius,
trinkeles, šiferį ir kt.) sunkvežimiu su
kranu. Pasikrauna ir išsikrauna pats.
Tel. (8-612) 93386.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Šieno šiaudų rinktuvą (2 t talpos). Kaina 700 Eur.
Tel. (8-600) 40863.
Šienapjoves,
purkštuvus,
grėblius - vartytuvus, lėkštinius
skutikus, kultivatorius, frezus, vagotuvus, bulvių kasamąsias, krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.

Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu “Komatsu”
lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.
UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. birželio 2 d. 17 val.
Dėl A1, A2, A, B, BE, C, CE, kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657)
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.
Įmonė „Akmens sala“ iki Joninių, paminklams
esantiems ekspozicijoje, taiko 12 % nuolaidas.
Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėje, adresu A.Vienuolio g. 32, Anykščiai. Taip pat galite kreiptis
telefonu - 869849762. Daugiau informacijos apie
įmonę „Akmens sala“ rasite internetinėje svetainėje - akmenssala.lt.
Kapavietės tvarkymo darbus patikėkite profesionalams.

Kavarsko paukštynas
PARDUODA:
vienadienius ir paaugintus
viščiukus broilerius, dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

Grikius.
Tel. (8-608) 51317.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Birželio 1 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei
spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616
50414). Kaina nuo 3,50 euro. Viešintose
9.40, Didžiuliškėse 9.50, Padvarninkuose
9.55, Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje 10.10,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo
ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose 10.35,
Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie turgelio) 11.00, Daujočiuose 11.30, Auleliuose 11.40,
Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, Katlėriuose
14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 14.25,
Staškuniškyje
14.40,
Kurkliuose
14.50,
Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose 15.15,
Kavarske 15.25, Janušavoje 15.35, Pienionyse
15.40, Repšėnuose 15.45, Traupyje 15.55,
Laukagaliuose 16.05, Troškūnuose 16.15,
Vašokėnuose
16.30,
Surdegyje
16.40,
Raguvėlėje 17.00, Levaniškyje 17.20

Didieji mėsiniai kalakutai !

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,
uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel.(8-698) 55663.
Kita
Rrankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Karvę.
Tel. (8-617) 76838
Bites.
Tel.: (8-619) 41085,
(8-381) 7-88-09.
Ūkininkas - paaugintus mėsinius
viščiukus.
Tel. (8-686) 79659.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.
Lietuvišką, svilintą kaimiškai,
kiaulienos skerdieną puselėmis po
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa
kiaulė) kaina tik 2,44 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.

TVENKINIŲ KASIMAS

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS!
Gegužės 28 d. (sekmadienį), prekiaus “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS309 veislės vienadieniais mėsiniais
broileriais, 1-2 savaičių paaugintais
mėsiniais broileriais, vienadienėmis
vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50
Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome palaukti
Tel. (8-608) 69189. Svirnuose 7.00,
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15,
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35,
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15,
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30,
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose
15.50, Burbiškyje 16.00, Anykščiuose
(ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35,
Staškūniškyje 16.45.

Gegužės mėn. 31 d. (trečiadienį) prekiausime paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, pardavinėsime
paaugintus 2-3 savaičių COOB
mėsinius broilerius viščiukus,
vienadienius mėsinius ir dedeklių
viščiukus, mėsinius ančiukus ir
žąsiukus, 2-3-4-5-6 mėnesių vištaites. Prekiausime lesalais.
Svirnai 8.30, Kavarskas 8.45,
Janušava 8.55, Repšėnai 9.05,
Šeriai 9.20, Staškūniškis 9.35,
Kurkliai 9.45, Šlavėnai 10.00,
Anykščiai(ūk.
turg.)
10.20,
Burbiškis 10.40, Katlėriai 10.50,
Pašiliai 11.00, Skiemonys 11.10,
Mačionys 11.30, Rubikiai 11.45,
Debeikiai 12.00, Svėdasai 12.20,
Daujočiai
12.30,
Elmininkai
12.50, Naujieji Elmininkai 13.00,
Kuniškiai 13.20, Andrioniškis
13.35, Viešintos 13.55, Surdegis
14.10,
Vašuokėnai
14.25,
Troškūnai 14.35, Laukagaliai
14.50, Traupis 15.00, Levaniškiai
15.15.
Tel.(8-699) 12631.

SKELBIMAI

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant
išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-699) 60871, (8-610) 41900.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Nekilnojamasis turtas

Nuolat perka

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

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

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai
miškus
Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
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Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS
Geromis kainomis.

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

Mirus Valerijai ŽEMAITYTEI, dėkojame A. Baranausko ir
A. Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus, J. Biliūno
gimnazijos bendruomenėms ir visiems, kurių atjautą ir rūpestį jautėme palydint velionę į paskutinę kelionę.

visoje

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Artimieji

Įvairų mišką su žeme arba biržes
išsikirsti. Sąžiningai įvertina ir sumoka.
Tel. (8-605) 27002.

Kiekvienam reikia, kad sunkiu momentu kažkas pasakytų: “Nebijok, aš šalia”.
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, klasės
draugams, buvusiems vėlionės bendradarbiams, kunigams ir choristams, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą mamytę Oną GALINIENĘ

2-3 kambarių butą.
Tel. (8-687) 76233.
Automobiliai

Dukra ir sūnus

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, traktorius, įvairią techniką.
Tel. (8-633) 60143.

A U T O M O B I L I Ų
S U P I R K I M A S

Gyvuliai
Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus: karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.

Tel. (8-614) 14777.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Kita
UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

siūlo darbą
UAB “Ukmega“ reikalingi tekintojai-frezuotojai, suvirintojai (konstrukcijų surinkėjai). Techniniam
skyriui taip pat reikalingas konstruktorius-projektuotojas.
Tel. (8-459) 35044.
ŽŪB “Elma” reikalingas suvirintojas.
Tel. (8-682) 97420.
ŽŪB “Elma” reikalinga valytoja.
Darbas I-uose Elmininkuose.
Tel. (8-682) 97420.
Nedideliam ūkiui reikalinga melžėja.
Tel. (8-600) 40863.

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

perka

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo
5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

Gali būti daužti, nevažiuojantys.

MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto, sutvarkome dokumentus.
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.
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Tel.: (8-647) 87959.

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius.
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.
Tarptautinių pervežimų įmonė
Anykščiuose ieško

transporto vadybininko
asistento (-ės) ir
administratoriaus (-ės).

Siūlomas konkurencingas atlyginimas, karjeros perspektyvos.

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

Reikalingi
ekskavatorininkai,
buldozerininkai.
Tel. (8-698) 46745.

Daugiau informacijos tel. (8-610) 00543.
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Vėlyvojo pavasario pranašai

Augustinas, Genadijus,
Virgaudas, Žymantė, Brunonas,
Leonora.
gegužės 28 d.
Justas, Jogirdas, Rima, Augustinas.
gegužės 29 d.
Teodozija, Algedas, Erdvilė,
Magdalena, Magdė.

mėnulis
gegužės 27 -29 d. - jaunatis.

anekdotas
Vaikšto mama su vaiku po zoologijos sodą ir sustoja prie pavianų.
– Mama, mama, žiūrėk, pr…
programuotojai! – sušunka vaikas.
– Kodėl? – stebisi mama.
– Taigi žiūrėk: susivėlę, nesiskutę ir ant užpakalio nuospaudos.

oras
18

7

Sigutis OBELEVIČIUS
Vėlyvąjį pavasarį ženklina
pražystančios alyvos. Vėlyvąjį
fenologinį pavasarį, besiartinančią vasarą taip pat skelbia pražydę kuklūs ąžuolų žiedai, kaštonų
žiedynų žvakės, žydintys sodai
(vyšnios, obelys, kriaušės, slyvos) bei geltoni nuo milijonų
kiaulpienių žiedynų laukai.
Lietuvoje fenologinis pavasaris vidutiniškai trunka 86 dienas,
o vėlyvasis prasideda apie gegužės vidurį, nors atskirais metais
gali būti didžiuliai nukrypimai
nuo normos. Taip atsitiko ir
2000-ųjų pavasarį, kai balandyje iki 20 laipsnių ir daugiau
įšilęs oras sujaukė visą eiliškumą. Tuomet vėlyvasis fenologinis pavasaris prasidėjo mėnesiu
anksčiau, kai balandžio viduryje
per savaitę sulapojo ir sužydėjo
ievos, balandžio 29-30 žydėjo
alyvos, o drebulės jau barstė sėklas. Nors 2017-ųjų labai vėsus
balandis ir gegužės pradžioje pasirodęs sniegas sukuria iliuziją,
kad pavasaris labai vėlyvas, iš
tiesų gamtoje viskas yra normos
ribose. Pagal daugiamečius stebėjimus Lietuvoje ieva pražysta
gegužės 06-18, vyšnia – 11-20,
alyvos – gegužės 17-29 dienomis. Šiemet Anykščių krašte ievos pražydo gegužės 5 d, vyšnios
– 13 d., alyvos ir kaštonai pražydo gegužės 21-23 dienomis. Pievose pradeda žydėti vėdrynai ir
žiognagės, neišvaizdžius žiedus
kelia viksvos, žydi pašiaušėliai.
Botanikos sode vėlyvasis pavasaris spalvingas, nes vienus
žydinčius augalus keičia kiti.
Žydi magnolijos, kai kurios
lanksvų, veigelų rūšys ir veislės, vėlyvųjų tulpių ir narcizų
veislės, įvairios margutės, „krebais“ vadinamos dekoratyvinės
obelys, aštuoniukės driados, uolaskėlės, bestiebiai gencijonai,
mažųjų vilkdalgių (Iris pumila)
veislės, skleidžiasi keliasdešimt
alyvų veislių žiedai

Raudonoji žiognagė.

Stambiais žiedais pasidabino alyvos “Sensation”.

Egzotiškas arono žiedas.

Purpurinė obelis.

Dekoratyvinių obelų žiedai
nenusileidžia sakuroms.
Žygimanto OBELEVIČIAUS
nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ir egzotinė
sodininkystė

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Lietuva gerai išvystė –
Klesti čia sodininkystė,
Tik dabar tokia bėda –
Serga klimatas sloga.

Tai atšąla, tai prilyja,
Palmės sunkiai čia prigyja,
O ir kaktusai bei fikusai
Auga visiškai netikusiai.

Jau sodino, Dieve mano,
Mandarinų ir bananų,
Bet iš to menka nauda –
Jie neauga ir gana.

Turguje guvi eilutė –
Ir egzotikos truputį
Perka ir sodina uoliai
Ji bent žydinčią magnoliją.

