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Sveikinimai
http://www.anyksta.lt

Primename, kad per mūsų laikraštį galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 16 eurų.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 44/9130

Veneta Veršulytė Iš Anykščių glėbio taip ir
pradėjo dirbti
neištrūko...
konsultante
„Laiko mašinoje“

- sporto
klubo „Kalitos kalnas“ vadovė
Jolita Aukštuolytė-Šinkūnienė.

2 psl.
šiupinys
Konferencija. Šių metų birželio 7
dieną 10 valandą Anykščių kultūros
centre vyks respublikinė konferencija “Gera cukrinio diabeto kontrolė komplikacijų prevencija”. Organizatoriai kviečia dalyvauti visus rajono
diabetikus ir jų šeimų narius.
Pirmininkaus. „Žalgirio“ arenoje
Kaune neseniai įvykusiame steigiamajame Lietuvos trenerių asociacijos (LTA) suvažiavime dalyvavę 35
sporto organizacijų atstovai patvirtino
įstatus, išrinko valdybą. LTA pirmininku tapo buvęs Lietuvos plaukimo
rinktinės treneris, dabar vadovaujantis Anykščių kūno kultūros ir sporto
centrui Žilvinas Ovsiukas.

Mūšyje dėl
ilgesnių mokslo
metų laimėtojų
nėra

5 psl.

Paraiškų rengime tobulinasi
už rajono pinigus

11 psl.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės Kultūros tarybos pirmininko pavaduotojos Jurgitos Bugailiškienės įsteigtai UAB „Bugiris“ savivaldybės administracija patikėjo rengti paraišką UNESCO organizacijai, kad Anykščiai būtų įtraukti į kūrybiškų pasaulio miestų tinklą.
Už šią paslaugą UAB „Bugiris“, su kurios pagalba rengiant Anykščių rajono kultūros strategiją nesėkmingai jau bandyta tapti Europos kultūros sostine, iš rajono biudžeto sumokėti 3 000 Eur.

Patys. Anykščių A. Baranausko
pagrindinę mokyklą baigę aštuntokai ketvirtadienį patys surengė atsisveikinimą su mokykla. Mokiniai
parodė spektaklį „Baltaragio malūnas“, dainavo dainas, šoko, teikė gelių mokytojams. Vieno, ko pasigedo
tiek tėvai, tiek mokyklą paliekantys
mokiniai – mokyklos direktorės dalyvavimo šventėje ir jos žodžio.
Sužeidė. Ketvirtadienį, birželio 1
dieną, kelio atkarpoje Rūkiškis - Raguvėlė apie 20 valandą ant automobilio kapoto atsidūrė dviratininkas.
Pirminiais duomenimis, automobiliui
lenkiant dviratininką pastarasis nusprendė sukti į kairę ir buvo numuštas. Sužeistas dviratininkas išvežtas
į Anykščių ligoninę. Jo gyvybei pavojaus nėra. Abu autoįvykio dalyviai
buvo blaivūs.
Mokesčiai. Rajono Tarybos
sprendimu patvirtintas nekilnojamojo apleisto ir nenaudojamo turto
sąrašas, į kurį įtraukti 39 objektai. Jų
savininkams 2018 metams nustatytas maksimalus 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.
UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į šiuos laikraščius:
„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

Savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė tikino, jog paraiška UNESCO, kad
Anykščiai būtų įtraukti į kūrybiškų pasaulio miestų tinklą, UAB „Bugiris“ parengė tobulai, vis dėlto ją reikia taisyti
skubiai.

Istorikai kritikuoja statybas ant
Lietuvos piliakalnių

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

6 psl.

asmenukė

Perspektyvos

Šią savaitę „Alko“ radijo laidoje „Aktualioji istorija“ iš Anykščių kilęs istorikas Tomas Baranauskas,
dirbantis Vilniaus edukologijos universitete, ir Šeimyniškėlių piliakalnį tyrinėjęs archeologas, mokslų daktaras Gintautas Zabiela, kuris irgi kilęs iš Anykščių, kalbėjosi apie tai, kas daroma su Lietuvos piliakalniais,
šiemet minint Piliakalnių metus.
Beje, anykštėnai mokslininkai laidoje visai neminėjo jau skandalinga tapusios medinės pilies statybų
istorijos ant Anykščių Šeimyniškėlių piliakalnio. Pasiteiravus jų nuomones, mokslininkai tvirtino, kad nei
savi, nei europiniai pinigai šio piliakalnio nesužalos. Dr. G. Zabielos įsitikinimu, net ir tai, kad sustojo statybos, nėra blogai. Pask jo, tai taškas, iš kurio nesunku sugrįžti į pradinę padėtį.

Iš Anykščių kilę istorikas Tomas Baranauskas ir archeologas dr. Gintautas Zabiela mano, kad statybos ant Vilniaus ir Ukmergės piliakalnių yra blogis, tačiau
neprieštarauja paaukoti Šeimyniškėlių piliakalnį medinės pilies statybai.

3 psl.

Negeriu 20 metų, o jau 4
mėnesius kasdien ką nors galvoju apie alkoholį. Valdžia
kalta. Nėra per tą alkoholį ramybės. Graužia sąžinė, kad nė
kiek neprisidedu prie 12 litrų
gryno alkoholio, kurį kasmet
suvartoja lietuvis, įsisavinimo. Negražu kažkaip kitiems
naštą užkrauti...
Stebiu dabartį ir galvoju, ar
begalima ką nors dar pabloginti šioje šalyje? Ir suprantu
– įmanoma, galiu prisigerti.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Per Lietuvą su klounais

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Pataisos. Seimo posėdžių salėje
po karštų diskusijų, Šventojo Rašto,
Viljamo Šekspyro citavimo ir vienas kito įžeidinėjimų galų gale visgi
buvo priimtos Alkoholio kontrolės
įstatymo pataisos ir jau nuo 2018
metų alkoholio įsigyti šalyje bus gerokai sunkiau. Po ginčų ir diskusijų
galiausiai vakar už įstatymo pataisas balsavo 101 Seimo narys, prieš
buvo 10, susilaikė 10 parlamentarų.
Triukšmo Seime dėl negėrimo įstatymo tikrai buvo. Savo pozicijų nesuderinantys politikai kibo vienas
kitam į atlapus, svaidėsi kritikos ir
net patyčių strėlėmis.

Besiruošdami šventei „Bėk bėk, žirgeli!“, Arklio muziejaus
darbuotojai leidosi į tradicinių kinkinių žygį maršrutu Ruoščiai
- Surviliškis - Ramygala - Traupis – Niūronys. Žygis, prasidėjęs
gegužės 30 dieną, baigsis šiandien, birželio 3 dieną, kai dalyviai
pasieks Niūronis.
Tradicinių kinkinių žygio dalyviai, autentiškais pakinktais pasikinkę žemaitukų veislės žirgelius,
susėdę į vežimus mediniais ratais,
pasipuošę raštuotomis gūniomis,
apsirėdę senoviškais drabužiais
keliauja iš Lietuvos geografinio
centro (Ruoščių k., Kėdainių r.)
per Surviliškio, Ramygalos ir
Traupio miestelius į Arklio muziejų, o birželio 3 d. dalyvaus
šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ atidarymo parade.
Kartu su žirgais keliauja „Mažasis cirkas”, kurį pristato klounų
teatro studija “Dulidu”.
Gegužės mėn. 30 d. Surviliškyje, gegužės mėn. 31 d. Ramygaloje
ir birželio mėn. 1 d. Traupyje buvo
rodomas klounados spektaklis visai šeimai “Blusa ir Profesorius”
pagal to paties pavadinimo H.K.
Anderseno pasaką (Idėjos autorius,

režisierius ir pasakotojas –Liudas
Vyšniauskas).
Tradicinių kinkinių žygį organizuoja Anykščių rajono savivaldybė, Žemaitukų arklių augintojų
asociacija, A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinis
muziejus, Klounų teatro studija
Dulidu ir Arklio muziejus.
Žygio tikslas –skleisti senąsias
važiavimo žemaitukais į muges ir
keliaujančio cirko tradicijas, atgaivinti senovinių pakinktų ir medinių
vežimų gamybos amatus, tobulinti
vadeliotojų įgūdžius bei formuoti
Lietuvos, kaip senas žirgininkystės tradicijas puoselėjančios šalies,
įvaizdį.
Beje, Arklio muziejaus darbuotojai dažnai vyksta į panašius žygius kinkiniais. Balandžio mėnesį
anykštėnai dalyvavo žygyje Lazdijų rajone per piliakalnius.

Muziejininkai dirba ne tik ekspozicijose – Arklio muziejaus darbuotojai vykdo taip pat ir edukacijas. Nuotraukoje – kinkinių
žygis Lazdijų rajone.
Arklio muziejaus nuotr.

Seimas įteisino alkoholio vartojimo ribojimus
Po daug diskusijų visuomenėje ir Seime sukėlusių svarstymų
Seimas gerokai sugriežtino alkoholio prekybą, vartojimą ir reklamą. Vieni draudimai įsigalios nuo 2018 metų, kiti - nuo 2020-ųjų.
Seimas pritarė visiems draudimams ir ribojimams, kuriuos palaimino Sveikatos reikalų komitetas,
išskyrus vieną - atšauktas siūlymas
prekiauti silpnu alkoholiu tik specialiose zonose nemokamuose masiniuose renginiuose.
Seimas leido neštis alkoholį ir
permatomoje pakuotėje, nors anksčiau ją norėta uždrausti - tokios
idėjos autorius „valstiečių“ lyderis

Ramūnas Karbauskis pats balsavo
prieš draudimą - t.y. prieš savo pataisą.
Seimo priimtą Alkoholio kontrolės įstatymą dar turi pasirašyti šalies
prezidentė.
Nuo kitų metų alkoholio įsigyti,
turėti ar vartoti galės tik 20 metų
sulaikę žmonės, be to, trumpės alkoholio prekybos laikas: darbo dienomis ir šeštadieniais - nuo 10 iki

Veneta Veršulytė pradėjo
dirbti konsultante
Buvusi Anykščių savivaldybės adminsitracijos direktorė Veneta
Veršulytė gavo darbą buvusios jos viršininkės dukros vadovaujamoje kontoroje. V. Veršulytė dirba socialinės įstaigos VšĮ „Darni
socialinė raida“ konsultante. Šiai viešajai įstaigai vadovauja Elena Ruikytė, Jūratės Griciūtės dukra.

Veneta Veršulytė įsidarbino
buvusios savo viršininkės
Jūratės Griciūtės dukros vadovaujamoje įstaigoje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
„Anykštai“ V. Veršulytė sakė,
kad jos darbas nėra griežtai „kabinetinis“, todėl ji nebūtinai visą
laiką turi leisti Vilniuje, kur yra
įstaigos kontora.
J. Griciūtei dirbant Anykščių
savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja, V.
Veršulytė buvo jos pavaduotoja.

Pati J. Griciūtė dirba UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
vyriausiąja konsultante. Ši įmonė
pernai Anykščių savivaldybės užsakymu atliko mokesčių už atliekas studijas ir Anykščių valdžiai
pateikė išvadas, kaip branginti
šiukšles. Šios firmos pavadinimas
minėtas ir anksčiau vykusiuose savivaldybės paslaugų pirkimų konkursuose.
V. Veršulytė Vilniaus universitete baigė žurnalistikos bakalauro
ir socialinio darbo organizatoriaus
magistro studijas. Nuo 2008-ųjų
ji dirbo Anykščių savivaldybės
administracijos Socialinės paramos
skyriuje - specialiste, vedėjos pavaduotoja, vedėja. 2015-aisiais su
liberalų komanda atėjo į Anykščių
rajono valdžią - tapo administracijos direktore. 2016-ųjų pabaigoje
kartu su savo pavaduotoju Sauliumi
Rasalu bei mero patarėju Kęstučiu
Indriūnu apkaltino merą Kęstutį
Tubį autoritariniu valdymu ir visas
trejetas drauge iš darbo pasitraukė.
-ANYKŠTA

spektras

20 val., sekmadieniais – nuo 10 iki
15 val., išskyrus viešojo maitinimo
vietose pilstomą ar jose vartojamą
alkoholį.
Visuose masiniuose renginiuose
nuo 2020 metų bus galima prekiauti
tik silpnu - iki 7,5 laipsnio - alkoholiu. Tačiau bus draudžiama prekiauti alkoholiu paplūdimiuose.
Viešojo maitinimo įstaigos (kavinės, picerijos ar barai) vasarą galės
alkoholiu prekiauti lauke, iki 40
metrų nuo pastato. Tačiau savivaldybė gali nustatyti mažesnį atstumą
arba uždrausti prekiauti lauke.
Nuo 2018 metų bus draudžiama

bet kokia alkoholio reklama, išskyrus informacinius pranešimus,
skirtus šio verslo specialistams, alkoholio įmonių pavadinimus ir prekės ženklus iškabose ant jų pastatų
ir transporto, Lietuvos transliuotojų
programose.
Be to, alkoholio prekybos vietose
nebus draudžiami padėkliukai alaus
bokalams, skėčiai, servetėlių įdėklai
ir kita atributika su prekės ženklais.
Alkoholio parduotuvių darbuotojai
galės vilkėti marškinėlius su jo prekės ženklais.
-ANYKŠTA

„Anykšta“ TV

Erkės labiau puola kaimyninio
rajono gyventojus
Apie gamtoje anykštėnus puolančias erkes „ANYKŠTA“
TV kalbino Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos bei vaikų ir jaunimo
sveikatos priežiūros specialistę Moniką MEŠKAUSKAITĘ.

Sveikatos priežiūros specialistė Monika Meškauskaitė
sakė, kad įkandus erkei ir
ją ištraukus, svarbu stebėti
savo būklę.
„Kalbant apie erkių paplitimą
Anykščių rajone, respublikiniu
lygmeniu čia jis nėra pats didžiausias. Šalia esantis Utenos rajonas

pasižymi didžiausiu erkių paplitimu“, - sakė M. Meškauskaitė.
Pasak M. Meškauskaitės, pernai erkiniu encifalitu susirgo 7, o
Laimo liga – 32 Anykščių rajono
gyventojai.
Visuomenės sveikatos biuro
specialistė M. Meškauskaitė taip
pat patarė, kaip nuo erkių apsaugoti savo augintinius, papasakojo,
kaip erkės naikinamos Anykščių
miesto viešosiose erdvėse.
„Ypatingai svarbu neleisti užaugti aukštai žolei“, - apie tai,
kaip erkių išvengti savo gyvenamojoje aplinkoje, patarė M. Meškauskaitė.
M. Meškauskaitę kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.
Visus interviu galite pamatyti
apsilankę portale www.anyksta.lt

Visus interviu galite pamatyti apsilankę
portale www.anyksta.lt

Įstatymai. Praėjusios kadencijos
Seimas vien per vieną sesiją sugebėdavo priimti 319-378 įstatymus,
74-119 teisės aktų ir dar begalę įvairių nutarimų. Pastarosios kadencijos
parlamentarai irgi neatsilieka. Vien
per pirmąją sesiją pripleškino 95
įstatymus. Įsivaizduokime, kiek įstatymų - būtinų ir nelabai - yra priimta
per visas kadencijas, ir suvoksime,
kad Lietuva šioje įstatymų, teisės
lydimųjų aktų raizgalynėje, marmalynėje jau įklimpusi iki ausų.
Tvarka. Vos prieš kelis mėnesius
buvo sugriežtintos baudos už melagingus pranešimus skambinant numeriu 112, o nauja tvarka jau išvirto
kita puse. Neseniai žiniasklaidoje
nuskambėjo atvejis, kai pilietiškas
vilnietis už tai, kad ant vejos sukniubusiam senukui iškvietė medikų pagalbą, gali sulaukti baudos.
Prokuroras. Negyvas Klaipėdos
apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
skyriaus prokuroras Romas Jasevičius rastas savo namuose uostamiestyje. Beveik neabejojama, kad 34
metų teisėsaugininkas nusižudė. Dėl
tikslios mirties priežasties nustatymo
pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo
metu R. Jasevičius atostogavo. Nuo
bet kokių komentarų susilaikantis
Klaipėdos apygardos prokuratūros
vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
Aurelijus Stanislovaitis patvirtino tik
patį prokuroro mirties faktą.
Nepavyko. Įtariamuoju tapusiam
verslininkui Raimondui Kurlianskiui
nepavyko įkąsti prokurorui Justui
Lauciui, kuris jį pavadino turtingu
ir ligotu. Bet R. Kurlianskis išvengė
baudos, kurią dėl piktnaudžiavimo
siūlė skirti J. Laucius. Koncerno
„MG Baltic“ viceprezidentas R.
Kurlianskis liko nieko nepešęs. Teismas vakar paskelbė, kad pavadindamas turtingu ir ligotu prokuroras
jo neįžeidė. Vilniaus apylinkės teismas nieko nusikalstamo neįžvelgė
ir dėl R. Kurlianskio noro bylinėtis
su J. Lauciumi, nors šis manė, kad
kreipdamasis į teismą verslininkas
piktnaudžiavo procesu, tad siūlė jam
skirti 5000 eurų baudą.
Laivas. Italijos karinės jūrų pajėgos pranešė, kad vienas šalies
povandeninis laivas praeitą naktį
susidūrė su prekiniu laivu, bet per
šį retą incidentą žmonės nenukentėjo ir nebuvo padaryta didelės žalos.
Pagal vokiečių projektą pastatytas
57 metrų ilgio U212A klasės dyzelinis elektrinis povandeninis laivas
„Scire“ patyrė avariją Jonijos jūroje,
plaukdamas į pratybas. Prekinis laivas po susidūrimo galėjo plaukti toliau, bet povandeninis laivas liko paviršiuje ir pasuko atgal į savo bazę,
nurodė kariškiai.
Parengta pagal BNS

situacija

???

Ką manote apie
įstatymų
pataisas,
ribojančias
alkoholio
vartojimą?

Algis DRŪSYS, slidinėjimo
treneris:
- Man pataisa netrukdo. Seimas
gal žino ką daro. Jei man reikės,
nusipirksiu iš vakaro. Dėl amžiaus
ribojimo, tai buvo 21 metai riba, ar
kas dėl to numirė? Gėrimą reikia
mažinti ir įstatymo pataisose aš
nieko blogo nematau.

Rimondas BUKELIS, gydytojas:
- Ne iš to galo pradeda... Mokykime tautą kultūringai gerti - praktika rodo, kad draudimai naudos
neduoda. Kažkuriuos draudimų
aspektus galiu suprasti, bet amžiaus ribojimas... 18 metų žmogus
įstatymiškai jau gali viską daryti, o
štai alaus bokalo jam išgerti negalima. Ar ne nesąmonė?

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, verslininkas, buvęs policijos pareigūnas:
- Yra dvi kategorijos žmonių
- nepriklausomi nuo alkoholio ir
priklausomi. Dėl įstatymo pakeitimų pirmieji turės nepatogumų,
o antrieji kaip gėrė, taip ir gers.
Gers nelegalų alkoholį. Bausmės
ir baudos jų negąsdina, nes alkoholikai dažnai jau neturi nei darbo,
nei turto. Valdžiai reikėjo užsidėti
pliusiuką, tad ir užsidėjo.
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Istorikai kritikuoja statybas
ant Lietuvos piliakalnių
(Atkelta iš 1 p.)
Vilnius ir Ukmergė – netinkami
pavyzdžiai
Laidoje, kuri vadinosi „Kodėl griūva Lietuvos pilys?“, pašnekovai sutarė, kad prieš akis regėdami griūvantį
Vilniaus Pilies kalną, „galime suprasti, kad šioje srityje ne viskas gerai“.
Istorikai nagrinėjo klausimus, kodėl
griūva Vilniaus Pilies kalnas, kokią
įtaką tam padarė ant kalno atsiradęs
funikulierius, ką daryti su Pilies kalnu toliau ir t.t. G. Zabielos manymu,
kalną darkantį funikulierių reikėtų išvis demontuoti.
Taip pat laidoje buvo kalbama ir
apie tai, kad dalį Lietuvos piliakalnių
gali pražudyti europiniai pinigai. Kaip
pavyzdys buvo pateiktas Ukmergėje
esantis piliakalnis. Jis, kaip ir Vilniaus
pilies kalnas, buvo „išlaisvintas“ iš
medžių dar praeitą rudenį. „Šis piliakalnis pastaruoju metu atsidūrė visuomenės dėmesio centre. Į mane kreipėsi žmonės, kad tvarkant piliakalnį
kažkas daroma negerai, buvome ten
nuvažiavę. Pirmiausia paklausėme,
ką čia ketinama daryti. Gerai yra tai,
kad nuo piliakalnio pašalinti medžiai,
o pagal projektą planuojama įrengti
taką. Iki šiol buvę takai buvo kylantys serpentinu, supuvę, o dabar takas
planuojamas įrengti žiedu, jis juos
beveik visą piliakalnį. Tačiau čia visi
teigiami piliakalnio tvarkymo darbai
ir užsibaigia. Paaiškėjo, kad kažkokio
aiškaus projekto, išskyrus taką, nėra“,
- sakė G.Zabiela.
O dabar, siekiant „įsisavinti“ europinius pinigus, Ukmergės piliakalnį,
anot G. Zabielos, norima paversti
„kalėdine eglute“, apkarstyta lemputėmis, netgi nepaisant to, kad tai pakenks pačiam piliakalniui. „Vizijose
yra tai, kad piliakalnį norima aptverti
kažkokia tvora, sumontuoti 160 blizgančių kuoliukų, juose įmontuoti
šviestuvus. Tų šviestuvų esmė yra
tokia, kad rodytų piliakalnio kontūrą.
Mokslinės archeologinės komisijos
nariai nuvažiavę taip ir klausė: „Tai iš
piliakalnio bus padaryta girlianda?“.
Mes paprašėm, kad jie atvežtų projektą, bet dabar yra pauzė, jie (ukmergiškiai,- red. past.) nieko nepristatė,
pristatyti kažkokie paveikslėliai, nieko bendro neturintys“, - sakė G. Zabiela. Kai T. Baranauskas paklausė,
kas yra yra šitų dalykų iniciatorius, G.
Zabiela sakė, kad turbūt Ukmergės
savivaldybė. „Bet už to slypi blogas
dalykas. Na, kaip blogas, jeigu blogai
panaudosi - europiniai pinigai“, - liūdnai kalbėjo G. Zabiela.
Pask jo, Ukmergės piliakalnį už
europinius pinigus bandoma paversti
kažkokia „šviečiančia atrakcija“. „Aš
klausiau, ar jūs bandėt kaip nors apšviesti piliakalnio šlaitus? Juk čia yra
mūsų paveldas, eksperimentuot negalim. Apšvieskim kokį paprastą kalną.
Nepatiks – demontuosim, ten mes
nieko nesugadinsim. Mums svarbu,
kad piliakalnis nebus ardomas. Teko
važiuot pro šalį, matosi, kad vyksta kažkokie darbai. Jokių duomenų,
kad šituos darbus būtų prižiūrėjęs
archeologas. Perduoti šitie duomenys
kompetentingoms institucijoms, kad
išsiaiškintų, kas ten žiūrėjo, nes jeigu
ne – reikia skaičiuot žalą, tai ardymas
tikrąja to žodžio prasme. Ir visa tai
vyksta miesto centre“, – stebėjosi G.
Zabiela.
G. Zabiela priminė, kad tokie daly-

kai vyksta Piliakalnių metais. „Piliakalnių metai nukreipti į tai, kad prisiminkim, saugokim, o čia – priešingai.
Mes taip pripratom sakyt viena, o daryt priešingai, kad jau nebesusilaikom
niekur“, - piktinosi G. Zabiela.
Pilies edukacija nusveria kitus
faktorius
„Anykštai“ paklausus, ar vis dėlto
medinės pilies statybos ant Šeimyniškėlių piliakalnio Anykščių rajone kuo
nors skiriasi nuo minimų pavyzdžių,
istorikas T. Baranauskas juokavo,
kad, sakykim, kaip Ukmergės atveju,
„lemputės nebuvo visiškai tai, kas būdavo ant piliakalnių“.
Istorikas mano, kad Anykščiuose
vieta naujajai piliai parinkta tinkama,
o pati pilis turės nemažą edukacinę
reikšmę. „Kalbant apie Anykščių statybas, reikia suprasti, kad tai vienintelė paruošta vieta, kur galima statyti
pilį, nes šis piliakalnis archeologų ištirtas. Esmė yra ne tiek statybos, kiek
archeologiniai tyrimai. Iš kitos pusės,
Lietuvoje turime nemažai piliakalnių, bet nė vienos vietos, kuri parodytų, kaip maždaug atrodė pilys ant
tų piliakalnių., - sakė T. Baranauskas
„Anykštai”.
Vis dėlto jis pastebėjo, kad medinės
pilies statybų, kurias pradėjo anykštėnai, užmesti negalima. „Buvau neseniai, mačiau, kas ten darosi. Jeigu liks
taip, kaip yra, tada negerai, - teigė T.
Baranauskas,- o jei galiausiai padarys
pagal projektą, tai bus nieko“.
Paklausus, ar, jo nuomone, statybos ant Šeimyniškėlių piliakalnio vizualiai nesužalos šio vieno gražiausių
ir vaizdingiausių Anykščių rajono
kampelių, T. Baranauskas sakė manantis, kad statybos neturėtų pakenkti
piliakalniui.
„Yra paruoštas rimtas projektas,
kaip turi atrodyti pilis. Žinoma, yra
elementų, kurie neatrodo autentiškai, sakykim, dabar įrengtas kelias į
piliakalnį, tačiau tikiuosi, kad jis yra
laikinas“, - sakė „Anykštai“ T. Baranauskas.
Taškas, iš kurio dar galima
sugrįžti
Archeologas dr. G. Zabiela sakė,
kad europiniai pinigai išties kelia
pavojų Lietuvos piliakalniams. „Tai
liūdnas atvejis, geriausias pavyzdys –
Ukmergė. Kiek žinau, jie piliakalnio
sutvarkymui buvo gavę apie milijoną
litų. Už tiek buvo galima visą piliakalnį gerai sutvarkyti. Bet buvo pinigų,
bet nebuvo proto – buvo atidėliojama
iki to laiko, kai liko keli mėnesiai. Vadinasi, nebuvo supratimo, kaip tą piliakalnį sutvarkyti. Daug kur pas mus
taip – arba trūksta pinigų, arba jų yra,
bet nemokam tinkamai panaudoti“, teigė archeologas G. Zabiela.
G. Zabielos teigimu, Ukmergės
piliakalnis yra praktiškai netyrinėtas.
„Šeimyniškėlių piliakalnis yra bene
vienintelė išimtis plačiam regione, jis
yra ištirtas“, - kodėl ten galima statyti
pilį, o ant kitų piliakalnių to daryti nepageidautina, aiškino G. Zabiela.
Į klausimą, kodėl jis ukmergiškiams siūlo apšviesti paprasčiausią
kalną, o anykštėnams derėtų pilį
statyti ant istorinio piliakalnio, G.
Zabiela sakė, kad yra vienas esminis
skirtumas. „Žinoma, yra skirtumas
tarp rekonstrukcijos istorinėje vietoje

ir šiaip statymo ant bet kokio kalno.
Čia jau būtų visiškai holivudinis variantas“, - aiškino G. Zabiela. Kaip
tokios „holivudinės“ statybos pavyzdį jis pateikė šiemet su Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu aplankytą
Ukrainą, kur maždaug 10 hektarų
plote netoli Kijevo statomas senojo
Kijevo miesto maketas. „Įspūdis milžiniškas, mastai dideli, tačiau statoma
ne istorinėje vietoje, tai daugiau turistinis objektas“, - sakė G. Zabiela.
Archeologas sakė, kad nepaisant
to, kad medinės pilies statybos ant
Šeimyniškėlių piliakalnio įstrigo, dar
nieko baisaus dar nėra įvykę. „Nežinau, kokioj fazėj yra dabar statyba.
Kiek suprantu, įšalo pačioj pradinėj
fazėj. Tai nėra blogai, nieko dar tokio
neįvyko – galima sugrįžti į pradinę
padėtį nesunkiai. Kelias supiltas, bet
jį galima demontuoti, viršuje sudėti
velėnas, kurias nuskuto statybininkai. Būtų žymiai blogiau, jeigu būtų
kažkas padaryta ir palikta. Sakykim,
kaip projektas, patvirtintas prieš dešimtmetį, siūlė kažkokias gelžbetonines konstrukcijas sukišti. Jei jos būtų
sukištos ir tada statyba užšaldyta, tada
jau būtų blogai“, - sakė G. Zabiela.
Dalis mokslininkų pilies
statyboms nepritaria
Jau rašėme, kad 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.
Prof. A.Luchtanas „Anykštai“ kalbėjo, kad statybų prasmės jis 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“ (Vidmantas ŠMIGELSKAS „Medinė pilis siurbia pinigus“,
- „Anykšta“, 2017-05-27“.
Anykštėnai stipriai įklimpo ir finansiškai - Medinės pilies projekto
korekciją už 27 tūkst.eurų atlieka
UAB „Urbanistika“. 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.
(Vidmantas ŠMIGELSKAS „Medinė pilis siurbia pinigus“,- „Anykšta“,
2017-05-27“.

savaitės citatos
Reikia kaip Anykščiuose,
kur autentiški XIII amžiaus
traktoriai
Gintautas ZABIELA, archeologas, mokslų daktaras,
piktinosi, jog norima apšviesti
Ukmergės piliakalnį:
„Apšvieskim kokį paprastą
kalną. Nepatiks – demontuosim,
ten mes nieko nesugadinsim.
Mums svarbu, kad piliakalnis
nebus ardomas.“
Tai sakot Pilėnai nebuvo
ESO reklaminė akcija?
Tomas BARANAUSKAS, istorikas, apie tai, kodėl Ukmergės piliakalnio apšvietimas yra
blogai, o medinė pilis ant Šeimyniškėlių piliakalnio - gerai:
„Lemputės nebuvo visiškai
tai, kas būdavo ant piliakalnių“
Beje, ankstesnės valdžios
pilis statė ne pramogai,
o gynybai

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras, apie medinę
pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio:
„Ta pilis - sena idėja, manau,
ją įgyvendina tik todėl, kad dabartinė valdžia neturi savo idėjų.“
Plūduras, plaustas,
pantonas...
Audronė
PAJARSKIENĖ,
Anykščių savivaldybės administracijos Kultūros specialistė, apie savivaldybės paraišką
UNESCO:
„Čia juk ne projekto vertinimas. Tai yra tiesiog jungimasis,
partnerystės platforma.“
Jūs teisus. Reikia kovoti
su Pagėgių dominavimu!
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS, Anykščių kultūros tarybos pirmininkas, apie tai,
kodėl jo pavaduotojos šioje
taryboje Jolitos Bugailiškienės
įmonė „Bugiris“ paraišką rengia be konkurso:
„Nežinia, ar mes būtume patenkinti, jei paraišką rengtų konkursą laimėjusi įmonė, dirbanti
kur nors Pagėgiuose, ir šioje veikloje angažuota, siekianti kažką
padaryti.“
Kitą kartą kadencijos
pradžioje tą postą užsiimkit

Lukas PAKELTIS, rajono
Tarybos narys, liberalas, opozicijos lyderis apie „Bugirio“
sutartis su savivaldybe:
„Tam opozicijai ir yra reikalingas Antikorupcijos komisijos
pirmininko postas, kad savo iniciatyva panašius klausimus labai
greitai galėtume išsiaiškinti.“
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Šventosios pakrantės simbolis

Kalbos mums niekados nestinga, o šį kartą daug matęs ir daug
girdėjęs žvejys prabyla, kad žinoma, jog geriausios ir gardžiausios yra jaunos žuvys.
Kaip ir viskas gamtoje, kaip
ir moteris jauna yra geresnė, ir
jaunos ar bent jaunesnės visi pageidauja. Taip ir su žuvimi - kuo
jaunesnė, tuo geresnė. „Juk aš
namuose taip pat seną bobutę turiu, tai kam man dar senos žuvys
reikalingos“,- juokauja žvejus
Albinas.
Ir tai tiesa, nes kalba Anykščiuose pripažintas kulinaras - retas kuris moka taip gardžiai žuveles pakepti ar paštetą bei dar
kokį gardėsį iš jų pagaminti.
Gurmaniškų patiekalų virtuo-

zas pažymi, kad jis nesuprantąs
tų žvejų ar taip žuvų turėtojų, kurie geidžiamų vandenų gyventojų prisikemša pilnus šaldytuvus
ir po to visiems giriasi, kad štai
pas jį žuvies pilnas šaldiklis.
Tačiau iš ilgesnį laiką toje
šaldymo terpėje pagulėjusios
žuvies nieko gero nebelieka.
Tuoj iliustravo pasakojimu, kaip
vienas pažįstamas užprašė padaryti pašteto iš ilgokai šaldiklyje
brandintos žuvies. Prastas tas
patiekalas išėjęs, toks prastas,
kad niekas valgyti negalėjo, teko
išmesti...
Sėkmė žvejyboje... Na, kantriam visuomet sekasi, štai prieš
porą dienų sugavęs keturias žuvis, kurių visų svoris buvęs penki kilogramai. Jaukas - paprastas
sliekas. Pirmasis užkibo milžiniškas, beveik dviejų kilogramų
karšis, po to du kaip sukirpti,
nuo pavasario ankstumo dar visai balti žiobriai ir paskiausiai gerokai daugiau negu kilogramą
sveriantis šapalas...
Tądien, kai susitikome įprastoje jo vietoje po bažnyčios šešėliu, tebuvo sugavęs vienintelę žuvį. Sėdėjęs kantriai iki tos
akimirkos, kai trims valandoms
praslinkus, brolio sodybos skiedryne, pačiame pietiniame rajono pakraštyje iškastą paprastą
rausvos spalvos slieką griebė
didžuvė. Ilgokai pavargo, buvo
upėn įsmukęs, kol ištraukė sidabriniais žvynais žvilgantį šapalą.
„Bus apie pusantro kilogramo“, - pareiškė Albinas. O tą
žuvį apžiūrėję čia pat atsidūrę
dar du seni žvejai tą spėjimą patvirtino.
Graži žuvis. Vėl atsiranda
Šventojoje šapalų. Greit ateis
laikas, kai jų sugaus tokių milžiniškų kaip kadaise - net iki penkių kilogramų sveriančių.

prie šokio žingsniu besisukančių klasės draugų. Kartu
jaučiau dėkingumą savo direktoriui, tačiau akyse tvenkėsi
ašaros – pirma ypatinga proga,
o tėčio nėra šalia – laimei nuo
didesnių ašarų upelių gelbėjo
tinkamas makiažas.
Rudenį, kai medžių lapai
tampa spalvoti, kai spalio lietus
purškia kelias dienas iš eilės,
prisimenu, kad tada mes ir
atsisveikinom. Atgulei kalnelyje
šalia savo mamos – simboliškai
ten, kur vaikui ir vieta. Tikiu,
kad esi saugomas ne tik gimtųjų
vietų, nuo vaikystės pažįstamų
smėlio kauburėlių, bet ir savo
Mamos.
Blunka iš mano atminties
tavo veidas ir tik labai retai
perverčiami nuotraukų albumai leidžia į tave pažvelgti jau
ne vaikiškom, bet suaugusio
žmogaus akimis. „Ilsėkis, Tėti,
ramybėje...“
Visai neseniai lankiausi įstaigoje, kur uždavė ten įprastus,
o mane tarsi ietimi pervėrusius
klausimus: „Parašykit mamos
ir tėčio telefono numerius“.
Atstūmiau popierių atgal ir
nedrąsiai sumurmėjau: „Jų jau
nebėra“.
Kiek dar daug svarbių mano
gyvenimo akimirkų praleis
tėtis... O gal ne? Gal stebės iš
Aukštybių ir šypsosis, drąsins ir
linkės laimės.

Gal du mano gyvenimo Angelai sargai – viskas, ką šiame
gyvenime turiu – iš paskutiniųjų neleidžia man parklupti,
neleidžia įkristi į gyvenimo
skaudulių duobę taip, kad jau
nebeatsikelčiau.
Ir kai sakau, kad jau viskas –
pavargau, nebenoriu, nebegaliu
– gal jų dėka keliuosi iš naujo...
Kažkada kažkas uždavė klausimą, ar sunku likti vienai? Labai sunku... Kartais būna taip
sunku, kad ašaros byra upeliais
ir šaukiesi tų mylėtų, brangintų, ne laiku išėjusių... Gal tik
stiprus apkabinimas, nuoširdus
pokalbis kiek pradžiovintų tuos
upelius, bet prisimeni, kad jau
niekada niekas tavęs taip neapkabins ir nepriglaus...
Šį sekmadienį tėčiai džiaugsis – vienus pradžiugins pirmasis dar netvirtas jų atžalos
žingsnis, pradžiugins stiprus
stiprus apkabinimas, privers
šypsotis atbulai užrašytas
žodis „Myliausiam tėčiui“,
kitus, tikiu, pradžiugins žvakių
liepsnelės.
Tėti, ir jeigu sekmadienį mes
nepasimatysim, išsitrauksiu
apiplyšusią, vietom paspalvintą
mūsų mėgiamiausią knygą „Panama labai graži“ ir ją tau perskaitysiu – lygiai taip pat, kaip
tu dar darei man esant visai
mažytei. Tik atleisk, apkabinti
tavęs jau niekada nebegalėsiu...

Eidamas kairiuoju krantu, dažnai susitinku pakrantėje sėdintį žveją. Prieinu ir jam sakau: „Albinai, kai tavęs čia nebebus, tau pastatys paminklą. Tokį pat, koks tu dabar - sėdintis ant Šventosios
kranto, bažnyčios kalvos ūksmėje ir viliojantis žuveles, upės gyvybę garbinantis...”
Albinas Tamulis tik kiek keistai šypsosi, tai į mane, tai į drumzlinoje srovėje besisukinėjančią
plūdę žvalgydamasis.

Tris valandas pasėdėjęs už kantrybę žvejys buvo apdovanotas - užkibo gerokai daugiau nei kilogramą
sveriantis šapalas. 					

Toks įprastas, simboliškas žvejo siluetas.
Autoriaus nuotr.

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Didesnę savo gyvenimo pusę
praleidau be tėčio – staigiai užklupusi liga jį palaužė nespėjus
pasiekti gydymo įstaigos. Gal
buvau per maža, gal žinojau,
kad nelikau viena, ir dar visokia daugybė „gal“...
Už daug ką jaučiausi tėčiui
dėkinga – už tai, kad išmokė
ant kabliuko užverti slieką, nors
ir kaip spyriojausi, kad to šalto
besiraitančio padaro nė už ką
neliesiu: rado jis tinkamą būdą
man paaiškinti, kad didelės
mergaitės sliekų tikrai nebijo
(tai didelei mergaitei buvo gal
šešeri), jis pirmasis išmokė iš
padrikų raidžių sudėlioti žodį,
vėliau – sakinį, o kol raidės
manęs neklausė, šimtus kartų
skaitė vokiečių rašytojo Janosh
knygą „Panama labai graži“.
Jis pirmasis nusivedė mane ir į

viešąją biblioteką – tai prilygo
šventei, aš, dar visai pypliukė,
galiu rinktis knygas iš tų lentynų, iš kurių renkasi už mane
didesni vaikai.
Nežinau kodėl, jis man nuolat
kartodavo: „Mes draugai iki
grabo lentos“... Pranašingi jo
žodžiai buvo....
Kai pirmą rytą įėjau į
šarvojimo salę ir pamačiau jį
aprengtą kostiumu gulintį karste, pradėjau klykti – niekaip
nenorėjau eiti artyn.... Tarsi
naiviai tikėdama, kol nepamatysiu amžiams užmerktų akių,
jis man nebus miręs...
Ėjo metai ir stebėtinai lengvai priėmiau tėčio netektį...
Psichologai dabar jau, matyt,
pasakytų, kad nepriėmiau, o
kažkur pasąmonės kamputin nustūmiau gėlą, raudas, skausmą.
Pirmą kartą, kad trūkta
tėčio, pajaučiau per išleistuves
gimnazijoje. Šešios abiturientų
klasės pobūvius darė atskirai,
į mūsiškį užsuko ir mokyklos
direktorius. Nežinau, kaip
yra dabar, bet tuo metu buvo
tradicija abiturientams šokio
pakviesti tėvus – kostiumuoti
vaikinai prašė mamų rankos, o
išsipusčiusias merginas į šokio
aikštelę kvietė tėčiai... Likau
sėdėti prie stalo. Jautriam ir
inteligentiškam gimnazijos direktoriui tai, matyt, užkliuvo...
Ištiesė jis man ranką ir pakvietė

Raimondas GUOBIS

šiupinys
Populiarumas. „Fidget spinner“ suktukų manija neaplenkė ir
Anykščių. Vietos verslininkai už
šiuos žaisliukus prašo nuo 5 iki 8
Eur. “Nieko ten stebuklingo nėra,
sukasi aplinkui ir tiek. Kaip sakoma, reklama manipuliuoja žmonių
sąmone. Suaugusiam žmogui toks
daiktas yra absurdas“, - apie suktukų populiarumą kalbėjo verslininkas Artūras Šajevičus.
Pareigos. Antradienį vykusiame
Anykščių Trišalės tarybos posėdyje išrinktas naujas pirmininkas.
Pusantrų metų Trišalei tarybai vadovavusį buvusį UAB „Anykščių
energetinė statyba“ generalinį direktorių Alvydą Bitiną šiose pareigose pakeitė savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka.
Dingo. 2017-05-29, apie 14.20
val., Kurklių seniūnijos Desiukiškių kaime iš namų išvažiavo ir negrįžo neįgalus vyras (g. 1983 m.).
Paskelbta paieška.
Grasino. 2017-05-30 Anykščių seniūnijos Jokūbavos kaime
apie 18 val. vyras (nustatytas 2,03
prom. girtumas, g. 1962 m.) pilstė
prie namų esančią žemę benzinu,
sakydamas, kad padegs. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Dovana. Jei norite ką nors padovanoti ar norite pranešti apie
radinį, toks skelbimas „Anykštoje“
Jums nieko nekainuos.
Išvyka. Gegužės 30 dieną du
autobusai mokinių ir mokytojų
lankėsi Panemunėje. Savivaldybės
Švietimo skyriaus rūpesčiu olimpiadų ir konkursų nugalėtojams ir
juos ruošusiems mokytojams organizuota edukacinė išvyka.
Kursai. Kovo 29 d.–gegužės 29
dienomis Anykščių rajono socialinių paslaugų centre vyko įvadiniai
globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai, kuriuose dalyvavo keturios
šeimos.
Poreikiai. Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba pertvarkys sanitarinio mazgo ir tualeto patalpas ir
įrengs vaikų užsiėmimų kambarį.
Anykščių švietimo pagalbos centre
įrengti du tualetai.
Blaivins. Didžioji dalis Seimo
opozicinės Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos
narių pritarė alkoholį ribojančioms
įstatymų pataisoms, kurias inicijavo
„valstiečiai“. Už pataisas balsavo ir
anykštėnas Sergejus Jovaiša.
Įvertino. Preliminariais duomenimis, Kauno technologijų universiteto specialistai už 5 088 eurus
nustatė, kad ant Anykščių baseino
klijuojamų plytelių kokybė atitinka reikalavimus. Tyrimą užsakė ir
už jį mokės Anykščių savivaldybė.
Anykščių baseiną rekonstruojančio
UAB „Statybos restauravimo darbai“ direktorė Birutė Morkvėnienė
„Anykštai“ sakė, kad, jos nuomone,
plytelių bandymai yra tik savivaldybės administracijos direktoriaus
Audroniaus Gališankos trukdymas
rangovams dirbti.
Užjaučia. Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja
15 eurų, užuojauta-nekrologas arba
informacija apie laidotuves - (1
kv.cm). 0,5 euro.
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Iš Anykščių glėbio taip ir
jonas.j@anyksta.lt
neištrūko...
Jonas JUNEVIČIUS

Jurzdike gimusi ir užaugusi Jolita Aukštuolytė-Šinkūnienė
Anykščius buvo palikusi tik studijų metais, tačiau ir tuomet kiekvieną savaitgalį sugrįždavo, nes čia laukdavo tėvai, širdies draugas ir 10 metų jaunesnis brolis. Darbo ir veiklos jai niekada nestigo.
Dirbant „Jarimpekse“ bendradarbiai sugundė išbandyti kalnų
slides ant Kalitos kalno. Čiuožti išmokė ir savo vyrą Marių, kuris
tapo kalnų slidinėjimo treneriu, ir abi dukras, o pati vadovauja
kalnų slidinėjimo sporto klubui „Kalitos kalnas“. Šeima jaunėlę
dukrą Gabiją išugdė Lietuvos čempione.

Jolita Aukštuolytė su tėveliais.

Jolita Šinkūnienė, prieš aštuonetą metų atsistojusi ant kalnų slidžių, dabar vadovauja kalnų slidinėjimo sporto klubui „Kalitos
kalnas“ ir pati dalyvauja varžybose.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
1977 – 1995 m.
Vaikystės pamoka visam
gyvenimui
Gimus dukrai prekybinėje bazėje
apskaitininke ir Anykščių kilnojamoje mechanizuotoje kolonoje dirbusių
Albinos ir Alberto Aukštuolių šeima

įsikėlė į bendrabutį V. Kudirkos gatvėje. 1977–ųjų žiemą gimusi Jolita
augo Jurzdike, čia prabėgo jos vaikystė. Tėvai statė namus netoliese,
Kęstučio gatvėje, ir net persikėlus į
juos vaikystės šėlionių draugai liko
tie patys. „Jurzdike dar buvo erdvės,
kur dabar stovi namai, buvo gyven-

tojų daržai. Vyko poliklinikos, gyvenamųjų namų statybos, tai mes slėpynes, gaudynes žaisdavome tose dar
neužstatytose erdvėse ir statybvietėse,
- šypsojosi J. Šinkūnienė. – 1985–aisiais persikėlėme į naują namą Kęstučio gatvėje, tad mano draugai liko
tie patys. Į pirmą klasę nuėjau į tuometinę trečią vidurinę mokyklą (dabar - Anykščių Antano Baranausko
pagrindinė mokykla,- aut.past.), ją ir
baigiau“.
Paklausta, koks vaikystės ar moksleiviškų dienų įvykis įstrigo ir gal lydi
gyvenimo kelyje, J. Šinkūnienė prisiminė vieną gyvenimišką pamoką.
„Tai atsitiko mokantis antroje klasėje.
Turėjom taip tuomet vadintus atminimų sąsiuvinius, į kuriuos su draugėm
įrašydavom viena kitai palinkėjimus,
ten klijuodavom labiausiai patikusius paveikslėlius, - pasakojo Jolanta. – Vienos geros draugės suklijuoti
paveikslėliai man taip patiko, kad
neištvėriau, išsiplėšiau kelis lapus ir
paveikslėlius suklijavau į savo sąsiuvinį. Vakare žliumbdama draugė su
mama atėjo pas mus aiškintis. Kliuvo man nuo tėvų. Paveikslėlius teko
grąžinti, draugės atsiprašyti. Man
tai buvo didelis stresas, tačiau su ta
mergaite išlikome geros draugės.
Mokiausi gerai, niekada nestokojau veiklos, buvau aktyvi mokyklos
tarybos narė, manėme, kad galime
daug ką pakeisti, kalnus nuversti. Per
mokyklos savivaldos dienas teko pabūti ne tik mokytoja, bet ir mokyklos
direktore. Manyčiau, mes buvome
pakankamai savarankiškos. Kai mokyklą užgriuvo svečiai iš užsienio, o
Anykščių kavinės jau nedirbo, pasimetusiems mokyklos vadovams pasisiūlėme svečiams prikepti blynų. Ir
mums pavyko ne tik savo mokytojus,
bet ir svečius nustebinti“.
J. Aukštuolytė-Šinkūnienė 1994
metais buvo šauniausia Anykščių
moksleivė, ją tuomet kalbino „Anykštos“ žurnalistai.
1995 - 1999 m.
Studijuodama savaitgalius leido
Anykščiuose

Jolita Aukštuolytė su dešimčia metų jaunesniu broliuku Gyčiu.

J. Šinkūnienė 1995–ųjų kovo mėnesį jau žinojo, kad įstojo į Kauno
technologijos universitetą, tereikėjo
tik išlaikyti abitūros egzaminus, tačiau stengėsi juos išlaikyti pačiais
geriausiais pažymiais. Ir jai pavyko.
Pasirinko tuomet itin populiarią ir
abiturientų geidžiamą specialybę verslo administravimą ir vadybą. Jaunatviškas entuziazmas ir veržlumas
neprapuolė – universitete įsiliejo į
visuomeninę veiklą, tačiau visus savaitgalius leido Anykščiuose. „Buvau

tiesiog suaugusi su Anykščiais. Čia
buvo mano šeima, broliukas Gytis,
kurį baigdama mokyklą nuvedžiau
į pirmą klasę, ir širdies draugas Marius, su kuriuo draugavome jau porą
metų, – prisiminė Jolita. – Sugrįždavau kiekvieną savaitgalį“.
Studijuodama J. Šinkūnienė pirmą
kartą išvažiavo į užsienį. „Vienai firmai 1996 m. mes ieškojome prekybos
taškų, - pasakojo J. Šinkūnienė. – Už
tai gavome dolerių ir kelionę į Helsinkį (Suomija). Antra kelionė buvo
susijusi su darbu. Norėjau žūtbūt užsidirbti pinigų ir pagal studentų programą išvažiavau skinti braškių į Vel-

są (Didžioji Britanija). Darbas buvo
alinantis, sužinojau, kas yra „juodas“
darbas. Tačiau tuomet ir supratau, kad
Anykščių keisti į Angliją ar kurią kitą
šalį tikrai nenorėčiau.
1999 m. baigusi universitetą mergina sugrįžo į Anykščius ir pradėjo
dirbti bendrovėje „Jaros transportas“.
Tų pačių metų vasarą Aukštuolytė
tapo Šinkūniene, po beveik šešerių
metų draugystės atšoko vestuves
su Mariumi Šinkūnu ką tik duris atvėrusioje „Jaros“ picerijoje. Širdies
draugas gyveno Ramybės mikrorajone, baigęs A. Vienuolio gimnaziją
jau buvo spėjęs įgyti ne tik staliaus
diplomą, bet ir darbinės veiklos įgūdžius, dabar dirba Anykščių komunaliniame ūkyje. „Kaip tėveliai norėjo,
taip dukrytė ir padarė, baigė mokslus,
sugrįžo į Anykščius, sukūrė šeimą,
- juokėsi moteris. – Marius buvo išvykęs padirbėti į Vokietiją, tad butą
Anykščiuose, galima sakyti, 2000–aisiais nusipirkome patys. Tame dviejų
kambarių bute ir tebegyvename, nors
mūsų jau keturi, tačiau išsitenkame“.
2000 – 20017 m.
Ant kalnų slidžių pastatė
bendradarbiai
2000–aisiais J. ir M. Šinkūnams
gimė dukra Gabrielė, o dar po ketverių metų – Gabija, būsima 2017–ųjų
Lietuvos kalnų slidinėjimo čempionė savo amžiaus grupėje. Tačiau,
kai mergaitės gimė, tėvai apie kalnų
slides dar jokio supratimo neturėjo.
Nors seneliai gyveno šalia, mergaites
tėvai augino patys, labai retai palikdami senelių globai.
(Nukelta į 12 p.)

Marius ir Jolita Šinkūnai ką tik prisiekę amžiną meilę.
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Paraiškų rengime tobulinasi už rajono pinigus
kieno kabinete vyko svarstymai.
Dėkojo Antanui Vienuoliui...

Kultūros tarybos pirmininko
pavaduotoja Jurgita Bugailiškienė kontaktų su „Anykštos“ žurnalistais vengia. Priminsime, kad šios tarybos
posėdžiai yra slapti, jų data ir
darbotvarkė neskelbiama, o
apie priimamus sprendimus
informacija neviešinama.
(Atkelta iš 1 p.)
Rinkosi iš vieno kandidato
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka „Anykštą“ informavo, kad UAB
„Bugiris“ buvo vienintelis paslaugos
tiekėjas, kuris buvo apklaustas prieš
paslaugos pirkimą. Paslaugos parengimo pirkimas atliktas vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės
administracijos supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklėmis, kurios leidžia
rinktis iš vieno paslaugos tiekėjo.
„Apklausa raštu, neskelbiant viešai
ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti
vykdoma, preliminariai numatomai
sudaryti pirkimo sutarties vertei neviršijant 3000 Eur be PVM“, - apie
tai, kodėl viešajame pirkime rengti
paraišką UNESCO dalyvavo vienintelė UAB „Bugiris“, aiškino savivaldybės administracijos direktorius A.
Gališanka.
Paraiška tobula, bet ją liepė
pataisyti
Paraiškos parengimo UNESCO
organizacijai viešąjį pirkimą organizavusi savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė
Pajarskienė sakė, kad paraiška jau
buvo perduota Lietuvos UNESCO
sekretoriatui, kuris ją įvertino ir pateikė rekomendacijas.
„Dabar visai neseniai gavome
tokį neformalų, pradinį laišką su pasiūlymu paraišką pakeisti, pataisyti,
patikslinti. Ir labai palankų, labai
palankų, kurį mes vertiname, kaip iš
tikrųjų įvertinimą Lietuvos UNESCO
sekretoriato, kad paraiška yra tobula,
yra labai puikiai parengta, solidi ir išreikšta neabejotina viltis, kad mus toliau lydės sėkmė. Dabar mes kartu su
paraiškos rengėjais rengiame patikslinimus ir papildymus“, - prasitardama,
kad vis dėlto paraiškos iš pirmo karto
sėkmingai parengti nepavyko, pasakojo A. Pajarskienė.
Paraiška UNESCO, kad Anykščiai būtų įtraukti į kūrybiškų miestų
tinklą, bus tobulinama iki birželio 16
dienos.
Į 50 klausimų atsakė angliškai
„Paraiška yra didžiulės apimties
anglų kalba. Ją rengti reikėjo labai
schematiškai. To paties sakinio beveik niekada negalėjai kartoti du
kartus arba to paties pavyzdžio, nes
yra 50 klausimų iš visiškai skirtingų
temų. Labai sudėtinga aplikacija, tačiau Lietuvos UNESCO sekretoriatas

Savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas Tautvydas
Kontrimavičius neabejojo:
„Jeigu anykštėnų įmonė jau
ėmėsi tokios veiklos ir jeigu
tą darbą padarė taip, kad
savivaldybė jį priėmė ir dar
pinigus sumokėjo, tai manykime, kad tą darbą ir padarė
gerai.“
pripažino, kad parengta tobulai. Tai
mes labai džiaugiamės tuo“, - neslėpdama pasididžiavimo atliktu darbu
kalbėjo A. Pajarskienė.
Pasiteiravus, ar UAB „Bugiris“
rengiant paraišką reikėjo pagalbininkų, A. Pajarskienė sakė: „Jie rinko
informaciją. Ta informacija yra vieša,
kuri yra mūsų tinklapiuose. Papildomai pagal klausimynus mūsų įstaigos trumpai pateikė informaciją apie
perspektyvas. O viską savarankiškai
rengė. Ir būtent, kad profesionaliai
buvo daromas vertimas anglų kalba
su sudėtinga terminologija ir paaiškinimais (Kalba netaisyta, - red.past.)“.
Kada pakvies į UNESCO,
niekas nežino
Savivaldybės vyriausioji specialistė A. Pajarskienė sakė, kad tai, ar
Anykščiai bus įtraukti į UNESCO
kūrybiškų miestų tinklą, turėtų galbūt
paaiškėti dar šiemet.
„Čia juk ne projekto vertinimas. Tai
yra tiesiog jungimasis, partnerystės
platforma. Tai yra susitarimai, kaip jie
nuspręs pagal jų darbotvarkes. Nėra
kažkokių terminų anksčiau ar vėliau.
Mes planuojame, kad sužinosime
šiais metais, tačiau kaip bus, niekas
nežino“, - sakė A. Pajarskienė.
Savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui A. Pajarskienė
„Anykštai“ prisipažino, kad prieš
atliekant viešąjį pirkimą UNESCO
paraiškai rengti, buvo svarstomi
įvairūs variantai, kas šį darbą galėtų atlikti, tačiau apsistota ties UAB
„Bugiris“.
„Mes esame išnagrinėję keletą
galimų įvairiausių variantų. Vienas
iš variantų, kas būtų, jei paraišką
atiduotume rengti visiškai nesuvokiančiam Anykščių krašto kultūrinio
gyvenimo, nedalyvaujančiam šiame
procese kokiam nors tyrimų institutui ar universitetui. Kiek papildomai tiems žmonėms reikėtų surinkti
informacijos, kad jie palyginti per
trumpą laiką galėtų parengti paraišką. Šiuo atveju mes neabejojome,
kad turime profesionalų. Patirtis
įrodė, kad kai rengėme Europos kultūros sostinės paraišką, tie idėjiniai
etapai pripažinti kaip vieni pažangiausių. Šita komanda, UAB „Bugiris“, yra padariusi didelį kūrybinį ir
intelektualų darbą“, - pagyrų negailėjo A. Pajarskienė.
Savivaldybės specialistė neįvardino, kas buvo tie „mes“, svarstę
variantus, kas galėtų rengti paraišką,
kad Anykščiai taptų visame pasaulyje pripažintu literatūriniu miestu, bei

Savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas, Anykščių muziejaus koordinatorius Tautvydas Kontrimavičius
„Anykštai“ sakė taip pat girdėjęs, kad
Lietuvos UNESCO sekretoriatas palankiai įvertinęs paraišką Anykščius
įtraukti į kūrybinių pasaulio miestų
tinklą, tačiau kiek tame teisybės, patvirtinti negalėjo.
„Kol kas apie puikumą nieko negaliu pasakyti, nes nesu matęs jokio
dokumento, kaip ir kas įvertino. Aš
tik girdėjau bendrą atsiliepimą, kurį
savivaldybei atsiuntė UNESCO nacionalinis komitetas. O jeigu ieškoti
priežasčių, kodėl paraiška įvertinta
palankiai, yra ta sritis, kur Anykščiai
jau ne vienoje gyventojų kartoje yra
stipresnė literatūrinėje kūryboje, tradicijose. Čia net ne mūsų kartos nuopelnas tuo didžiuotis. Šitokią kryptį
nuo XX amžiaus pirmosios pusės
formavo Antanas Vienuolis kaip literatūrinio krašto įvaizdį. Jeigu mes
deramai tai pratęsime, nesvarbu, kuriame kontekste - ar Lietuvos ar platesniuose vandenyse - tai yra džiugu.
Tai yra mūsų kartos pareigos“, - kalbėjo T. Kontrimavičius.
Kultūros tarybos pirmininkas
sako, kad valdžia žino, ką daro
Tai, kad paraišką UNESCO organizacijai rengė rajono Kultūros
tarybos pirmininko pavaduotojos J.
Bugailiškienės įsteigta UAB „Bugiris“, T. Kontrimavičius sakė vertinantis „visai normaliai“, o susiklosčius
aplinkybėms, sakėsi tokia proga pasinaudotų ir pats.
„Kiekvienas žmogus, dirbantis vienoje ar kitoje verslo ar kultūros srityje, turi teisę reikštis. Jeigu aš turėčiau
įmonę, kuri užsiimtų panašia veikla,
aš irgi turėčiau teisę dalyvauti ir siūlyti. J. Bugailiškienė ir jos partneriai
šią sritį išmano ir gali pretenduoti. O
ar jie gali geriausiai parengti, ar kas
kitas, tam yra savivaldybės institucija, kriterijai ir tą turi nuspręsti.
Aš negaliu sakyt, kad nei labai gerai, nei kad kažką pažeidė.
Pagal nustatytą tvarką buvo pasirinktas paraiškos rengėjas. Nežinia, ar mes būtume patenkinti,
jei paraišką rengtų konkursą laimėjusi įmonė, dirbanti kur nors
Pagėgiuose, ir šioje veikloje angažuota, siekianti kažką padaryti. Iš
karto imtume abejoti, ar Pagėgių
įmonė yra kompetentinga suvokti Anykščių literatūrinių tradicijų
gelmes ir panašiai. Šiuo atveju,
jeigu anykštėnų įmonė jau ėmėsi
tokios veiklos ir jeigu tą darbą padarė taip, kad savivaldybė jį priėmė ir dar pinigus sumokėjo, tai
manykime, kad tą darbą ir padarė
gerai“, - dėstė T. Kontrimavičius,
pridurdamas, kad jam įtarimų kiltų, jei kuri nors viena įmonė visus
įmanomus savivaldybės projektus
laimėtų dešimt metų iš eiles.
Kompetencijas kelia už
mokesčių mokėtojų pinigus
Priminus, kad Anykščiams su
UAB „Bugiris“ parengtomis strategijomis kartą jau nepavyko tapti
Europos kultūros sostine, T. Kontrimavičius pastebėjo, kad ir toliau
rengdami paraiškas ir projektus, už
kuriuos UAB „Bugiris“ sumokama
už mokesčių mokėtojų pinigus, jo
rengėjai tiesiog tobulėja.

„Galėčiau manyti, kad darbas su
kultūros strateginiais dokumentais
kelia kompetencijas ir pačių rengėjų. Pavyko ar nepavyko, galima diskutuoti apie prasmes ir panašiai, bet
procesas, kai Anykščiai siekė Europos kultūros sostinės statuso, atkreipė dėmesį į Anykščių galimybes
vienoje ar kitoje srityje. Svarstant tą
paraišką buvo atkreiptas dėmesys,
kad vienoje vietoje mes esame labai
stiprūs, o kitoje vietoje negalime
lygintis su didelių miestų intelektualinėmis kultūrinėmis pajėgomis
ir erdvėmis ką nors realizuoti. Tada
buvo pastebėta, kad mes esame
stiprūs literatūrinėje srityje ir buvo
pateikta užuomina, kad bandykite
akcentuoti labiau savo literatūrines
gelmes. Tiesiog vyksta procesai,
kurie yra naudingi Anykščių kraštui. Ne visuomet tie procesai turėtų Anykščius užkelti į pirmą vietą,
kur tik panorėtum“, - apie tai, kas
buvo akivaizdu dar prieš užsimojus
Anykščiams tapti Europos kultūros
sostine, po patirto fiasko dabar vardijo T. Kontrimavičius.
Ir patys žinome, ko
Anykščiams trūksta
Kultūros tarybos pirmininkas T.
Kontrimavičius prognozavo, kad
dar vienas Anykščių bandymas, šįsyk įsiterpti į UNESCO organizacijos pasaulinių didmiesčių gretas,
bus sėkmingas.
„Čia yra proceso pradžia. Tai nėra
konkursas į tam tikrą vietą. Įvertinus paraišką, manau, būtų įžvelgtos
stipriosios ir silpnosios pusės, gali
būti, kad bus pasiūlyta vieną ar
kitą dalyką stiprinti, ryškinti. Mes
juk patys žinome, ko mums trūksta
Anykščių krašte, kuo mes negalime
lygiuotis su plačiau žinomo Europos literatūrinio miesto patirtimis.
Gali būti pasiūlyta pasitempti, gali
būti pasakyta, kad jau laikas. Bet čia
toks mūsų būrimas iš kavos tirščių,
kuris šiuo metu nėra prasmingas“, sakė T. Kontrimavičius.
Beje, apie tai, kad bus išryškintos
„silpnybės“ bei „stiprybės“, jau plačiai kalbėta ir tuomet, kai UAB „Bugiris“ už 5 000 Eur rengė Anykščių
rajono kultūros strategiją.
Mato nenusisekusias Europos
kultūros sostinės pasekmes
Tai, kad UNESCO organizacijai
paraišką rengia savivaldybės Kultūros
tarybos, kuri ir priėmė siūlymą šiai organizacijai teikti paraišką, pirmininko
pavaduotojos J. Bugailiškienės įsteigta
UAB „Bugiris“, pasak rajono Tarybos nario, liberalo Luko Pakelčio, yra
vienareikšmiškai ne pats geriausias
pavyzdys.
„Tam opozicijai ir yra reikalingas
Antikorupcijos komisijos pirmininko
postas, kad savo iniciatyva panašius
klausimus labai greitai galėtume išsiaiškinti“, - prisimindamas paskutinįjį
rajono Tarybos posėdį, kuriame rajono
mero Kęstučio Tubio iniciatyva buvo
blokuojama jo kandidatūra tapti Antikorupcijos komisijos pirmininku, kalbėjo L. Pakeltis.
Rajono valdžios opozicijoje esantis
L. Pakeltis sakė, kad pats principas,
kai viešasis pirkimas rengti UNESCO
paraiškai buvo surengtas apklausus tik
vieną paslaugos teikėją, nors tai ir yra
teisėta, gan ydingas.
„Kai prisimeni, kad Anykščių projektas tapti Europos kultūros sostine
nebuvo pats sėkmingiausias, atrodo,
kad kartais mums kažko reikia bet

kokia kaina“, - pastebėjo opozicijos
atstovas.
Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Dainius Žiogelis jau nebe
pirmąjį kartą skeptiškai atsiliepė apie
užmanymą teikti paraišką UNESCO
organizacijai.
„Man jau vien ši paraiška yra kažkoks kosmosas. Čia nenusisekusios
Europos kultūros sostinės pasekmė
kažkokia. Ta idėja man yra su klaustuku ir net nesinori jos komentuoti.
Esu praktikas realistas ir man tokie
nerealūs dalykai neimponuoja. Na,
gal aš nesuprantu, nes nesu kultūrininkas. O viešieji pirkimai... Nebestebina
manęs jau niekas. Kažkada klausėmės
paruošto kultūros strategijos kažkokio
kratinio. Taip ir nesupratau išklausęs
pristatymo, kas ten yra. Gal ir čia kažkas panašaus? Čia yra kultūrai skirtų
pinigų įsisavinimas. Man tai – visai
nereikalingas laiko, darbo ir pinigų
eikvojimas“, - sakė opozicijoje esantis
D. Žiogelis.
Šiek tiek anksčiau Seimo narys,
konservatorius Sergejus Jovaiša sakė,
kad pabandyti teikti paraišką UNESCO yra verta.
„Gal kai kur mes ir per daug užsimojame, tačiau geriau pabandyti, nei
likti pasyviam ir aimanuoti, kad pas
mus niekas nevyksta. Tuo labiau, kad
mes labai esame susiję su literatūra“, sakė S. Jovaiša.
Paraiškos rengėjai nekomunikabilūs
„Anykšta“ apie paraiškos UNESCO rengimą taip pat siekė pakalbinti
ją rengusius UAB „Bugiris“ atstovus.
Deja, bet Kultūros tarybos pirmininko pavaduotoja J. Bugailiškienė nekėlė savo mobiliojo telefono ragelio.
Paskambinus internetu rastu UAB
„Bugiris“ kontaktiniu numeriu, atsiliepęs Audrius Bugailiškis perdavė J.
Bugailiškienės telefono numerį, kuriuo jau nebe pirmą kartą bandėme su
ja nesėkmingai susisiekti. Vėliau nei
vienu, nei kitu mobiliojo ryšio telefono numeriu susisiekti nepavyko.
Viešuosiuose pirkimuose
UAB „Bugiris“ labai sekasi
UAB „Bugiris“ laimėtas viešais
pirkimas už 3 000 Eur rengti paraišką
UNESCO organizacijai – ne vienintelis sėkmingas iš savivaldybės biudžeto gautas pelningas kąsnis.
Buvusios savivaldybės specialistės,
mero pavaduotojo Sigučio Obelevičiaus patarėjos įkurta UAB „Bugiris“
prieš dvejus metus už 5 000 Eur parengė rajono kultūros strategiją, kuri
buvo reikalinga Anykščių siekiams
tapti 2022-ųjų Europos kultūros sostine. Deja, paraiška buvo atmesta jau
pirmame etape, o šį titulą laimėjo
Kaunas.
UAB „Bugiris“ taip pat yra pagaminusi prabangų Anykščių krašto
garbės ambasadoriui skirtą ženkliuką.
Iš pradžių savivaldybės administracija viešai skelbė, kad jis kainavo 8 000
Eur, vėliau – jau 800 Eur, tačiau kokia
jo buvo tikroji kaina, oficiali informacija taip ir nebuvo pateikta.
Pernai UAB „Bugiris“ savivaldybės administracija biudžeto pinigus
mokėjo net už automobilių remonto
darbus. Priminsime, kad iš Anykščių
rajono Smulkaus ir vidutinio verslo
skatinimo programos vos susikūrusi
UAB „Bugiris“ gavo 2 380 Eur.
2013 m. paramą iš rajono biudžeto
gavo ir J. Bugailiškienės vyras Audrius Bugailiškis. Jam tada buvo skirta 2 640 litų (765 eurai).
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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 2.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Brolių Grimų pasakos.
11.00 Premjera. Šunų ABC 2.
11.50 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Planeta Žemė 2.
Dienoraščiai (subtitruota).
12.50 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Paslaptingas baltauodegio elnio gyvenimas (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.
21.00 „Laisvės kaina.
Savanoriai“. N-7.
22.00 Šulinkasio duktė. N-7.
24.00 Kino žvaigždžių alėja.
Stalingradas. Šunsnukiai, jūs
norite gyventi amžinai?. 1959
m. N-7.
1.35 Pasaulio dokumentika.
3.20 Puaro 13. (kart.).
4.55 Kelionės su „Istorijos de-

tektyvais“.
5.40 Klausimėlis.lt.
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 „Tomas ir Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.05 KINO PUSRYČIAI Šnipų
vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga.
11.50 Vėl septyniolikos. N-7.
13.55 Bukas ir bukesnis. Kai
Haris sutiko Loidą. N-7.
15.40 Pričiupom!. N-7
16.10 Pričiupom!. N-7.
16.40 PREMJERA Asteroidas.
Lemiamas susidūrimas. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto. TV žaidimas.
20.35 Titanų įniršis. N-7.
22.30 Melo pinklės. N14.
1.00 Didžiosios motušės namai.
Obuolys nuo obels (k) N-7.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu meistrai“ N-7
7.30 Bailus voveriukas.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kobra 11. N-7.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Sparnuotasis desantas.
N-7.
12.30 Paveldėtojai. N-14.
14.50 Auklė 2. N-7.
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Viena šeima - viena
širdim!

21.00 Transporteris. N-7.
22.50 Viešbutis „Didysis
Budapeštas“. N-14.
0.50 Universalioji korta. N-14.
6.30 Baltijos galiūnų čempionato
IV etapas. Rokiškis (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Baltijos galiūnų čempionato
finalas. Sidabravas.
10.05 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
10.35 „BBC dokumentika. Liūčių
sezono belaukiant“.
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 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.30 „Paskutinis faras“. N-7.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“.
21.40 „Beverli Hilso policininkas
3“. N-7.
23.50 „PREMJERA Akloji zona“.
N14.
1.45 „Padangių riteriai“. N14.
3.25 „Laukinės aistros“. N14.
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 „PREMJERA Šviežias
maistas. Anos Olson receptai“.
12.25 „Gardžiausi Merės Berės
patiekalai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.05 Bėdų turgus.. (kart.).
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. Erdoganas.
Kelias į sultono sostą. N-14.
23.15 Premjera. Medičiai,
Florencijos valdovai. N-7.
0.10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
1.10 Komisaras Reksas 14. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
4.10 Karinės paslaptys.
5.05 Klausimėlis.lt.
5.30 Teisė žinoti.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.

10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 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.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
„Apsuptyje“. N14.
0.25 „Įkaitai“. N14.
1.20 „Judantis objektas“. N-7.
2.15 „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 „Kerštas ir meilė“. N-7.
11.55 „Kobra 11“. 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 „Broliai Grimai“. N-14.
0.55 „Kaulai“. N-14.
1.45 „Imperija“. N-14.
2.40 „Amerikiečiai“. N-14.
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 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
10.30 „Savas žmogus“. 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 Pabėgimas. N14.
22.50 Beverli Hilso policininkas
3. N-7.
0.55 „Akloji zona“. N14.
2.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.15 „Liūčių sezono belaukiant“.
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 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
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15.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
17.15 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
18.55 Anželika ir sultonas. N-7.
1968 m.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
„Diktė. Artimi ir tolimi“. N14.
22.50 „Meilės punšas“. N-7.
0.40 „Begėdis“. N14.
1.45 „Diktė. Aistros ir pančiai“.
N14.
3.15 „Pasisvėrę ir laimingi“.
4.05 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
4.50 „Mylėk savo sodą“.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. Užpaliai.
6.55 ARTi.
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 VII nacionalinis moksleivių
kūrinių konkursas „Mano nata“.
1 d.
12.00 Šventadienio mintys.
12.30 Mažesnieji broliai.
13.00 Sekminių šv. Mišios iš
Vilniaus Kalvarijų.
14.45 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2017.
15.30 Kengyras. 40 laisvės
dienų.
16.50 Veisenzė. Berlyno meilės
istorija 3. N-7. (kart.).
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Premjera. Amerikos italai.

21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė
„Sisters On Wire“.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Jaunasis Montalbanas
1. N-7.
2.00 Stambiu planu.
2.30 IQ presingas.
3.15 Džiazo muzikos vakaras.
4.30 Paulavos respublika.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Tauro ragas. N-7.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Brydės (k).
11.00 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. Savaitė.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.25 Ne vienas kelyje (k).
2.00 KK2 (k). N-7.
4.00 Dviračio šou (k).
6.30 Ledo kelias. N-7.
7.30 Jokių kliūčių!. N-7.
8.30 Nuo amato iki verslo.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties. N-7.

11.00 Nepaprastos lenktynės.
N-7.
12.00 72 valandos. 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 Blondinės. N-7.
20.55 6 kadrai. N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP. N-14.
23.00 Legendos. N-14.
0.00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.
1.45 Tironas. N-14.
07.25 „Kaip gyvena krokodilai“.
N-7.
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.
13.50 „Ilga kelionė namo“. N-7.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“. 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“.
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20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės XVII.
Durklo klubas. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Kas namie šeimininkas?“.
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.15 „Policija ir Ko“. N-7.
4.05 Diktė. Artimi ir tolimi. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
6.55 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.
12.55 Nacionalinis turtas. (kart.).
13.25 Linija, spalva, forma.
13.55 Atspindžiai.
14.25 Baltijos gitarų kvarteto
koncertas.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 9.
16.45 Durys atsidaro. Viena
istorija.
17.00 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Laiko ženklai.
18.20 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Varom į kalėjimą. N-14.
22.30 Durys atsidaro. Viena
istorija. (kart.).
22.45 Stop juosta. (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE.
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 (k).
9.30 Žinios.
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Dienos komentaras (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 „Avarijų TV“.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 „Kaulai“. 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 „CSI Majamis“. N-7.
19.00 „Pėdsakai“. N-7.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.
22.00 „Farai“. N-7.
23.00 „Nešiotojai“. S.
0.40 „Daktaras Hausas“. N-14.
1.35 „Amerikietiška siaubo istorija“. N-14.
2.35 „Greislendas“. N-14.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Delta“. N-7.
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
12.35 „Bitininkas“. N-7.
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 „Auksinė daina“. Grupė
“Vairas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Ilga kelionė namo“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
05.10 „Neišsižadėk“. N-7.
05.55 „Pasaulio chameleonai“.
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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 Šunų ABC 2 (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.
0.15 Klausimėlis.lt.
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
1.10 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
5.05 Istorijos detektyvai.
Istorinė publicistika.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.

9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.35 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
„Snaiperis 2“. N14.
0.05 „Įkaitai“. N14.
1.00 „Judantis objektas“. N-7.
1.55 „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 „Imperija“. N-14.
2.20 „Amerikiečiai“. N-14.

6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.40 „Tokia tarnyba“. N-7.
8.30 „Voratinklis“ N-7.
9.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
10.30 „Savas žmogus“. 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 Pasienio sargyba. N-7.
21.00 Vaiduoklių namas 2.
N14.
22.45 Pabėgimas. N14.
0.35 „Okupuoti“. N14.
1.25 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.15 „Penktoji pavara“.
3.00 Pasienio sargyba (k). N-7.
3.25 „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“.

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.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
23.35 Premjera. Pianinas.
N-14.
1.35 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.25 Klauskite daktaro.
3.10 Gyvenimas.
4.00 Auksinis protas.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.35 „Dvi širdys“

16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
„Plastikas“. N14.
0.20 „Įkaitai“. N14.
1.15 „Judantis objektas“. N-7.
2.10 „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 „Vaizdo dienoraštis“.
N-14.
0.10 Kaulai. N-14.
1.10 Imperija. N-14.
2.00 „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“. N-7.
10.30 „Savas žmogus“. 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 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Požeminis garažas. N14.
23.00 Vaiduoklių namas 2.
N14.
0.55 „Okupuoti“. N14.
1.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.25 „Penktoji pavara“.
3.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
3.30 „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 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
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15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
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
Midsomerio žmogžudystės XVII.
Žudanti magija. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Kas namie šeimininkas?“.
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.15 „Policija ir Ko“. N-7.
4.05 Midsomerio žmogžudystės XVII. Durklo klubas. N-7.
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 9
(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 ARTi.
14.35 Amerikos italai. (kart.).
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 9.
16.50 Mokslo sriuba.
17.05 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.20 Premjera. Lemtinga
diena.
19.15 Labanaktukas.

19.45 Septynios Kauno dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Šulinkasio duktė. N-7.
22.50 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos vakaras.
1.15 Maistas ir aistros.
1.45 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
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 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“. N-7.
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kaulai”. N-7.
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 „Kaulai“. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „Lietuvos krepšinio
lygos rungtynės dėl 1 vietos.
Panevėžio „Lietkabelis“ - Kauno
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Raudonoji aušra“. N-14.
23.50 „Daktaras Hausas“.
N-14.
1.40 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14.
2.45 „Greislendas“. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Delta“. N-7.
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
12.35 „Bitininkas“. N-7.
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 „Auksinė daina“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Ilga kelionė namo“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
05.10 „Neišsižadėk“. N-7.
05.55 „Pasaulio chameleonai“.
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17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės XVII.
Midsomerio grafystės baladė.
N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Kas namie šeimininkas?“.
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.15 „Policija ir Ko“. N-7.
4.05 Midsomerio žmogžudystės
XVII. Žudanti magija. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Paulavos respublika.
7.00 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 Lemtinga diena (kart.).
13.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
14.00 Kengyras. 40 laisvės
dienų (kart.).
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 9.
16.45 Kultūrų kryžkelė.
17.15 Kultmisijos.
18.00 Mulos Omaro pėdsakais
(subtitruota).
19.00 Projektas Pi.
19.30 Labanaktukas.
20.00 Premjera. Šimtas reginių
senoviniame mieste.
20.30 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017.

21.20 Elito kinas. Išgyvena tik
mylintys. N-14.
23.20 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Žagarės vyšnių festivalis
2016 „Viskas yra gerai“.
0.55 Projektas Pi.
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 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Dienos komentaras (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 „Avarijų TV“.
9.30 „CSI Majamis“. N-7.
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kaulai”. N-7.
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 „Kaulai“. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės.
Klaipėdos „Neptūnas“ - Vilniaus
„Lietuvos rytas“. Tiesioginė
transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Hobitas. Nelaukta kelionė“. N-7.
1.20 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14.
2.10 „Greislendas“. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Delta“. N-7.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.35 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. 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 „Auksinė daina“. Grupė
“Mokinukės“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Ilga kelionė namo“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. 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 Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės metinis
pranešimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo (su vertimu į
gestų k.).
10.35 Seserys (kart.).
11.35 Gyvenimas.
12.25 Klausimėlis.lt.
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
4.
23.20 Premjera. Melas baigėsi.
N-14.
1.10 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.. N-7.
5.05 Laisvės vėliavnešiai.
5.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.35 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
„Nakties įkaitas“. N14.
0.40 „Įkaitai“. N14.
1.35 „Judantis objektas“. N-7.
2.30 Sveikatos ABC televitrina
(k).
2.55 Alchemija. VDU karta.
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 Rezidentai. N-7.
20.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Karaliaus vardu.

Požemių pasaulio sakmė“. N-14.
1.00 „Kaulai“. N-14.
1.55 „Imperija“. N-14.
2.45 „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“. N-7.
10.30 „Savas žmogus“. 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“.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Mirtina žmogžudystė.
N-7. 1976 m.
22.55 Požeminis garažas. N14.
0.55 „Okupuoti“. N14.
1.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
4.05 Savaitės kriminalai (k).
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.

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.
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!
22.45 Karkasono žudikas.
N-7.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.10 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 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.

9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 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.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 „Ištrūkęs Džango“. N14.
0.20 „Zombių karalius“. N14.
2.10 „Nakties įkaitas“. 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 „Monstrų biuras“. N-7.
21.20 „Iksmenai 2“. N-7.
0.10 „30 naktų paranormalių
reiškinių su Šėtono apsėsta
mergina su drakono tatuiruote“. S.
1.40 „Piramidė“. 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“. 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 „Amerikietiškos imtynės“. N-7.
21.35 Amerikos kiborgas.
Plieninis karys. N14.
23.30 Mirtina žmogžudystė.
N-7.
1.25 „Okupuoti“. N14.
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.55 Amerikos kiborgas.
Plieninis karys. 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 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.

14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
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. PREMJERA
Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Namai namučiai. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Kas namie šeimininkas?“.
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.15 „Policija ir Ko“. N-7.
4.10 Midsomerio žmogžudystės
XVII. Midsomerio grafystės
baladė. N-7.

16.25 Kaip atsiranda daiktai 9.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.05 LRT Kultūros akademija.
17.55 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.00 Tarptautinė šiuolaikinio
meno mugė „ArtVilnius’17“.
19.00 Kultūrų kryžkelė.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Pianinas. N-14.
23.00 Nacionalinis turtas.
(kart.).
23.30 DW naujienos rusų
kalba.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Kelionė laiku.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Stop juosta. (kart.).
4.15 Nes man tai rūpi.
5.00 Panorama.

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.00 Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės metinis
pranešimas.
10.30 Labas rytas, Lietuva.
12.30 DW naujienos rusų
kalba.
12.40 Mulos Omaro pėdsakais
(subtitruota, kart.).
13.40 Muzika gyvai.
„Kremerata Baltica“ 20-mečiui
ir Gidono Kremerio 70-mečiui.
(kart.).
15.30 Rojus Lietuvoj.

6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Dienos komentaras (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 “Kaulai”. N-7.
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 „Kaulai“. 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 „Žvaigždžių kelias“. N-7.
0.30 „Daktaras Hausas“. N-14.
1.25 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14.
2.20 „Greislendas“. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Delta“. N-7.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.35 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. 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 „Auksinė daina“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Ilga kelionė namo“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.

2017 06 09
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Brokenvudo paslaptys.
Kruvinos Kalėdos. N14.
22.55 SNOBO KINAS Selestė
ir Džesis amžinai. N14.
0.45 „Kas namie šeimininkas?“.
1.35 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.20 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.05 „Policija ir Ko“. N-7.
3.55 Nusikaltimo vieta Kelnas. Namai namučiai. 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.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 LRT OPUS ORE.
13.10 Gimtoji žemė.
13.35 Atspindžiai.
14.10 Kelias į namus. (kart.).
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 Paulavos respublika.
19.15 Muzika gyvai.
21.00 Melas baigėsi. N-14.
22.35 Kai aš mažas buvau.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT Kultūros akade-

mija.
0.45 Anapus čia ir dabar.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Skrendam. (kart.).
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
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 “Kaulai”. N-7.
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas
bendrikas”. N-7.
14.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7.
14.30 „Teleparduotuvė“.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-7.
16.00 „Kaulai“. N-7.
17.00 „Kobra 11“. N-7.
18.00 „Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės.

Kauno „Žalgiris“ - Panevėžio
„Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija.
20.00 „Farai“. N-7.
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Džonas Vikas“. N-14.
0.40 „Žvaigždžių kelias“. N-7
(kart.).
2.50 „Tėvynė“. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Delta“. N-7.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.35 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina“. Radži.
Muzikinis šou.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“. N- 7.
01.15 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
03.10 „Pasaulio chameleonai“.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
05.10 „Neišsižadėk“. N-7.
05.55 „Gamtos magija“.
06.15 „Žemė iš paukščio
skrydžio“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 Premjera. Tobotai 2.
7.20 Tatonka ir mažieji draugai.
7.35 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
7.50 Džiunglių knyga 2.
8.05 Premjera. Mūsų miesteliai.
Paparčiai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Tian Šanis. Lokių ir
arklių kraštas (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingas sodas (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer 2.
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės. Lietuva
- Slovakija.
23.45 Iš meilės ar dėl pinigų.
N-7.
1.20 Greiti ir įsiutę 4. N-14.
3.05 Pasaulio dokumentika.
4.50 Džesika Flečer 2 (kart.).
5.35 Gamtos inspektoriai.
6.30 “Didysis žvejys”.
6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Žuviukai burbuliukai“.
7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Skraidančių beždžionėlių antplūdis“.
11.45 „Persirengimo meistras“.
13.30 „Praktikantai“. N-7.
15.55 Pričiupom!. N-7.
16.25 „Nepataisomas“. N-7.
1975 m.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS
„Medžioklės sezonas atidarytas
2!“.
21.05 „Vyrai juodais drabužiais
2“. N-7.
22.50 „Alaus šventė“. N14.
1.10 „Ištrūkęs Džango“. N14.
6.25 „Ančiukų istorijos“.
6.55 „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“.
11.00 „Užburta meilė“.
12.05 „Heida“.
14.15 „Meilė keliauja laiku.
Rubinė“. N-7.
16.50 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Aplink pasaulį per 80
dienų“. N-7.
21.55 „Paskutinis raganų medžiotojas“. N-14.
0.05 „Vizijos“. S.
1.35 „Iksmenai 2“. N-7 (kart.).

6.15 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
9.00 Autopilotas.
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 Jūrų
pėstininkai. N14.
23.45 AŠTRUS KINAS
Laukinės aistros 2. N14.
1.40 „Okupuoti“. N14.
3.20 Moterys prieš vyrus (k).
N-7.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
11.55 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
12.25 „Gardžiausi Merės Berės
patiekalai“.
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
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didenybė Kiosem“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Tuštuma.
N14.
23.10 „Begėdis“. N14.
0.20 Selestė ir Džesis amžinai.
N14.
2.10 Brokenvudo paslaptys.
Kruvinos Kalėdos. N14.
3.40 „Pasisvėrę ir laimingi“.
4.30 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias.
7.45 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 Jaunasis Montalbanas 2.
15.30 Kultmisijos.
16.15 Visagino batalionas.
17.15 Tai - aš.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.05 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.
Kelias. 1954 m. N-7.
22.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių
apžvalga.
0.30 ARTS21.
1.00 Muzika gyvai.

2.45 LRT Kultūros akademija.
3.30 Kai aš mažas buvau.
4.10 Stop juosta. (kart.).
4.40 Laiko ženklai.
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.
17.00 Pasienio sargyba (k).
N-7.
17.30 Farai (k). N-7.
18.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
18.30 Išgyvenk, jei gali (k).
21.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
23.30 Autopilotas (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
3.30 Bus visko (k).
6.25 „Ledo kelias“. N-7 (kart.).
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7 (kart.).
8.30 „Vienam gale kablys“.
9.00 „NT žinios“.
9.30 „Lietuvos mokyklų žaidynės“.
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.).
11.00 „Nepaprastos lenktynės“.
N-7.
12.00 „72 valandos“. 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 „Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės.
Vilniaus „Lietuvos rytas“ Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė
transliacija.

19.00 „X Faktorius“.
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Amerikietiškas pyragas“.
N-14.
0.20 „Džonas Vikas“. N-14
(kart.).
2.10 „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 „Žemynų raida. Afrika“
. N-7.
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas.
Tėvystės rūpesčiai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skinsiu raudoną rožę“.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas. Kelionės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su
Ričardu Doveika.
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.
Tėvystės rūpesčiai“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Žemė iš paukščio skrydžio“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis „Vyšnia“

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti
paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį
gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų
čekį.

Prizas atiteks Surdegio gyventojai
Balandžio 29 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Pieva“ teisingas atsakymas
– ŠALMAS.
Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 67 skaitytojai. Tai anykštėnaiA.Vildžiūnas,A.Burneikienė,
D.Šlamienė, V.Lančickienė, A.Lunevičius, B.Augulienė V.Vilčinskienė, A.Kavolienė,
E.Zlatkutė, D.Varnienė, A.Vilčinskas, A.Tumulėnienė, J.Tamulėnas, R.Vilimas, Z.Vitkūnaitė,
M.Vitkūnaitė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, R.Kavoliūnienė, V.Bieliūnienė,
J.Raščiuvienė, V.Dikčiuvienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, A.Skaržauskienė,
Z.Vanagienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, A.Keraitienė, E.Jurėnaitė, J.Mieželienė,
O.Arienė, D.Patumsienė, A.Patumsis ir V.Malinauskienė; E.Sunkurytė, R.Domantienė,
P.Dolmantas, J.Mogylienė ir S.Cemnickienė iš Viešintų; E.Kiškienė, V.Strazdienė,
A.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų,
B.Aukštakalnienė iš Kurklių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės,
B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių, L.Ruša iš Vilniaus, T.Patumsienė iš Vikonių, S.Krisiūnienė
iš Surdegio, R.O.Deveikienė iš Mažionių, S.Steponavičienė iš Troškūnų, O.Petronienė iš
Smėlynės, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,
A.Ramanauskienė iš Dauginčių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, R.Šilaikienė iš Andrioniškio,
A.Juknonienė iš Rubikių, M.Risakovienė iš Debeikių, R.Vaiginytė iš Aknystų, L.Didienė iš
Medžiočių bei K.Rimkuvienė iš Antupių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Pieva“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks S. KRISIŪNIENEI iš Surdegio. Prašome
skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

I. Judickienės vaistinės
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 m. birželio 30 d.)
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Mūšyje dėl ilgesnių mokslo
metų laimėtojų nėra

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Linas BITVINSKAS

Daug šurmulio visuomenėje sukėlė ketinimas dar šių metų antrąjį ketvirtį padidinti mokymosi dienų per mokslo metus skaičių. Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė patvirtino,
kad sprendimą ketinama priimti dar šįmet. Greičiausiai nauja tvarka būtų taikoma nuo ateinančių
mokslo metų. Vilniuje dėl tokio sprendimo piketavo mokiniai ir mokytojai. Anykštėnai šiuo klausimu elgiasi gana santūriai, bet didelio džiaugsmo nerodo nei mokytojai, nei mokiniai.

ir stengsis, o jei suaugusiems yra nesvarbu, tai mokinys ir nesimokys. Retai yra mokinių, kurie patys nuo mažų
dienų mokosi savo noru.
Manau, kad mokslo metų trukmė
neturi didžiulės įtakos žinių kiekiui,
o vasarą mokytis tikrai niekas nenori,
tad tie, kurie nesimokė visus metus, ir
per tas dvi papildomas savaites sėdės
pamokose nieko neveikdami“.
Į pagalbą pasitelkė užsieniečius

Anykščių rajono J. Biliūno
gimnazijos Kavarsko vidurinio
ugdymo skyriaus abiturientė
Eglė Leonovaitė palaiko mokinių nuomonę – ilgesnių mokslo metų nenori.
Dėl prastų mokymosi rezultatų
kaltos ilgos atostogos
LR Švietimo ir mokslo ministerijos
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Audronė
Šuminienė, paklausta, kodėl svarstoma ilginti mokslo metus, teigė:
„Pirmiausiai, turime sutarti dėl
sąvokų. Mokslo metų prailginti neįmanoma – jie tęsiasi nuo rugsėjo 1 d.
iki rugpjūčio 31 d. Mes kalbame apie
ugdymo proceso ilginimą.
Pagrindinė priežastis, kodėl pradėta apie tai kalbėti, o dabar jau imtasi ir
realių veiksmų, kad lyginant su kitomis šalimis, yra ženkliai kritę moksleivių pasiekimų rezultatai. Ypatingai
mus nuvylė kas trejus metus organizuojami (paskutinį kartą vyko 2015
m. – aut.past.) skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų (PISA) rezultatai. Šiame tyrime dalyvauja įvairių
pasaulio valstybių penkiolikmečiai,
pvz., estų moksleivių rezultatai yra
vieni geriausių pasaulyje, o lietuvių –
žemesni nei 70 dalyvių vidurkis.
Kito tarptautinio tyrimo – matematikos ir gamtos mokslų (TIMSS),
kurį atlieka 4 ir 8 klasių moksleiviai,
rezultatai nėra tokie prasti, tačiau pasitempti tikrai yra kur.
Ir, mūsų manymu, vienas iš būdų
geresniems rezultatams pasiekti yra
ugdymo trukmės ilginimas. Dauguma mokytojų pripažįsta, kas po vasaros atsotogų grįžusių mokinių žinios
bei gebėjimai, įgyti per mokslo metus, žymiai suprastėja. Puiku, jeigu
vaikas vasaros atostogų metu keliauja, skaito knygas, važiuoja į stovyklas
ar kitaip yra plečiamas jų akiratis, o
tuo pačiu ir žinios. Tačiau dalis vaikų
atostogas praleidžia gatvėje...
Lietuvoje moksleivių atostogų
trukmė – viena ilgiausių Europoje.
Pavyzdžiui, Prancūzijoje atostogos
trunka 8 savaites, Lenkijoje – 9, Vokietijoje – tik 6. Ir šių šalių vaikų mokymosi rezultatai geresni nei mūsų.
Mes ( ŠMM – aut.past.) jokiu būdu
neteigiam, kad pailginus ugdymo
procesą pamokos turi būtinai vykti
klasėje – yra galybė būdų, kaip gali
būti vystoma edukacinė veikla, tai ir
ekskursijos, ir laboratoriniai darbai ir
t.t.

Anykščių J. Biliūno gimnazijos
prancūzų kalbos mokytoja Laima Juzėnienė neprieštarauja
ugdymo proceso ilginimui.
Pasak jos, užsienyje lietuviai
sulaukia net lengvos pašaipėlės, kad „jūs, lietuviai, vis atostogaujat ir atostogaujat.“
Beje, reikia kalbėti ir apie tai, kad
birželio mėnesį, kada pamokos vyksta vos kelias dienas, mokytojai gauna
tokį patį atlyginimą kaip ir gegužės
mėnesį, kada jie dirba visą mėnesį.
Tad ir šiuo atžvilgiu ugdymo proceso
ilginimas būtų teisingas“.
Nuo vaiko motyvacijos priklauso
rezultatai
Kalbinti Anykščių rajono ugdymo
įstaigų pedagogai išsakė įvairias nuomones apie ilgesnius mokslo metus.
Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dangira Nefienė
paklausta, ar ji sutiktų vasarą dirbti
ilgiau, sakė: „Jeigu galėtume vesti
netradicines pamokas, būtų gerai.
Nemanau, kad mokslo metų ilgumas
daug ką pakeis. Nematau didelės problemos - tikrai rasiu būdų dirbti su
mokiniais.
Tiesa, netradicinės pamokos reikalauja ne tik papildomo pasiruošimo,
bet ir transporto, finasinių išlaidų.
Kaip reikėtų šias problemas spręsti,
sunku atsakyti...“
Anykščių J. Biliūno gimnazijos
prancūzų kalbos mokytoja Laima
Juzėnienė taip pat neprieštaravo ugdymo proceso ilginimui. Ji sakė: „Ilgi
mokslo metai man yra ne naujiena,
nes teko lankytis Prancūzijos, Belgijos, Danijos mokyklose, kur net
sulaukėm lengvos pašaipėlės, kad
jūs, lietuviai, vis atostogaujat ir atostogaujat.
Bet ar mes galim kažkokią dalelę
imti ir perkelti iš kitų šalių švietimo
sistemos į savąją tiesiog čia ir dabar? Manyčiau, turime priaugti, turi
užaugti kartą, kuriai vertybė būtų žinios. Ir ne bet kokios, o pačios reikalingiausios jaunam žmogui, o ne mokyklos reitingui (o reitinguoja kas tik
netingi - institucijų bei leidinių turim
apsčiai), net ne valstybiniam egzaminui, o visapusiškos smalsios asmenybės kūrimui.
O dabar, ką mes turime? Labai
daug nemotyvuotų mokinių, kurie
dažnai neateina į mokyklą ar atėję
sunkiai atsitraukia nuo išmanaus telefono...
Todėl ir sakau, kad reikia dar vie-

Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja
Dangira Nefienė teigia, kad
neprieštarautų ilgesniam ugdymo procesui, jei būtų galima
vesti netradicines pamokas.
nos kartos, kas suvoktų, jog internetas
– ne tik žaidimas, bet ir vartai į neišsenkamą žinių pasaulį.
Esu užsienio kalbos mokytoja. Todėl neįsivaizduoju, kaip būtų galima
tik per pamoką išmokti užsienio kalbų
žodžių jų nepasikartojus namuose.
Ateina daug šaunių mokinių, kurie nori mokytis ir gauti gerus pažymius, bet tuo pačiu lankyti daugybę
neformalių būrelių. Kartais muzikos
mokykloje užsiėmimas ar šokių būrelio repeticija kultūros rūmuose būna
svarbiau už pamoką. Tad gal kaip tik
šios institucijos galėtų kviesti mokinius vasarą, laisvu nuo mokslo metu
užsiimti vienokia ar kitokia veikla.
Taigi, mano nuomone, nereikia ilginti mokslo metų, nes tiems, kurie
mokosi ir domisi, mūsų gimnazijoje
sudarytos visos sąlygos: ir gali puikiai
išlaikyti net tarptautinius egzaminus.
O stropiai pasimokius, reikia pailsėti
ar kur nors įsidarbinti per vasarą, išbandyti save.
Deja, tiems, kurie nesimokė, kuriuos reikėjo kviesti į pamokas, jiems
nors ir keturioms savaitėms pailginus
pamokas bus tas pats... Tik atsiras dar
viena priežastis neiti į mokyklą - karštis...

Vis blogėjančius mokinių pasiekimus bandoma gerinti ilginant mokslo
metus. Švietimiečiai tam net ir užsieniečius į talką kviečiasi, štai balandžio
7 d. Paryžiuje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
Švietimo politikos komitete, švietimo
ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pristatė Lietuvos švietimo sistemą
ir numatomus darbus. Vienas jų –
mokslo metų trukmės ilginimas. Apie
tai Švietimo ir mokslo ministerija
(toliau – ŠMM) išplatino pareiškimą,
kuriame teigė, jog EBPO Švietimo
ir įgūdžių direktorato direktorius,
EBPO generalinio sekretoriaus specialusis patarėjas Andreas Schleicheris
pabrėžė organizacijos ekspertų rekomendaciją Lietuvai skubiai spręsti
mokslo metų trukmės klausimą.
„Lietuvos pradinukai mokosi trumpiausiai. Ir net penkiolikmečių mokymosi trukmė yra viena trumpiausių.
Bet už tai jie brangiai moka. Jų pasiekimai pagal lyginamąjį tarptautinį
skaitymo, gamtos mokslų ir matematinio raštingumo tyrimą PISA yra žemesni nei EBPO valstybių vidurkis.
Kadangi mokymosi pasiekimai priklauso nuo mokymosi valandų kiekio

ir nuo mokymosi kokybės, tik viena
papildoma gamtos mokslų valanda
per savaitę galėtų kilstelėti Lietuvos
moksleivių pasiekimus iki jų bendraamžių Liuksemburge lygio”, - kalbėjo
A. Schleicheris.“, - skelbiama ŠMM
pranešime spaudai.
Į šią problemą atkreipė dėmesį ir
premjeras Saulius Skvernelis. „Akivaizdžiai turime situaciją, kada mūsų
mokinių pasiekimai prastėja. Daugėja tokių, kurie nepasiekia net patenkinamo lygmens. Mes turime situaciją, kuomet praktiškai 39 savaičių
programą išdėstome per 34 savaites.
Tai yra stresas tiek mokiniams, tiek
mokytojams“, – LRT radijui teigė S.
Skvernelis.
Prieš keletą metų prailginti mokslo metus bandė buvęs ŠMM ministras Dainius Pavalkis, tačiau jį poste
pakeitusi Audronė Pitrėnienė šią iniciatyvą atšaukė. Nauja tvarka turėjo
įsigalioti nuo 2016 m.
Tuomet aiškinta, kad Lietuvoje
mokslo metai trunka 34 savaites, nors
daugelio Europos šalių mokiniai mokosi 37-40 savaičių per metus. Lietuvos moksleiviai ir atostogauja bene
daugiausia – beveik keturis mėnesius
per metus.
Prieš ŠMM planus mokslo metus
ilginti apie 2 savaites protestą surengė švietimo profesinės sąjungos ir
mokinių organizacijos, teigiančios,
kad ilgesnis mokymosi laikas nereiškia kokybiškesnių pasiekimų.
ŠMM šiuo metu siūlo kitus mokslo metus ilginti 10-15 mokymosi
dienų, o mokytojų atostogų dėl to
netrumpinti. Pedagogai dabar atostogauja 56 dienas, tuo tarpu mokinių
atostogos vasarą trunka 90 dienų.
Tris mėnesius Lietuvos mokiniai neturi galimybės mokytis, ir tai kelia jau
net socialines problemas.
Tiesa, vienas
iš “valstiečių”
vadų Ramūnas Karbauskis lyg ir
užsimena, kad ilginti mokymosi proceso nereikės, tačiau visiškai
neaišku, ar tai jau galutinis sprendimas ar laikinas nuraminimas.

Puikiai mokytis laiko užtenka
Tuo tarpu Anykščių rajono J. Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio
ugdymo skyriaus abiturientė Eglė
Leonovaitė, paklausta, ar reikia ilginti ugdymo procesą mokyklose, sakė:
„Aš esu prieš mokslo metų ilginimą.
Taip manau todėl, kad kiekvienais
metais būna abiturientų, kurie iš egzaminų surenka po 100 balų, o kartais
net ir ne iš vieno dalyko gauna „šimtuką”.
O juk jų mokslo metai nebuvo
ilgesni... Tai reiškia, kad galima išmokti egzaminų programas ir per tiek
laiko.
Manau, jei pailgins mokslo metus, tada valdžia sugalvos pasunkinti
mokymosi programas ir bus uždaras
ratas. Mokytis turi norėti pats mokinys, kodėl jau pirmosiose klasėse
vieni mokiniai mokosi gerai, o kiti
ne. Tai yra didžiulė šeimos įtaka, jei
tėvai verčia savo vaikus mokytis - jie

UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias
paslaugas:
- nuotekų ištraukimas iš nuotekų
surinkimo šulinių
- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas
- nuotekų tinklo išplovimas
- drenažo tinklo išplovimas
Informacija suteikiama
tel. (8-650) 16057.

laiko mašina
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Iš Anykščių glėbio taip ir neištrūko...

„Čia mūsų šeima. Dukros Gabrielė ir Gabija laisvalaikiu su mumis“, - sako Jolita Šinkūnienė.
(Atkelta iš 5 p.)
„Mūsų tėvai juk irgi dirba iki šiol,
turi savų rūpesčių, jiems irgi pailsėt
reikia, tad mergaitės augo su mumis,
- pastebėjo jų mama. - Gyvenimo
pradžia nebuvo lengva, viską užsidirbome patys. Apsisprendėme nestatyti namo, nors buvome pasiryžę,
tad laisvalaikį investavome į vaikus
ir tuo labai džiaugiamės“. Kalnų
slidinėjimo entuziastais, žiemą ant
Kalitos kalno leidžiančiais savaitgalius ir bene visus darbo dienų vakarus, J. ir M. Šinkūnai tapo lyg ir
atsitiktinai.. „Dirbant „Jarimpekse“

bendradarbiai vis kalbėdavo apie
kalnų slidinėjimą ir vieną dieną jie
mane „nusitempė“, - šypsodamasi
J. Šinkūnienė prisiminė pirmuosius
kartus ant Kalitos kalno 2009–ųjų
kovą. – Pamačiau puikiai čiuožiančias moteris, ne viena jų buvo arti
50–ies, ir pamaniau, kodėl aš taip
negalėčiau. Draugai pasiūlė mokytis su instruktoriumi, kad išmokčiau
teisingai. Už 700 litų nusipirkau
slides, Petras Nazarovas sureguliavo, iki šiol jomis slidinėju. Marius
„sirgo“ krepšiniu, tačiau sugebėjau
jį sudominti ir kalnų slidėmis. Pa-

bandė, nugriuvo, supyko ir sako:
„Neslidinėsiu, ir baigta“.
Rudenį su giminaičiais kasėm
bulves, o tie jau buvo kelionę slidinėti užsisakę į Italiją. Pakvietė mus,
o Marius dar ant slidžių nepastovi.
Įkalbėjau, o čia dar kalnų slidinėjimo meistras Liudvikas Avietė jį
besimokantį pagyrė, beje, pastebėjo, kad jis gali siekti rezultatų ar
net treneriu tapti. Grįžę iš Italijos
2010–ųjų žiemą ant kalnų slidžių
„pastatėm“ abi dukras.Marius, kaip
pranašavo L. Avietė, po kursų tapo
treneriu, aš – įkurto kalnų slidinėjimo sporto klubo „Kalitos kalnas“
vadove. Klube mokosi slidinėti ir
treniruojasi 40 anykštėnų vaikų, dar
12 užsiima snieglenčių sportu“.
Dabar slidinėjimui tinkamas dienas ant Kalitos kalno leidžia visa
J. ir M. Šinkūnų šeima. Vyresnėlė
Gabrielė slidinėjo, dabar jai labiau
patinka snieglentė, tad ant kalno laiką leidžia savo malonumui, o Gabiją M. Šinkūnas treniruoja rimtai. Ji
šiemet savo amžiaus grupėje tapo
Lietuvos čempione, jau dalyvavo
ir gerų rezultatų pasiekė keliose
tarptautinėse varžybose Italijoje,
Suomijoje. Anykščiuose slidinėjimo sezonas trumpas, tad „Kalitos“
klubo slidininkai treniruotis bei į
varžybas važiuoja į Druskininkus,
kur po stogu slidinėjama ištisus
metus. „Kalnų slidėms mūsų šeima atiduoda visą laisvalaikį. Mes
laimingi, nes visada kartu ir kalnų
slidės mums padeda palaikyti gerą
fizinę ir dvasinę būseną“, - sakė J.
Šinkūnienė.

Marius Šinkūnas su dukra Gabija šį pavasarį slidinėjo Suomijoje.

Kai nėra sniego, keliauti ir palaikyti sportinę formą Jolitai Šinkūnienei padeda paspirtukas.

Nuotr. iš asmeninio albumo.

Kryžiažodžių sprendimas jaunina smegenis
naujos jungtys smegenų neuronų
tinkluose.
Neuropsichologas Robertas S.
Wilsonas teigia, jog žmonės, lavinantys intelektą, yra socialiai aktyvesni, juos rečiau kamuoja depresija, nerimas. Prof. Richardas
Restakas, tyrinėjęs mūsų veiklos
įtakas protui, teigia, jog kryžiažodžių sprendimas lavina smegenų
kalbos sritį ir atmintį, o, pavyzdžiui, dėlionės skatina aktyviau
veikti už jusles atsakingą sritį.

Šiais naujų technologijų laikais
didėjantis kryžiažodžių žurnalų
populiarumas daug kam gali pasirodyti neįtikėtinas. Tačiau panašu, kad tai yra vienas iš geriausių
ir optimalių būdų protui lavinti.
Kryžiažodžių ir galvosūkių sprendimas kaip naudinga laisvalaikio
protinė veikla — jau seniai psichologus dominanti tema ir dažnai
neuropsichologai tarp įvairių praktikų, kurios gerina koordinaciją ir
gebėjimą vienu metu galvoti apie
kelis dalykus, įtraukia ir kryžiažodžių sprendimą.
Nauji įvairiose mokslinėse grupėse atlikti tyrimai dar kartą patvirtino, kad kryžiažodžių sprendimas stimuliuoja daugelio smegenų
neuronų ir pilkųjų ląstelių veiklą.
To rezultatas - geresnė atmintis,
gebėjimas susikoncentruoti ir globaliau mąstyti. Ši veikla taip pat
praturtina žodyną ir netgi padeda
sklandžiau pradėti ir palaikyti pokalbį su kolegomis.

Psichologė Džeinė Goldman teigia, kad žmogaus smegenų ląstelės
žūva negaudamos naujų įspūdžių ir
iššūkių. Todėl reikia stiprinti neuronų jungtis ir gerinti kraujotaką
smegenyse, o tai lengviausia daryti
nuolat sužinant ar išmokstant kažka naujo, taip pat rekomenduojama
susirasti hobį.
Kalbėdama apie kryžiažodžių
sprendimą Dž. Goldman pažymi, kad geriausi smegenų veiklos
rezultatai pasiekiami kryžiažodžius sprendžiant grupėje. Tada
kiekvienas grupės narys stengiasi
pasitempti ir kuo geriau pasirodyti, demonstruodamas savo žinias
ir mąstymo greitį, kai pavyksta
teisingai atsakyti į klausimą kyla
vidinis pasitenkinimas, sulaukiama kolegų pagyrimų. Didžiausias
pliusas esant tokioje aplinkoje tai,
kad dėl patiriamų papildomų emocijų stimuliuojama ne vienas, o
net keletas smegenų centrų. Taip
pat pastebėta, kad kuriasi višiskai

Kiti mokslininkų
pastebėjimai:
Kryžiažodžiai patikrina atmintį. Kiekvienas kryžiažodžio
klausimas verčia smegenis padirbėti atsimenant vardus, vietas,
įvykius ar terminus, kuriuos šiaip
žinote, bet apie juos nepagalvojote
jau daugelį metų.
Kryžiažodžiai ugdo savikontrolę. Norėdami atsakyti į visus
kryžiažodžio klausimus, sau tarsi
užsibrėžiate tikslą, tokiu būdu jūsų
pasąmonė mokosi įsipareigoti. O
tai ilgainiui padeda ir bet kurioje
gyvenimiškoje situacijoje nemesti
visko anksčiau, kol neatlikta užduotis.
Kryžiažodžiai apsaugo nuo
vienatvės jausmo. Nežinodami
kurio nors klausimo atsakymo,
jo ieškote įvairiuose šaltiniuose.
Psichologai teigia, kad dėl to tarsi
dingsta vienatvės jausmas, žmogus pradeda jausti vientisumą su jį
supančių pasauliu.
Kryžiažodžiai sužadina žingeidumą ir smalsumą. Kryžiažodžių
sprendimas grąžina vaikišką smalsumo jausmą. Iš kelių užuominų

atspėję teisingą atsakymą galbūt
norėsite apie tą dalyką sužinoti
daugiau. Nebijokite kryžiažodžio
atidėti į šalį tam, kad surastumėte papildomos informacijos apie
sudominusio klausimo atsakymą.
Visa tai jaunina smegenis!
Populiaru visame pasaulyje
Mėgstantiems spręsti kryžiažodžius tai dažnai tampa pagrindiniu
laisvalaikio užsiėmimu. Tai smagu, įdomu ir patogu — juk kryžiažodžių žurnalą gali pasiimti bet
kur. Mokslininkai perspėja, kad ir
čia svarbu nepakliūti į rutiną. Būtina keisti veiklas. Kalbant apie
intelektualiąją dalį, galvosūkių ir
kryžiažodžių sprendimą turėtų papildyti rankdarbiai, stalo žaidimai,
skaitymas.
Lietuvos kryžiažodžių žurnalų
rinkos lyderių — „oho“ grupės
— generalinis direktorius Linas
Krapavickas sako, jog mankštinti
protą sprendžiant kryžiažodžius
jau daugiau kaip 100 metų yra visame pasaulyje populiarus ir vis
besiplečiantis užsiėmimas. Kažkada anksčiau kryžiažodžiai buvo tik
eruditų ar save protingais laikančiųjų užsiėmimas, dėl to ir užduotys būdavo kuriamos sudėtingesnės. Populiarėjant kryžiažodžiams,
užduotys tapo daug lengvesnės ir
įdomesnės, ne tokios sausos, enciklopedinės, kaip pradžioje. Smagu,
kad vis dažniau atsiranda visiškai
naujų kryžiažodžių rūšių. Pavyzdžiui, šiuo metu naujai kylanti
banga Lietuvoje yra PANORAMINIAI IŠBRAUKYMAI. Tai labai
įdomūs ir tikrai visiems įkandami

kryžiažodžiai.
Anot „oho“ žurnalų redaktoriaus
A. Gedvilo, kryžiažodžiai spausdinami visomis kalbomis, išskyrus
tas, kurių žodžius sunku sukryžiuoti, pavyzdžiui, kinų, japonų.
Šiose šalyse labai populiarios
nonogramos, sudoku ir panašios
užduotys su skaičiais. O štai Kanadoje, kur daug gyventojų vartoja
prancūzų ir anglų kalbas, populiarūs yra dvikalbiai kryžiažodžiai:
horizontaliai rašomi žodžiai viena
kalba, vertikaliai — kita.
Egzistuoja ir nuomonė, jog teiginiai, kad kryžiažodžiai apsaugo
smegenis nuo negalavimų, yra
nepakankamai pagrįsta. Tačiau ir
tokios nuomonės šalininkai teigia,
jog kryžiažodžių sprendimas padeda žmogui išlikti lanksčiam ir „neieškoti žodžio kišenėje“.
Taip, iš tiesų nei kryžiažodžiai,
nei rankdarbiai ar skaitymas, aktyvi fizinė veikla ar sveika mityba
negali tapti panacėja, suteikiančia
nepriekaištingą gyvenimą ar gerą
savijautą. Akivaizdu, kad visaverčiam gyvenimui pasiekti reikia
ne vienos atskiros priemonės, bet
daugelio veiksnių, stimuliuojančių
kūną, protą ir dvasią, visumos. Jei,
pamėgę kryžiažodžius ar galvosūkius, žiūrėsime į juos kaip į tos
visumos dalį, tai tikrai maloniai
praleisime laisvalaikį bei puikiai
lavinsime protą, įžvalgą ir sumanumą.
Informaciniai šaltiniai:
Alberto Einšteino medicinos
koledžas, Niujorkas
Timothy Eric Parker USA Today
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Apie tėvą – tėvams
linas.b@anyksta.lt
pagerbti
Linas BITVINSKAS

Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir Anglijos Karališkosios fotografijos meno draugijos nario, kilusio iš Troškūnų Vytauto Janulio fotografijos išsiskiria užfiksuotais kaimo vaizdais, socialine
tematika, įspūdingais savo šeimos narių portretais. Menininkas
„Anykštai“ atsiuntė fotografijas, kuriose užfiksuotas jo tėvas. Pasak V. Janulio, tai sveikinimas visiems anykštėnams tėvams.
V. Janulio teigimu, šios fotografijos – sveikinimai visiems tėvams,
kuriems tradiciškai Lietuvoje tenka
mažiau pagarbos, lyginant su mamomis. „Sveikinau mamas. O kodėl nepasveikinus tėvų?“, - sakė V. Janulis.
Savo tėvą Alfonsą V. Janulis fiksavo įvairiomis progomis – dažniausiai
ką nors dirbantį arba ir po darbo kur
nors taikiai prisėdusį. „Mano tėvas
Alfonsas amžinybėn iškeliavo 2003
metais. Dirbo buhalteriu tarybiniame
ūkyje ir kolūkyje. Buvo inteligentas,
dar ir dabar yra keletas tūkstančių jo
pirktų knygų. Žinoma, dirbo ir visus

ūkiškus darbus, juk reikėjo ir bulves
pasodinti, ir kiaulę papjauti“, - prisiminė V. Janulis.
Fotomenininkas teigė, kad tėvas
labai nemėgo fotografuotis, net kartą apgailestavo, kad blogai padaręs,
kad nesifotografavęs. Paklaustas, ar
griežtas buvo tėvas, juk teko auginti
keturis vaikus, V. Janulis sako, kad
bausti kaip ir nebuvo už ką. „Kai buvau mažas, tėvas kartą supyko ir, neturėdamas po ranka nieko kito, man
per užpakalį su nosine užkirto. Labai
verkiau, paskui mane „Karaliuku“
praminė, nes verkiau gavęs nosine“,-

juokėsi V. Janulis.
Pasak V. Janulio, tėvui dėmesio
Lietuvoje išties mažoka. „Nuo jaunų
dienų galvojau apie tėvo vietą gyvenime. Deja, ne viskas pavyko mano
tėvui. Deja, ne viskas pavyko ir man
- tėvui. Kai laiką nusinešė vėjas ir
naktys, supranti, kad jau kiti vėjai pučia.“, - sakė V. Janulis.
„Taip norėčiau, kad tėvas būtų
akmuo namo kertinis, gyvenimo duona ir druska, ugnis, vanduo ir vėjas.
Tad toks palinkėjimas tėvams anykštėnams“, - apie tėvus kalbėjo ir kartu
palinkėjimą išsakė V. Janulis.
Fotomenininkas V. Janulis
gimė 1957 metais Smėlynėje,
Anykščių r. Augo 4 vaikų šeimoje. 1981 baigė Vilniaus universitetą. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1990 m., meno
kūrėjo statusas suteiktas 2005
m. Anglijos Karališkosios fotografijos meno draugijos narys.
Nuo 1988 iki 2012 metų surengė
25 individualias parodas Lietuvoje
(Vilniuje, Anykščiuose, Utenoje,
Molėtuose, Kupiškyje, Ukmergėje,
Zarasuose, Troškūnuose. Šiauliuose ir kitur bei užsienyje (Prancūzijoje 1990, Vokietijoje 1991 m.).

Alfonsas Janulis mirė likus keletui dienų iki 70-ojo jubiliejaus.

Pasak Vytauto Janulio, tėvas buvo garbanotas
„ar iš pasiutimo, ar iš prigimimo“.
Vytauto JANULIO nuotr.

SKELBIMAI
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Kataraktos operacija - vienintelis būdas pagyti
Šiandieninis gyvenimo būdas ypač vargina mūsų akis. Vis daugiau žmonių skundžiasi silpstančiu regėjimu: darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstamais pomėgiais. Dauguma
mūsų į specialistą kreiptis neskuba, tačiau silpstantis regėjimas
yra pagrindinis vienos dažniausių akių ligų – kataraktos simptomas. Kas tai per liga, kada reiktų susirūpinti ir kaip gydyti kataraktą, klausiame A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo
Saulius Ačo.
Katarakta – kokia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo,
formuojasi drumstys, kurios trukdo šviesai patekti į akį. Su metais
drumstys ryškėja, plečiasi, kas
lemia palaipsniui silpstantį regėjimą. Didžiąją katarakta sergančių žmonių dalį sudaro vyresni
žmonės, kadangi lęšiuko drumstėjimas – dažnas senatvinis procesas.
Kokie pagrindiniai kataraktos
požymiai?
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa
išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius

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
Skalbimo mašiną.
Tel. (8-671) 78223.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą
buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia garantiją.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
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.
Atnaujina minkštus
baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus. Keičia spyruokles, gobeleną, ekoodą. Gamina čiužinius. Pasiima ir parveža.
Tel. (8-610) 10341,
atnaujinkbaldus@gmail.com.
Dažo namus. Greitai, pigiai,
garantija.
F. Dailus namas,
Tel. (8-679) 90305.
Skardinė stogo danga tiesiai iš
gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.

žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Sergant katarakta darosi
sunku skaityti, sudėtinga vairuoti
automobilį, atsiranda trukdžiai
dirbant kasdienius darbus. Kai
lęšiuko drumstis pradeda kliudyti
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei
veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis
į specialistą.
Kaip gydoma katarakta?
Vienintelis kataraktos gydymo
būdas – operacija: sudrumstėjusį
lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Vaistų
kataraktai gydyti nėra. Naudojant
šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje
pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir
vietoj jo implantuojamas dirbtinis.
Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos taikant vietinį
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.
Brigada dengia stogus, pasirūpina
medžiagomis, stato karkasinius pastatus. Turi sausos medienos.
Tel. (8–687) 73069.

nuskausminimą, netaikant bendrosios anestezijos. Todėl operacijos metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia
skausmo. Kataraktos operacija
yra neskausminga procedūra,
dažniausiai trunka apie 30 minučių, po operacijos nereikalingas
stacionarus gydymas, pacientai
gali vykti namo.
Ar gali būti komplikacijų?
Negydant kataraktos regėjimas
nusilpsta iki šviesos jutimo –
žmogus gali skirti tik šviesą nuo
tamsos. Padidėjus akispūdžiui
kyla rizika susirgti glaukoma –

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.
Pigiai veža krovinius (blokelius, trinkeles, šiferį ir kt.) sunkvežimiu su kranu. Pasikrauna ir išsikrauna pats.
Tel. (8-612) 93386.
Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.
Smulkina žolę: Anykščių r.,
Skiemonių sen., Katlėrių sen.,
Molėtų r., Alantos sen., Utenos r.,
Leliūnuose.
Tel. (8-630) 10200.
Kergiamos kumelės su Lietuvos
sunkiųjų veislės eržilais.
Tel. (8-655) 62333.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

APDAILOS
DARBAI.

Kokybiškai atliekame
apdailos darbus.
Tel. (8-676) 84486.

Kataraktos operacija labai efektyvi – dauguma žmonių iškart po
operacijos pastebi staigų regėjimo
pagerėjimą, tačiau visiškas atsistatymo periodas gali užtrukti keletą
savaičių. Per kiek laiko regėjimas

pacientui atsistatys, tiksliai pasakyti negalima, kadangi operacijos
rezultatas priklauso nuo daugelio
veiksnių: kitų regėjimo sutrikimų,
kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo, naudojamos įrangos ir kt.
Labai svarbu nelaukti kol liga komplikuosis, operacijai pasiryžti laiku.
Užsak. Nr 695

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos
centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

TVENKINIŲ KASIMAS

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

Namų dažymas, trinkelių dėjimas
bei kiti darbai.
Tel. (8-647) 59686.

Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.

Kaip pasikeičia regėjimas po
operacijos?

Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šis gydytojas atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido
įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojas Saulius Ačas pelnė pacientų pasitikėjimą – jo ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui,
noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams.

Šiltina sienas, stogus ir grindis ekovata - sausuoju ir šlapiuoju būdu.
Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767,
(8-682) 37022.

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

liga, nuo kurios apakus regėjimo
sugrąžinti nebeįmanoma. Todėl
pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart
kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių
pakitimų.

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

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2017-06-16 10.00 val.
atliks kadastrinius matavimus sklypui, kad. nr. 3442/0001:197, esančiam Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Kunigiškių I k.. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3442/0001:586
savininkus Kontaktinė informacija: Maironio g. 4, Utena LT-28241,
8-626-00939, ramune.jacunskaite@vzf.lt

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

UAB “Ukmega“ reikalingi tekintojai-frezuotojai, suvirintojai (konstrukcijų surinkėjai). Techniniam
skyriui taip pat reikalingas konstruktorius-projektuotojas.
Tel. (8-459) 35044.

Laidojimo namai
„Paguoda“

Reikalingi staliai – dailidės,
karkasinių namų montuotojai.
Mokamas atlyginimas nuo 600
Eur.
Tel. (8-640) 31320.

ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.
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

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. birželio 8 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.

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.

Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

UAB GILOTA

Siūlo darbą tarptautinių
reisų vairuotojams

Darbas ES–Rusija;

darbas tarp ES šalių:
Vokietija–Prancūzija–Italija;
darbas pagal grafiką 6/3;
darbas su vilkikais
SCANIA ir užuolaidinėmis
puspriekabėmis;
visos darbui reikalingos
priemonės;
pinigai išmokami po kiekvieno reiso.
Įmonės adresas:
Technikos g. 6C, Kupiškis.
Tel. (8-698) 80012.
Tarptautinių pervežimų įmonė
Anykščiuose ieško

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

Siūlomas konkurencingas atlyginimas, karjeros perspektyvos.
Daugiau informacijos tel. (8-610) 00543.

parduoda
VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS!
Birželio 4 d. (sekmadienį), prekiaus
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais,
sparčiai augančiais, ROSS-309 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.

Kavarsko paukštynas
PARDUODA:
vienadienius ir paaugintus
viščiukus broilerius, dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.
VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Birželio 8 d.
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių
rajono paukštyno vakcinuotomis 3-45-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis,
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesalais,
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
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.

SKELBIMAI

Gyvuliai

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
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.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai
miškus
Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
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visoje

Brangiai visoje Lietuvoje galvijus: karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

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

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

buliukus

perka

Olandijos įmonė - žalus, žalmargius, juodmargius veršelius.
Tel. (8-680) 22009.

veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS
Geromis kainomis.

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

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

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

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

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

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

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel. (8-614) 14777.

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

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

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, traktorius, įvairią techniką.
Tel. (8-633) 60143.
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Kavarsko sen. Džiugų k., 400 m
nuo kelio Kaunas - Zarasai - 2 ha
žemės. Yra elektra, leidimas statybai.
Tel. (8-680) 29122.
3 kambarių butą Aknystų k. prie
parduotuvės “Aibė”. Butas tvarkingas. Yra rūsys, lauko sandėliukas,
galimybė pasisodinti daržą.
Tel. (8-622) 58238.
Butą.
Tel. (8-673) 48010.
Kuras
Alksnio malkas kaladėlėmis.
Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas kaladėm (beržas, alksnis, drebulė). Turi sausų.
Tel. (8-645) 19855.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
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.
Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,
uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel.(8-698) 55663.

PERKAME
MIŠKĄ SU ŽEME
ARBA IŠSIKIRSTI.

MOKAME BRANGIAI.
Tel. (8-604) 84051.

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

MOKAME BRANGIAI.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Gali būti daužti, nevažiuojantys.
Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto, sutvarkome dokumentus.
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Tel.: (8-647) 87959.

Kita
Karvę, juodmargė,
(Svėdasai).
Tel. (8-616) 01773.

4

veršių

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

Darbinę 8 metų kumelę.
Tel.: (8-647) 32179, (8-606) 37313.
Lietuvišką, svilintą kaimiškai, kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-60
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė)
kaina tik 2,40 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
FORD GALAXY 1999 m., dyzelis,
1,9, 66 kw, tamsiai žalia, 7 vietos.
Tel. (8-604) 81298.
Trifazę betono maišyklę (50 Eur),
zeimerį (210 Eur), metalinį garažą
(300 Eur).
Tel. (8-612) 73703.
Vartytuvą “Dobilas”.
Tel. (8-614) 97232.
Lenkišką rotorinę šienapjovę, 1,35
m pločio ir grėblį - vartytuvą.
Tel. (8-686) 74638.
Šieno šiaudų rinktuvą (2 t talpos).
Kaina 700 Eur.
Tel. (8-600) 40863.

Didieji  mėsiniai kalakutai !
Birželio mėn. 7 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.
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Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos

birželio 4 d.
Pranciškus, Dausprungas,
Deimena, Kornelijus, Vincentas,
Vincė, Vincenta.
birželio 5 d.
Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcė.

mėnulis
birželio 3 -5 d. - priešpilnis.

balsavimas
Kurią valdžią Jūs vertinate
geriausiai?
balsavo 171
Seimą
0%
Prezidentūrą
52.1%

Vyriausybę
7%

Seniūniją
29.6%

Savivaldybę
11.3%

oras
17

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

18.00

36.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69

17.38

Paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

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

15.00

25.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

12.00

20.00

„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

16.00

7

3 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
6.00
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam
kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė priešinasi
antialkoholinei kampanijai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kai lašus baisius uždraus,
Žmonės pieną gerti gaus.
Jei lig šiol kepiau aš duoną,
Imsiu virti samagoną

Dar nuo pokario laikų
Aparatą aš turiu.
Kam alus, o kam ir vynas Man geriau produktas grynas.

Pasiėmusi kastuvą
Ji į savo mišką skuba.
Ir iš lėto kasinėjo
Kur tą daiktą pasidėjo.

Bet užaugo medžių guotas,
Kitas plotas vien kelmuotas...
Ir suprato, kad prarado –
Aparato nesimato.

