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

http://www.anyksta.lt

Sveikinimo kaina – 16 eurų.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 46/9132

Žuvusiojo
artimieji prašo
pagalbos

2 psl.
šiupinys
ANTANINĖS. 90-metį šiemet
švenčiantis A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinis
muziejus tradicinį Antaninių vakarą, birželio 13-ąją, 18 val., kviečia
anykštėnus ir visus bičiulius į jubiliejaus šventę „Menu akimirką
žavingą“ prie Antano Baranausko
klėtelės. Vakaro balsai: aktorė Virginija Kochanskytė, tarptautinių
konkursų laureatai solistas Liudas
Mikalauskas ir pianistė Audronė
Juozauskaitė.

Kurkliuose
Po daugiau nei
aptiktas apiręs
septynerių metų
žmogaus lavonas komos mirė
Renata
Timinskienė

2 psl.

Anykščių
ligoninę
pasiekti bus
paprasčiau

3 psl.

Už šiukšles
susimokėti
pasiūlyta pagal
„tobulą modelį“

3 psl.

11 psl.

Instaliacijos ant A. Baranausko klėtelės
gaubto primena prekybos centrus linas.b@anyksta.lt
Linas BITVINSKAS

Gegužės pradžioje Anykščių A. Baranausko ir A.Vienuolio–Žukausko memorialinis muziejus pradėjo švęsti 90-ąjį jubiliejų.
Jubiliejiniai metai atnešė ir pasikeitimų - jau kuris laikas iš toli matomi didžiuliai plakatai – stendai ant istorinės A. Baranausko klėtelės gaubto sienų. Anykštėnai nevienareikšmiškai priėmė šias naujoves. Muziejininkai inovacijoje įžvelgia krypties paieškas, tačiau
„Anykštos“ kalbinti anykštėnai naujovę priima ne taip entuziastingai ir sako, kad tokiu būdu istorinis palikimas yra nupiginamas, o
A. Baranausko klėtelė primena statybų aikštelę ar „Akropolio“ sienas, nukabinėtas reklamomis.

Koncertas. Birželio 11 d. 17
val. Angelų muziejuje – Sakralinio
meno centre vyks antrasis festivalio
„Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas. Ansamblio „Baroque
contempo“ nariai, džiazo atlikėjai
Vytis Smolskas, Silvija Pankūnaitė
ir Simonas Šipavičius bei klasikinės
muzikos atstovė sopranas Karolina
Glinskaitė, klausytojus kviečia į miniatiūrinę kelionę baroko muzikos
labirintais. Bilieto kaina 4 EUR;
studentams, pensininkams - 2 EUR;
moksleiviams nemokamai.
Pilis. Su buvusiu medinės pilies
statybų rangovu UAB „Povilo
Gurklio firma“ Anykščių rajono
valdžia atsisveikino. Ši bendrovė
baigė
tvarkyti
Šeimyniškėlių
piliakalnį. UAB „Povilo Gurklio
firma“ pernai buvo laimėjusi ir kelis
mažos vertės rangos darbų pirkimus,
kurių užsakovas - Anykščių
savivaldybės administracija. Pasak
savivaldybės
adminsitracijos
direktoriaus pavaduotojo Ramūno
Blazarėno,
darbus
mažuose
objektuose minėtas rangovas jau
atliko, o šiemet į mažos vertės rangos
darbų konkursus UAB „Povilo
Gurklio firma“ nebuvo kviesta.
Tikrina. Naujo Anykščių rajono
ugniagesių tarnybos viršininko
pavardė dar nėra skelbiama.
Praėjusią savaitę vyko konkursas,
išrinktas nugalėtojas, tačiau kol
atliekamas STT patikrinimas, todėl nugalėtojo pavardės Anykščių
savivaldybės
administracijos
direktorius Audonius Gališanka
neįvardina. Konkurse dalyvavo
du
pretendentai.
Redakcijos
duomenimis, jie abu yra buvę
policininkai. Laikinai ugniagesių
tarnybai
vadovauja
buvęs
policininkas Vaidas Lackus.

Instaliacijos ant A. Baranausko klėtelės gaubto anykštėnams atrodo kaip pasityčiojimas iš istorinės atminties.

Tarp dviejų kunigų nesantaika
įsižiebė dėl švaros

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

12 psl.

asmenukė

Blaivinimas

Per metus nuveiktų darbų ataskaitą pateikęs Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas, dr.Nerijus
Vyšniauskas socialiniuose tinkluose viešai prabilo apie tai, kas jį šokiravo atvykus į naują parapiją.
Dvasininkas teigia, kad Kavarsko Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje jis rado baisią netvarką ir nešvarą.
Buvęs Kavarsko parapijos klebonas, Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus „Anykštai“
sakė, kad jei dr.N. Vyšniausko žodžiuose būtų bent kiek tiesos, vyskupas jo nebūtų paskyręs dekanu.

Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas
dr.Nerijus Vyšniauskas teigia, kad prieš metus
atvykęs į Kavarsko parapiją rado visišką netvarką.

Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus teigia, kad visus dvasininkų padarytus ir
nepadarytus darbus geriausiai mato žmonės ir Dievas.

4 psl.

Gerai, kad priėmė alkoholio
ribojimo pataisas. Gana gerti.
Laikas pradėti statyti Lietuvą.
Tik bijau, kad bus dar kreiviau
negu buvo – dažnas statybininkas
įpranta girtas dirbti, blaiviam neišeina. Tas pats ir su politikais. Kai
prasiblaivo, siaubas apima. Kokią
baisią šalį sukūrėm, net pats Vytautas Landsbergis laiks nuo laiko
per spaudą praneša. Politikams ir
statybininkams blaivybė gerai kepenims, bet kenkia psichikai.
Kitas klausimas, kaip žada išblaivinti Lietuvą, jei nealkoholinis alus brangesnis už paprastą?
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Kurkliuose aptiktas apiręs
žmogaus lavonas
Trečiadienį Kurkliuose, Virintos gatvės negyvenamajame
name, rastas nenustatytos tapatybės, galimai vyriškos lyties apiręs lavonas.
Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus „Anykštai“ pasakojo, kad lavonas apie 8.41 val.
aptiktas pačiame Kurklių miestelio centre savininkų griaunamame
avarinės būklės name.

„Buvo čia toks 56-erių vaikščiojantis žmogelis, pasakojo to
griaunamo namo kaimynai, kad iš
ten jam liepę išeiti, jog jis ten ko
nors nepadegtų. Matomai, žmogus
sugalvojo negyvenamame name

pernakvoti. Tai nėra Kurklių seniūnijos gyventojas, mes nesame
pasigedę nė vieno seniūnijos žmogaus. Įtariame, kad tai Kavarsko
seniūnijos gyventojas, nes šioje
seniūnijoje kavarskiečiai sakė jau
aštuonis mėnesius vieno gyventojo
nemato“, - pasakojo A. Jurkus.
Kurklių seniūnas A. Jurkus sakė,
kad mirusiojo kūno buvo atvažiavęs apžiūrėti dingusiojo kavarskie-

Žuvusiojo artimieji prašo
pagalbos
Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi balandžio 7 dieną, 11 val.
52 min., Anykščiuose prie Ramybės „Norfos“ parduotuvės
žuvusio Ramūno Diliaus (g.1973 m.) sesuo Jūratė Kručienė.
Dviračiu per pėsčiųjų perėją važiavusį vyrą mirtinai sužalojo
sunkvežimis „Man“. Utenos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato pareigūnai dėl šio autoįvykio atlieka ikiteisminį
tyrimą. J. Kručienė prašo nelaimės liudininkus papasakoti
apie autoįvykį policijos pareigūnams, nes norima kuo greičiau ir kuo tiksliau nustatyti įvykio priežastis.

Vilkai jau sudraskė
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
23 avis

Moteris „Anykštai“ sakė, kad dėl
R. Diliaus žūties ypač išgyvena jo
motina, kuri palaidojo jau antrą vaiką. R. Dilius savo šeimos neturėjo,
gyveno kartu su motina. J. Kručienė dėstė, kad nieko nežino apie
sunkvežimio vairuotoją, jis žuvusio
artimiesiems net nepaskambino.
„Regis, kitas labiau išgyvena, kai
sumindo kačiuką, nei sunkvežimio,
po kurio ratais žuvo mano brolis,
vairuotojas”, - kalbėjo J. Kručienė.

spektras
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
čio įbrolis, tačiau nustatyti asmens
tapatybės nei jam, nei kitiems
nepavyko. Spėjama, kad negyvenamajame name lavonas išgulėjo
apie mėnesį.
„Balandžio mėnesį buvo ardomas pastato stogas, tačiau tuomet
ten nieko įtartino dar nebuvo“, sakė A. Jurkus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Ir žuvęs dviratininkas, ir sunkvežimio vairuotojas buvo blaivūs.
Ikiteisminis tyrimas užsitęsė, nes
žmonės, kurie galbūt ir matė įvykį,
nepageidauja būti apklausti kaip
liudininkai. Pasak J. Kručienės,
buvo kalbėta, neva, kad jos brolis
dviračiu važiavo užsidėjęs ausines
– neva, muzika trikdė jo dėmesį.
Tačiau ji tikino, kad tai nėra teisybė
- nelaimės vietoje ausinių nerasta,
visos ausinės buvo namuose.

„Anykšta“ TV

Anykščių muziejui - 90

Šiemet vilkai Anykščių rajone jau papjovė 23 avis. Registruoti
šeši vilkų išpuoliai penkiose rajono seniūnijose: Kurklių, Debeikių, Skiemonių, Anykščių ir Svėdasų.

„ANYKŠTA“ TV kalbino šiemet 90 metų jubiliejų švenčiančio Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorių Antaną Verbicką.

Vilkai darbuojasi. Kol kas jie, lyginant su praeitais metais, papjovė tik ketvirtadalį avių. Praktika rodo, kad vilkai gudrėja minimalių apsaugos priemonių nuo jų antpuolių jau nebepakanka.

Arklio muziejus, siaurasis geležinkelis, o tada jau rikiuojasi visi kiti,
taip pat ir literatūriniai muziejai“,
- apie tai, kokie yra populiariausi
rajono turizmo objektai, pasakojo
A. Verbickas, pabrėždamas, kad šalies literatūrinių muziejų kontekste
Anykščiai yra neabejotini lyderiai.
Muziejaus direktorius A. Verbickas taip pat išsakė savo nuomonę
apie savivaldybės siekius Anykščius įtraukti į UNESCO kūrybinių
miestų tinklą, kalbėjo apie taip ir
neprasidėjusias medinės pilies statybas ant Šeimyniškėlių piliakalnio.
„Muziejininkystė tik plėtosis.
Esame pakvietę išorės talkininkus, kad mums projektus padėtų
parengti. Ateina laikas, kai reikia į
viską pažvelgti kitomis akimis, kad
tai būtų įdomu šiandien dar vaikų
darželiuose ar pradinėse klasėse besimokantiems Lietuvos piliečiams“,
- apie muziejaus perspektyvas sakė
A. Verbickas.
A. Verbicką kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.

Visi šiemet nuo vilkų nukentėję
avių augintojai - smulkūs ūkininkai. Anykščių savivaldybės adminsitracijos Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas Antanas
Girskus „Anykštai“ sakė, kad ūkininkai, kurių avis šiemet išpjovė
vilkai, turėjo bent jau minimalias
apsaugos priemones, tačiau jų nepakako.
Pernai vilkai išpjovė apie 80
avių Anykščių rajone bei du veršius, ožką, mažiausiai du danielius.
Ir pernykščiai, ir šių metų duome-

nys - tik registruoti atvejai, nes
gali būti, jog yra ūkininkų, kurie
apie vilkų sudraskytus gyvulius savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriui nepranešė.
Už vilkų sudraskytus gyvulius
ūkininkams mokamos kompensacijos. Pernai Anykščių ūkininkams
dėl vilkų padarytos žalos iš rajono
biudžeto buvo skirti 8 757 eurai.
Pernai Anykščių rajono medžiotojams buvo leista sumedžioti tris
vilkus. Tiek plėšrūnų ir buvo nušauta.

Temidės svarstyklės

9 val., Anykščių seniūnijos Vikonių kaime 1962 metais gimęs
vyriškis (neblaivus, nustatytas
3,97 prom. girtumas) be priežasties tapo agresyvus, metaliniu
strypu daužė namo sienas, vėliau
paėmęs kibirą jį sviedė į motiną,
tačiau nepataikė. Grasino padegti
kieme esančias malkas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vagystė. Trečiadienį, apie 21
val., iš piniginės, kuri buvo ran-

Klastotė. Ketvirtadienį policija gavo VĮ „Regitra“, esančios
Anykščiuose, Mindaugo gatvėje, pranešimą, kad balandžio 19
dieną vyras (g. 1972 m.), gyvenantis Anykščių seniūnijos Vikonių kaime, galimai suklastojo
automobilio VW „Golf“ pirkimo-pardavimo sutartį. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Agresija. Ketvirtadienį, apie

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas sakė, kad
edukacinės duonos kepimo pamokos sulaukia jau
mažiau lankytojų, tačiau
didžiuojasi, kad šios idėjos
pradininkai buvo Anykščių
muziejininkai.
„Kaip jau susiklostė per kelis
pastaruosius dešimtmečius, vis
dėlto daugiausia lankytojų sulaukia

Visus interviu galite pamatyti apsilankę
portale www.anyksta.lt
kinėje nerakintuose namuose
Anykščiuose, Šventosios gatvėje,
pagrobta 35 Eur. Tame pačiame
kambaryje kitoje rankinėje taip
pat pasigesta 55 Eur. Padaryta
žala 90 Eur. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Smurtas. Pirmadienį policija gavo 1964 metais gimusios
Anykščių seniūnijos Šeimyniškėlių kaime gyvenančios moters
pranešimą, kad prieš ją smurtavo
1962 metais gimęs sugyventinis.

Moteriai nustatytas 1,24 prom.,
vyrui - 2,28 prom. girtumas. Įtariamasis sulaikytas ir patalpintas
į areštinę.
Motina. Antradienį, apie 18.30
val., namuose Svėdasų seniūnijos
Bajorų kaime konflikto metu motina
(nustatytas 1,65 prom. girtumas) (g.
1962 m.) smurtavo prieš 2004 metais gimusį sūnų. Apie skriaudžiamą
brolį policijai pranešė 1993 metais
gimęs vyras. Moteris sulaikyta ir
patalpinta į areštinę.

Pranešimas. Seimas išklausė
metinį Prezidentės Dalios Grybauskaitės pranešimą. Šįsyk kalbėjimas daug atsargesnis nei per
ankstesnius metinius pranešimus.
Jaučiamas supratimas, kad su šia
valdančiąja dauguma ir Vyriausybe vis vien teks dirbti. Tačiau
neslepiamas ir nekantrumas, kad
pernelyg murkdomasi smulkmenose. Tačiau bent švietimo ir mokslo
reformatorė ministrė, nors pavarde
neįvardinta, aiškiai gavo į kaktą.
Anot Prezidentės, tai ne švietimo
ir mokslo reforma, bet imitacija.
Pastatų parceliavimo planas. Su
mokslo metų prailginimu.
Pasikeitimas. Tuo metu, kai
šalį „minkštai“ valdė socialdemokratai su koalicijos partneriais, D.
Grybauskaitė buvo „kieta“. Kapojo galvas, šaipėsi. Jos leksikoje
buvo daug draudimų. O šiuo metu,
kai valdantieji, įskaitant Sauliaus
Skvernelio Vyriausybę, patys linkę
chroniškai drausti, aptverti, piliečius varžyti, D. Grybauskaitė tapusi vos ne demokratijos tėvo Kazio
Griniaus sekėja.
Atgijo. Dešimtmečiais gaji politikų tradicija į pajūrį darbo reikalais išsiruošti penktadieniais
mikliai prigijo ir naujos valdančiosios daugumos Ministrų kabinete.
Peržvelgus naujos Vyriausybės
vizitus jūros link, paaiškėjo, kad
jie visi vyko tik penktadieniais, rašo „Klaipėda“. Pavyzdžiui, Vyriausybė suplanavo išvažiuojamąjį
posėdį į Palangą būtent gegužės
26-ąją, kurorto sezono atidarymo
dieną. Premjeras Saulius Skvernelis Palangoje buvo apgyvendintas
atskirai nuo palydos, jam išrinktas
vienas prabangiausių kurorto viešbučių - „Palanga Spa Luxury“, už
nakvynę čia mokėta 135 eurai. Vyriausybės kanceliarija nedetalizavo, kiek kainavo dar ir vadovybės
apsaugos departamento darbuotojų
nakvynė.
Išlaidos. Seimo Audito komitetas ne vienus metus iš eilės trimituoja apie tai, kad valdžios išlaidos
komandiruotėms ir reprezentacinėms išlaidoms kasmet vis auga.
2016-aisiais iš biudžeto išleista
45,3 mln. eurų transportui, komandiruotėms - 20 mln. eurų, reprezentacijai - 6 mln. eurų. Reprezentacijai labiausiai lėšas švaistė
Užsienio reikalų, Krašto apsaugos
ministerijos ir Seimo kanceliarija.
Daugiausia lėšų komandiruotėms
išleido Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija
ir VRM. Seimo Audito komiteto
nario Naglio Puteikio tikinimu,
biudžeto pinigų niekada niekas nesiekė taupyti.
Neranda. Pagrobto ir, įtariama,
nužudyto 31 metų kauniečio Egidijaus Sabulio kūnas dar nerastas,
bet pastarosiomis dienomis galėjo
būti aptikta jo daiktų, - rašo „Lietuvos rytas“. Gegužės 16-ąją dingusio E Sabulio byloje paaiškėjo
naujų detalių. Nusikaltimas galėjo
būti įvykdytas dėl negrąžintų skolų
ar kitokių turtinių motyvų. Nužudymo byloje įtarimai pareikšti 55
metų šiauliečiui Vaclovui Vaitkevičiui, jo 24 metų sūnui Denui
Vaitkevičiui ir 30-mečiam Pauliui
Tamoševičiui, kilusiam iš Jurbarko
rajono.

Parengta pagal
BNS informaciją

situacija

???

Ar išgražėjo
šią vasarą
Anykščiai?

Vytautas
GRUZINSKAS,
verslininkas:
- Man patinka, kad mieste jau
veikia fontanai. „Anykštoje“ perskaičiau, kad šiemet bus tvarkoma
Šventosios upės vaga ir nuoširdžiai tuo apsidžiaugiau – Anykščių
centru tekanti upė yra tarsi miesto
vizitinė kortelė, pagal kurią atvykę
sprendžia, koks miestas. O gėlynų,
želdinių šiemet nepastebėjau, todėl
manau, kad nieko naujo mieste neatsirado.

Daiva INDRIŪNIENĖ, viešbučio direktorė:
- Jeigu sąžiningai - jokių pokyčių Anykščiuose šią vasarą nepastebėjau. Nebent nelabai estetišką
reklamą „Šašlykai“... Gal mano
akis yra pripratusi prie Anykščių?
Gal iš kitur atvykę žmonės matytų
miestą kitaip?

Arūnas
VILKONČIUS,
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius:
- Džiaugiuosi tiesiamais dviračių takais Pušyne ir jau nutiestu
taku link SPA - tai kuria turistinio miestelio įvaizdį. Reikėtų dar
pabaigti po žeme slėpti visokius
laidus ir kabelius - miesto vaizdas
nuo to pagerėtų. Anykščių komunalininkai, sakyčiau, gerai prižiūri
gėlynus. Atkreipiau dėmesį, kad
nuolat genėjami medžiai, pjaustomos pasvirusios šakos.
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Po daugiau nei septynerių metų komos
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
mirė Renata Timinskienė
Mirė nuo 2010 metų pradžios komoje buvusi gydytoja Renata
Timinskienė. Tai penktoji tos pačios avarijos auka. R. Timinskienė penktadienį pašarvota Anykščių laidojimo namuose, esančiuose prie bažnyčios. Jos karstas bus išlydėtas sekmadienį 10 valandą. R. Timinskienė bus palaidota Kauno kapinėse, šalia sūnaus
Roko.

Mirė penktas šiuo mikroautobusu į avariją patekęs žmogus.
Marijampolės VPK nuotr.

2010-aisiais sausio 10-ąją,
apie 17 val. 30 min., kelyje „Via
Baltica“ susidūrus dviem krovininiams automobiliams ir mikroautobusui, žuvo anykštėnų
gydytojų pora - akušeriai ginekologai Ilona ir Valdas Žurumskai. Po avarijos neišgyveno ir
R. Timinskienės penkiolikmetis
sūnus Rokas. Mažiau nei po savaitės mirė aštuoniolikmetė Žurumskų dukra Agnė. Žurumskų
šeima palaidota Anykščiuose.
Trys per avariją sužeistos mer-

gaitės pasveiko, o R. Timinskienė visus šiuos metus buvo
komoje.
I. Žurumskienė ir R. Timinskienė - seserys, gydytojos Stasės
ir draudimo agento Vytauto Krasauskų dukterys.
Avarija įvyko kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, ties
Skardupių kaimu. Mikroautobusu „Opel Vivaro“ iš slidinėjimo
Alpėse grįžtantys giminaičiai
aplenkė ta pačia kryptimi važiuojantį vilkiką „Volvo FH12“.

Mikroautobusą vairavo V. Žurumskas. Grįžęs į savo eismo
juostą, mikroautobusas ėmė
slysti ir atsidūrė priešingoje kelio pusėje. Į jį rėžėsi priešais atlekiantis vilkikas „Scania“.
Krasauskai visomis išgalėmis bandė prikelti savo dukrą
iš komos. Dėl jos jie išsikraustė iš Anykščių, įsikūrė Vilniuje.
Komoje esančią moterį nuolat
prižiūrėjo ne tik tėvai ir samdomos slaugės, bet ir gydytojai. R.
Timinskienė buvo nuskraidinta
į Vokietiją, kur toje pačioje klinikoje, kurioje gydytas lenktynininkas Michaelis Šumacheris,
bandyta ją grąžinti į gyvenimą.
R. Timinskienė gydymu ypač
rūpinosi jos brolis verslininkas
Darius Krasauskas.
„Vaikai turėjo vykti į Alpes
kovą. Bet staiga paskambino
draugas ir pasiūlė važiuoti kartu
anksčiau. Buvo neramu. Ėmiau
kas antrą dieną skambinti dukterims, nors iki tol niekada to
nedarydavau“, – pasakojo S.
Krasauskienė. Moteris labai
pradžiugo, kai, grįždami namo
sekmadienio vakarą, namiškiai
paskambino vos kirtę Lietuvos
sieną. „Puoliau perkloti jų lovų
baltais patalais. Pamaniau, bus
pavargę ir po kelionės neturės
jėgų“, – prisiminė S. Krasauskienė. Po kurio laiko jai tapo
neramu, kad vaikai per ilgai negrįžta. Tėvai ėmė skambinti į jų
mobiliuosius telefonus, bet niekas neatsiliepė”, - 2010-aisiais
apie anykštėnų šeimos tragediją
rašė dienraštis „Lietuvos rytas“.

Anykščių ligoninę pasiekti bus
paprasčiau
Anykščių pirminės svekatos priežiūros centras nuo gegužės 1
dienos sunkiai sergančius bei vaikštančius, patyrusius traumas
pacientus į Anykščių ligoninę ir iš jos dėl konsultacjų ar rentgenogramos nemokamai veža savo transportu.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Zita
Neniškienė sakė, kad sunkios būklės pacientų pavežėjimo iki
Anykščių ligoninės paslauga jau pasinaudojo 11 anykštėnų.
Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorė Zita
Neniškienė „Anykštai“ pasakojo,
kad sunkios būklės pacientų pavežėjimo paslauga pradėta teikti iš rajono biudžeto sveikatos priežiūros
įstaigų projektų vykdymo programos gavus 5 000 Eur finansavimą.
Pacientų pavežėjimui Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros cen-

tras dviem įstaigos vairuotojams
skyrė po papildomą ketvirtį etato.
Pacientus į ir iš Anykščių ligoninės
taip pat planuojama vežti ir ambulatorijų transportu.
Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorė Z. Neniškienė sakė, kad tai, ar besikreipiantį pacientą būtina pavežėti iki
Anykščių ligoninės, pirmiausia

savaitės citatos
Jūs čia turbūt, ne apie sielas?
Nerijus VYŠNIAUSKAS, Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių
klebonas, mokslų daktaras, parašė savo „Facebook“ paskyroje:
„Šiandien sukanka lygiai metai,
kai perėmiau Kavarsko, Kurklių,
Užunvėžių parapijas ir tapau jų
klebonu. Ką galiu pasakyti? Pradžioje šokiravo baisi nešvara ir
netvarka.“
Jūs sakot, Jūs žinot
Norbertas MARTINKUS, buvęs Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas, apie dabartinio
klebono dr.N. Vyšniausko kritiką:
„Ir antras dalykas – metus tvarkytis, valytis, kai tą galima padaryti per mėnesį. Tai irgi juoką sukelia.“
Jie labiausiai šiukšlina?

Arūnas LIOGĖ, nepartinis
Anykščių rajono tarybos narys,
vadovaujantis atliekų tvarkymo
plano tobulinimo darbo grupei,
apie tai, ko pasigedo:
„Pasigedau Darbo partijos atstovų, socialdemokratų. Socialdemokratus asmeniškai kviečiau prisijungti prie darbo grupės, tačiau
taip ir nesulaukiau jų atstovų.“
Neklausėt, kur tas nuotraukas
publikuos?

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

spręs šeimos gydytojai, slaugytojai
ar registratūros darbuotojai. Įstaiga
taip pat paskelbė mobilųjį telefono numerį, kuriuo galima kreiptis
dėl pavežėjimo paslaugos (8-616)
98321. Esant būtinam reikalui, pacientus žadama iki ligoninės ir atgal pavežėti net ir iš namų.
Z. Neniškienė sakė, kad nuo gegužės 1-osios naująja paslauga pasinaudojo jau 11 Anykščių pirminės sveikatos priežiūros pacientų.
Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centrą ir Anykščių ligoninę skiria 2 kilometrų ir 300 metrų atstumas. Pacientų pavežėjimo
paslaugą nuspręsta teikti įvertinus,
kad viešasis transportas tarp dviejų
gydymo įstagų kursuoja labai retai,
o sunkios būklės ligoniams tokį
atstumą įveikti yra sudėtinga.
Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorė Z. Neniškienė sakė negirdėjusi, kad panaši paslauga būtų teikiama kurioje
nors kitoje gydymo įstaigoje, nes
kituose šalies miestuose gydymo
įstaigos yra susikoncentravusios
vienoje vietoje.
Rajono politikai ne kartą yra
svarstę, kad Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centrą reikėtų
perkelti į laisvas Anykščių ligoninės patalpas, tačiau įvertinus reikalingas investicijas, tokių planų
atsisakyta.

Antanas
VERBICKAS,
Anykščių muziejaus direktorius,
apie Antano Baranausko klėtelės
instaliacijas:
„Kaip malonu matyti, kai iš kitur
atvykę mokytojai su mokiniais fotografuojasi prie instaliacijų.”
Čia kaip su nuotakomis. Kai
vedi, regis, geras daiktas...
Daiva GASIŪNIENĖ, buvusi Anykščių rajono vyriausioji
architektė, apie A. Baranausko
klėtelės instaliaciją:
„Balta spalva yra pavojinga, nes
transliuoja kitus dalykus, dirbant
su ja lengvai galima nuslysti į pigumą.“
Tai ar formuoti skonį, ar
pasitikėti profesionalais?
Kęstutis INDRIŪNAS, buvęs
Anykščių mero patarėjas, dizaineris, apie estetiką:
„Skonį turime formuoti, net diskutuoti apie tai nėra ko – reikia pasitikėti profesionalais.“
Muziejus kaip tik ieško
chirurgo...
Jolita PAUŽUOLIENĖ, architektė, apie A. Baranausko klėtelės instaliacijas:
„Šiek tiek išmanau apie chirurgiją, žinau, kur apendicitas, vis dėlto
nesiimu chirurgo darbo daryti. Kaip
paveldo specialistė, galiu pasakyti,
kad stipriai prašauta pro šalį.“
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Tarp dviejų kunigų nesantaika
įsižiebė dėl švaros
(Atkelta iš 1 p.)
Nešvara ir netvarka
bažnyčioje šokiravo
Nuveiktų darbų ataskaitą Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių
klebonas dr.N. Vyšniauskas paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Šiandien sukanka lygiai metai,
kai perėmiau Kavarsko, Kurklių,
Užunvėžių parapijas ir tapau jų
klebonu. Ką galiu pasakyti? Pradžioje šokiravo baisi nešvara ir
netvarka. Ką pavyko per metus
nuveikti?
Kavarske išvalėme bažnyčią,
nukabinome visus voratinklius
nuo lubų, sienų, altorių, paveikslų, nuvalėme statulas. Pasiuvome
naujus altorių užtiesalus. Perdarėme Kavarsko bažnyčios apšvietimo projektą, kad apšvietimas
atrodytų solidus, ir jį sėkmingai
įgyvendinome. Dabar apšviesta
bažnyčia atrodo išties įspūdingai.
Sutvarkyti ir iškuopti visi bažnyčioje ir prie bažnyčios esantys
sandėliai. Šventorių apsodinome
gėlėmis. O svarbiausia - atsirado
aktyvių parapijiečių, kurie mielai
padeda visuose darbuose tvarkant
bažnyčią ir iškuopiant parapijos
namus, kad juose galėtų rinktis žmonės. Parapijos namuose
įrengėme virtuvę, vonios-tualeto
kambarį. Iš pagrindų sutvarkyta
klebonija, jos vidus, kad galėtų kunigas joje gyventi. Į chorą
atėjo naujų narių. Šv. Mišioms
pradėjo patarnauti nauji ministrantai. Parapijoje radau šv. Mi-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Edinburgas, Melburnas,
Dublinas, Reikjavikas, Ajovos
miestas, Praha Jungtinių Tautų
švietimo, mokslo ir kultūros
organizacijos UNESCO šie
miestai yra įtraukti į kūrybinių
miestų tinklus ir pasauliniu mastu yra pristatomi kaip literatūros
miestai. Šiandieninėje visuomenėje kūrybiniai miestai yra vieni
iš stipriausių pasaulio miestų.
Ar jūs kada nors sapnavote, kad
į stipriausių pasaulio miestų sąrašą būtų įtraukti ir Anykščiai?
„Kažkoks kosmosas“, - pasakytų
rajono Tarybos narys, socialdemokratas Dainius Žiogelis,
tačiau Anykščių J. Biliūno
gatvės 23–ojo pastato rezidentai
giliai įsitikinę, kad jau atėjo tas
metas, kai visas pasaulis turi
suklupti vos išgirdę Anykščių
miesto vardą. Tuo šventai tiki
ir kai kurie Anykščių seniūnijos
Keblonių kaimo gyventojai, mat
čia registruota bene paslaptingiausia ir rajono biudžeto

šioms patarnaujantį vieną berniuką, dabar jų ateina 5-6. Žmonės
prieš šv. Mišias pradėjo kasdien
kalbėti rožinį. Suburtas parapijos
aktyvas.
O svarbiausia užauginau tris
pamaldžius vietinius katinus.
Kurkliuose išpjovėme medžius,
kurie vertė bažnyčios tvorą. Atsirado reguliarios bažnyčios choro
repeticijos.
Užunvėžiuose pirmiausiai atstatėme išvirtusią bažnyčios
šventoriaus tvorą, kuri iki tol laikėsi ant pagaliukų ir buvo atremta į medžius (su pirmu vėju tvora
išvirto). Išvalėme, sutvarkėme
zakristijas. Labiausiai gaila, kad
šios bažnytėlės zakristijoje esančioje liturginių rūbų spintoje radau daug gražių, senovinių, retų
arnotų, kuriuose pelės sėkmingai
turėjo namučius ir iš arnotų buvo
belikę tik skutai. Sugraužta 13
vnt. arnotų.
Visose trijose parapijose aplankytos praktiškai visos šeimos,
net tos, kurios anksčiau kunigo
nepriimdavo.
Su Ukmergės dekanato „Carito“ vadove aplankėme nepasiturinčias šeimas, nuvežėme jiems
maisto, drabužėlių, aptarėme
„Carito“ steigimo perspektyvas
parapijose.
Su Ukmergės Marijos Legiono
atstovais pradėjome Marijos Legiono steigimą parapijose.
Noriu padėkoti už geranorišką
bendradarbiavimą Anykščių rajono merui, Kavarsko, Kurklių
seniūnams, Kavarsko ir Kurklių

mokyklų direktorėms, mokytojams ir mokiniams už kartu švenčiamus renginius.
Galiu pasidžiaugti, kad žmonės
nuoširdūs, paprasti, o svarbiausia
- pamaldūs. Ačiū Jums, parapijiečiai, kad Jūs tokie nuostabūs
ir geri!”, - ataskaitoje rašė dr.N.
Vyšniauskas.

pinigus mylinti uždaroji akcinė
bendrovė „Bugiris“.
Anykščiai, ko gero, dar ilgai
galėjo garsėti prastai apšviečiamomis miesto gatvėmis, apšiurusiu turgumi ir aptrupėjusia autobusų stotimi, jei ne dailininkės
Jurgitos Bugailiškienės įžvalgos,
kad mūsų miestas yra vertas kur
kas daugiau, nei mokyklose per
lietuvių kalbos pamokas mokinukams vis primenamo titulo, kad
Anykščiai – tai poetų ir rašytojų
kraštas. Prieš trejetą metų JAV
baigusi kūrybiško mąstymo
lavinimo kursą, padirbėjusi
tuometinio rajono mero Sigučio
Obelevičiaus patarėja, pasitobulinusi kaip bibliotekos projektų
vadovė, J. Bugailiškienė įkūrė
UAB „Bugiris“, kurios veikla
plati kaip UNESCO pasaulinio
paveldo objektų sąrašas, ir
ėmėsi dirbti Anykščių krašto
labui. Žinoma, kad ne už dyką.
Tūkstančiai iš rajono biudžeto
verslo pradžiai, po to dar keli
– už rajono kultūros strategijos
parengimą (kurios nesuprato net
daugelis rajono Tarybos narių)
ir su kuria nesėkmingai bandyta
tapti Europos kultūros sostine.
Na, nepavyko, bet, kaip
dainuoja populiarusis atlikėjas
Marijonas Mikutavičius, „...
nesikankink dėl medalio, bet
verta kovot ligi galo dėl savo
garbės, pabandom iš naujo...”
Šįsyk taikinys – UNESCO.
Paraiškos rengėjas, be jokių
abejonių, „Bugiris“, kurios
įkūrėja – savivaldybės Kultūros
tarybos pirmininko pavaduoto-

ja J. Bugailiškienė. Tos pačios
slaptosios Tarybos, kuri ir
pataria bei nurodo kryptis, kur
link Anykščių kultūrinis gyvenimas turėtų suktis. „Bet juk
tai viešųjų ir privačių interesų
supainiojimas! Tai – tiesiog
neetiška!”, - portale anyksta.lt
plyšauja komentatoriai. Tačiau
traukinys jau nuvažiavęs – keli
tūkstančiai už mokesčių mokėtojų pinigus jau sumokėti ir tik
opozicjai tokie opusai atrodo
kiek keistoki. Tik va, nėra priemonių viską išsiaiškinti, meras
opozicijai sumaniai Antikorupcijos komisijos pirmininko posto
atiduoti net nesiruošia.
Apie tai, kad savivaldybės
patariamojo organo kultūros
klausimais viena iš vadovių
galimai pelnosi iš Anykščių
rajono savivaldybės paraiškų
rengimo, pasikalbu su rajono
Tarybos nare, liberale Danute
Mažvyliene.
Politkė pateika savo versiją: „Anykščiuose per mažai
kūrybingų, idėjų turinčių menininkų“, todėl esą kito kelio
ir nebelieka, kaip paraiškas
rengti UAB „Bugiris“. Kai
pagalvoji, kokia našta... O dar
savivaldybės administracija į
reklamos paslaugas teikiantį „Bugirį“ dėl tarnybinių
automobilių remonto kreipiasi
ir dėmesį blaško. O gal tai ir
viena iš nesėkmingų „Bugirio“
paraiškų priežasčių, kai norisi
apžioti daug, o lieki tik prie
suskilusios geldos?
Savivaldybės vyriausioji

Teologijos mokslų daktaro
replikas vadina pasakomis
„Anykštai“ susisiekus su buvusiu Kavarsko parapijos klebonu,
Kėdainių dekanato dekanu N.
Martinkumi, dvasininkas prisipažino, kad apie dr.N. Vyšniausko
paskelbtą ataskaitą jis jau buvo
informuotas tikinčiųjų.
„Reakcija paprasta, elementari ir aiški. Pirmiausia, tegul jis
pats pasižiūri į save. Nebuvo ten
nieko, ką jis ten rašo, iš tikrųjų.
Jeigu ten būtų, šnekėkime realiai, vyskupas pats matė, tai jeigu
būtų buvę nešvara ir panašiai, tai
manęs nebūtų paskyręs dekanu,
pripažinkime patys. O ką jis čia
prikūrė, pribūrė ir pridėjo, tai jo
reikalai. Ir antras dalykas – metus tvarkytis, valytis, kai tą galima padaryti per mėnesį. Tai irgi
juoką sukelia”, - sakė dekanas N.
Martinkus.
Buvęs Kavarsko parapijos klebonas N. Martinkus pastebėjo,
kad dr. N. Vyšniauskas taip pat
nepelnytai prisiėmė visus nuopelnus dėl įrengto Kavarsko bažnyčios apšvietimo.
„Apšvietimo projektas ir suta-

rimas su meru buvo prie manęs
padarytas. O ką jis ten dabar dėlioja, rašo, kad pertvarkė, pakeitė, lai neseka pasakų. Viskas jau
buvo suprojektuota, tegul nepradeda aiškinti ir skiesti. Tai yra
žmogus, kuris nori parodyti, kad
kiti yra blogi, o aš geras. Nėra
ką čia šnekėti. Tegul jis gyvena
savo gyvenimą. Tas jo rašymas
jau nuo pirmos dienos, kai atsikėlė. Buvo ir vyskupas sudaręs
komisiją, važiavo žiūrėti, nes ten
jam kažkas netiko. Kiek teko girdėti, nė vienoje parapijoje, išskyrus Katedroje, jam nebuvo gerai.
Jūs paskaitykit prieš metus jo
„Facebook“ įrašus, man atrodo,
kad apie tai tik ir temoka rašyti.
O jeigu nori kažką parodyti, ką
padarė, to nereikia rodyti. Dievas
pirmiausia mato ir žmonės. Čia
yra svarbiausias dalykas”, - kalbėjo dekanas N. Martinkus.

kad vis dėlto bažnyčią sutvarkyti
– tai ne kiemą iššluoti.
L. Kuojienės manymu, dvasininkai net ir kilus tarpusavio
nesutarimams dėl vienų ar kitų
dalykų turėtų išlikti orūs.
„Klebonas yra atsiųstas santarvei, meilei, supratimui vienas
kito, atlaidumui. Reikėtų į viską žiūrėti švelniau ir atlaidžiau.
Kunigą N. Martinkų visi be galo
mylėjo. Turbūt ir kunigui N. Vyšniauskui reikia priprasti prie tos
Kavarsko aplinkos”, - kalbėjo
Kavarsko centrinės bendruomenės pirmininkė L. Kuojienė.
Konfliktavo su savanoriais

Kavarsko centrinės bendruomenės
pirmininkė
Laimutė
Kuojienė sakė, kad Kavarsko
parapijai, vadovaujant kunigui
N. Martinkui, dr.N. Vyšniausko
minimos netvarkos ir nešvaros
tikintieji nepastebėję.
„Galiu pasakyti, kaip žmonės į
tai reaguoja. Sako, ėjom į tą bažnyčią, nei matėm mes tų voratinklių, nei ten kažko. Taip, šitas
klebonas yra pedantiškas, gal jis
mato tai, ko kiti ir nemato”, - kalbėjo L. Kuojienė, pastebėdama,

Priminsime, kad tai jau nebe
pirmas kategoriškas Kavarsko,
Kurklių ir Užunvėžių klebono,
dr.Nerijaus Vyšniausko pareiškimas socialiniuose tinkluose. Šių
metų vasarį dvasininkas viešai
piktinosi KASP Vyčio apygardos
5-osios rinktinės 505 lengvosios
pėstininkų kuopos vado kapitono Edvino Žvirblio sprendimais.
Dr.N. Vyšniauskas teigė, kad
minint Vasario 16-ąją, kpt.E.
Žvirblis neleido savanoriams,
kaip tai buvo su juo sutarta iš
anksto, ne tik renginyje laikyti
vėliavų, bet ir dalyvauti šv. Mišiose. Tuomet kpt. E. Žvirblis
išplatintame viešame atsakyme
dr.N. Vyšniauskui paaiškino,
kad bažnyčios renginyje savanoriai dalyvauti nepanoro patys,
o prievarta kišti tikėjimą esą yra
netolerantiška.

specialistė kultūrai ir turizmui
Audronė Pajarskienė negaili
pagyrų J. Bugailiškienės firmos
rengiamai naujajai paraiškai
UNESCO ir vadina ją „tobula“,
nors organizacijos atstovai ir
nurodo ištaisyti klaidas. O kol
jos taisomos, pasidomėkime,
kas gi tas UNESCO kūrybinių
miestų tinklo literatūros miestas,
kurio titulo užsimanė rajono
valdantieji.
„Literatūros miestas turi tam
tikrą skaičių kokybiškų ir įvairių
leidyklų, pradinėje, vidurinėje mokyklose ir universitete
privalomai dėstomi mokomieji
dalykai, susiję su vietine ir
užsienio literatūra. Literatūros
miestas rengia literatūrinius
renginius, kurie skatina vietinių
ir užsieninio leidinių leidybą.
Taip pat aktyviai reiškiasi knygynai ir privatūs knygų pardavėjai, aktyvus knygų vertimas į
pagrindines kalbas, o užsienio
– į vietinę ir aktyvus medijos
įtraukimas į literatūros leidinių
reklamavimą ir populiarinimą“,
- rašoma apie kriterijus, kuriuos
privalėtų atitikti pasaulinio literatūros miesto statuso siekiantys
Anykščiai.
O čia palyginimui tai, ką turime mes Anykščiuose ir Edinburgas, kuris 2004 metais tapo
pirmuoju pasaulio literatūros
miestu: „Per miesto pažinimo
turą aplankomi 2 literatūros
muziejai, poetų skveras ir
kavinė (Elephan House Cefe),
kurioje J. K. Rowling parašė
garsųjį romaną Harry Potter,

taip pat praeinama pro Centrinę biblioteką. Skirti 3 val. turui
su literatūra susijusiems objektams yra tikrai daug, todėl aiškiai matyti, kad tokie turai sudaromi norint atskleisti tikrąjį
miesto veidą. Šiuo atveju ypač
siekiama supažindinti turistus
su literatūrine Edinburgo puse;
− sukurti net 6 turai, skirti tik
literatūrai; − Edinburge yra 12
antikvarinių knygų parduotuvių, 13 knygų perpardavinėtojų
parduotuvių, 13 nepriklausomų
knygų pardavėjų parduotuvių,
14 specialiųjų knygų knygynų ir
9 panaudotų knygų knygynėliai.
Vadinasi, Edinburge yra 61
skirtingas knygynas, o tai tikrai
gana daug vienam miestui; −
Edinburgo centre yra išsidėstę
13 garsių rašytojų namų; −
rengia tokius festivalius kaip
„One Book – One Edinburgh“,
„Edinburgh Book Festival“,
„Litaraly Salon Evnings“,
„Edinburgh‘s Poetry garden“
ir kt.; − kas savaitę vyksta bent
10 įvairių knygų pristatymų,
apie knygas viešų diskusijų;
yra 9 skirtingi knygų klubai.“
Pabaigai priminsiu UNESCO
globojamus pasaulio paveldo
objektus Lietuvoje. Tai - istorinis Vilniaus senamiestis, Kuršių
Nerija, Kernavės archeologinė vietovė, F. G. W. Struvės
dienovidinio lanko geodeziniai
punktai, kryždirbystė ir kryžių
simbolika Lietuvoje, dainų ir
šokių švenčių tradicija Baltijos
valstybėse, sutartinės, lietuvių
polifoninės dainos.

Kavarskiečiai voratinklių
bažnyčioje nepastebėjo

akiratis
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Viltingai liūdna Niūronių sodžiaus
pasaka...

Raimondas GUOBIS

Niūronis pirmiausia išgarsino rašytojas Jonas Biliūnas. Jis šiame kaime gimė, augo, iš čia matytų
vaizdų, girdėtų istorijų, išgyventų potyrių sudėliojo savo nuostabiausias noveles, jos buvo pirmosios
lyrinėje - psichologinėje terpėje, kurios dailiosios literatūros vertintojus ir mylėtojus visame pasaulyje užbūrė. Memorialinis muziejus jam buvo įkurtas, nors jau perstatytoje, bet tėviškės troboje
1960 metais.

Me

Stalelis, prie kurio prisėdęs ir popierius pasidėjęs Jonas Biliūnas
rašydavo.

Muziejininkų konferencijos dalyviai 2017 m. gegužės 4–ąją.
Kaimo paveikslai ir
genijaus gyvenimas
Kalnai kalneliai. Artimiausias
iš jų Beržų kalneliu vadinamas, į
jį galima įkopti dar prieš įeinant į
muziejų, pasižvalgyti, pamąstyti,
Aukštaitijos kalnų dvasią pajusti.
Čia įkopdavo J. Biliūnas tuomet,
kai sugrįždavo iš mokslų ir vėliau
atostogų, sėdėdavo ten ilgai, kad
nesustirtų į kailinius įsisupęs ir
pavasario ar jau vasaros tolumose matėsi daugybė sodybų, kaimų
kaimelių anapus upės, taip pat ant
kalnų iš Šventosios upės slėnio iš-

augančių. Kuomet jos sužibėdavo
sutemose žiburiais, tai atrodydavo,
kad dega žemiškosios žvaigždės,
kad Laimės žiburys jau padalintas
ir visiems tose vakaro valandų ramybėse taip jauku ir gera. Ramu,
kaip tada sakydavo.
Kaip rašė savo „Liūdnos pasakos“ įžangoje, mylimą moterį
Ramuta vadindamas, savo laime
ir ramumą širdies į šį vardą sudėdamas. Juk ta didi apysaka pačios
tikriausios meilės istorija, neramių
laikų, sukilimo audros sudaužyta,
amžina gėla pažymėta...
Socializmas - kiekvieno jauno

žmogaus slogutis, kurį reikia pergyventi. Taip buvo ir J. Biliūnui,
nors iš tiesų niekad savo liaudiškojo pamaldumo pametęs nebuvo,
nes kiekvieną laišką namiškiams
pradėdavo gražiu pasveikinimu
„Garbė Jėzui Kristui“. Paskutiniaisiais gyvenimo metais dar labiau
priartėjo prie dieviškosios paslapties, suvokė, kad brangiausia dovana ir vertybė žmogui yra jo tikėjimas. Viename iš paskutiniųjų savo
laiškų, 1907 m. lapkričio 22-ąją iš
Zakopanės rašė: „Gulėdamas, Mamyt, ilgą laiką patale, daug skaitau
ir misliju. Ir pasitikrinau, kad bran-

giausias ir švenčiausias daiktas
žmogui yra Tikėjimas.”
Memorialinė troba
Gimė rašytojas iš tiesų čia, bet ta
troba vėliau buvo perstatyta, o pats
rašytojas joje buvo retas svečias,
mat mokslų siekdamas gyveno toli
nuo tėvynės - Liepojoje, Šiauliuose, po to dar toliau. Mat buvo artimuosius užrūstinęs, nes pareiškė,
jog į kunigų seminariją nestosiąs.
Broliai už tokį akibrokštą metams
nutraukė paramą, todėl J. Biliūnui
teko patirti, kas yra šaltis, kas yra
badas, kas yra atstumto žmogaus
gyvenimas. Įstojęs 1900 m. į Dor-

pato universiteto medicinos fakultetą, dalyvavo prieš caro valdžią
nukreiptame socialdemokratų judėjime ir jau kitais metais iš aukštosios mokyklos buvo pašalintas.
Tuomet gyveno Šiauliuose, Panevėžyje, rašė į lietuviškus laikraščius, dalyvavo leidžiant laikraštį
jaunimui „Draugas“ bei „Darbininkų balsas“. Jam buvo toks brangus
darbininko vardas, tačiau traukė
mokslai. Atsiradus galimybei išvyko mokytis į Leipcigo aukštąją
prekybos mokyklą, kitais metais
jis jau Ciuricho universitete studijuoja literatūrą.

Senosios trobos viltinga ramybė.

Muziejininkė Nijolė Kirvelienė (kairėje) su muziejaus dailininke Skaidre Račkaityte jaukiojoje
verandoje...

(Nukelta į 6 p.)
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Viltingai liūdna Niūronių
sodžiaus pasaka...
kos, dokumentų, laiškų kopijos.
Ne taip seniai atnaujinta, didžia
modernybe paženklinta. Kai kur
veriasi ir žinią atskleidžia langinės,
kai ką sužinome iš nuolat demonstruojamo filmuko. Tikrai gražu,
paveiku, subtilu......
Tradicijos ir dvasia

Anų laikų lopšys J. Biliūno muziejuje.
(Atkelta iš 5 p.)
Tarsi vizijų moteris tamsiais
drabužiais ateina ir pasilieka liga.
Tuberkuliozei paaštrėjus, ima intensyviai gydytis, važiuoja į lietuviškus sausus pušynus Rozalime,
Kačerginėje, gydosi garsiausiame
kurorte Zakopanėje, kur slaugomas žmonos Julijos, kupinas tikėjimo ir vilties, 1907 m. gruodžio 8
dieną miršta.
Muziejaus užuomazga
Remontai. Sodybos šeimininkai
mirė, o jų palikuonys kažkur po
pasaulį išsiblaškė, išlakiojo, pasiliko ta troba kultūros reikmėms ir
talentingojo žodžio meistro, gimi-

nės šviesulio atminimui.
Remontas, šiaudų, nendrių stogas, senovės koloritu paženklinta
gryčia, kurioje sena krosnis, suolai palei sienas, stalas, palaimingai, mąsliai žvelgiančių šventųjų
paveikslai, lova, lopšys ir, matyt,
vienintelis tikrai rašytoją menantis
baldas - nedidelis, vienakojis stalelis su talpiu stalčiumi.
Pasak amžininkų, būtent prie šio
stalelio prisėdęs ar tiesiog stovėdamas rašytojas rašė. Vėliau radosi
ir nors nelabai bendram koloritui
tinkantis, bet vis dėlto prigijęs
Jono Tvardausko medžio drožinys
„Jono Biliūno šeimyna“.
Kitoje pusėje seklyčioje istorinė
- literatūrinė ekspozicija - nuotrau-

Tuomet, kai gimė paskutinysis,
aštuntasis Biliūnų vaikelis, jį krikštyti skubinosi tą pačią dieną, mat
labai silpnas buvęs, abejota, ar jam
lemta bus gyventi. Tuo metu kelyje
iš Niūronių sodžiaus iki Anykščių
bažnyčios kryžių su Šv. Jono figūromis buvęs visas šešetas, nė vieno
iki XX amžiaus pabaigos nebeliko. Tad vos politiniam klimatui
sušvelnėjus, nelaukiant nei nepriklausomybės, 1988 m. vasaros
tautodailininkų simpoziumų metu
buvo sukurti puikiausi darbai, kurie papuošė upelių pakrantes.
Prie Anykštos upelės, dar mieste
ąžuoliniu stogastulpiu stojo dangiškasis miestelėnų globėjas Šv.
Jonas Nepomukas, dar vienas Jonelis paženklino Piestupio kanjoną
- tą pačią vietą, ties kuria nuolatos
vaidendavosi - gal dabar jau tamsiosios šmėklos nebepasirodys.
Taip pat prie Elmos, Variaus, o pačiame sodybos pakraštyje pastatytas Stasio Karanausko sukurtas rašantis Jonas Biliūnas, kuriam prie
šono glaudžiasi ir Brisius.
Sodyboje ar šalia jos yra ąžuoliniai paminklai, menantys garsiuosius kūrinius - aukštu papilkėjusiu
stuobriu stūkso Juozapota iš „Liūdnos pasakos“, ašarą braukiantis
ir strėles laužantis narsus buvęs
medžioklis prie pašautos katytės,
tai jautriojo vaizdelio „Kliudžiau“
atmintis...

Dar vienas laisvosios tėvynės
apdovanojimas - galimybė laisvai, pagal visas tradicijas Jonines
švęsti. Ir suguža žmonių pulkai,
iš miesto bei apylinkių. Kupoliaujama, šokinėjama per laužą,
burtaujama, dainuojama, žaidžiama, nuolat dalyvauja koks nors
profesionalus folkloro kolektyvas.
Liūdiškių kalvos
memorialas
Savotiška Jono Biliūno atminties, tad ir jo muziejaus tąsa yra
ir ant aukštosios Liūdiškių kalvos
pastatytas granito plytų bokštas.
Tai tarsi lietuviškos tvirtovės aukštasis kuoras, tai aliuzija į stulpą ant
kuriuo švytėjo J. Biliūno aprašytas
„Laimės žiburys“. 1953 m. iš Zakopanės buvo pargabenti rašytojo
palaikai, o po kelių metų pastatytas šis įstabus akmeninis obeliskas, architekto Vytauto Gabriūno
ir dailininko Broniaus Vyšniausko
sukurtas.
Kūrėjų sumanymu, tai turėjo
būti šviečiantis žiburys. Tačiau ši
vieta, gal dėl aukštumo bei daugybės ganėtinai patogių laiptų, tapo
mėgiama jaunavedžių vieta.
Laimės trokšdami jaunieji su
visa palyda čia suguža vestuvių dieną. Nuotaką į šį šaltojo
kapo kalną neša jaunikis, kartais
jam pailsus padeda ir kiti vyrai,
ant rankų jaunąją užbagendami.
Aukštumoje dar šampano išgeria, linksmai pabūna. Iš tolėliau
atvykę ekskursantai anykštėnų
paskatinti taip pat burtauja - susirūpinę laiptukus skaičiuoja, kopia kalnan tyliai, nesidairydami,
kad tik laimė aplankytų ir niekad
neapleistų...

šiupinys
Deklaravo.
Birželio
6-ąją,
paskutinę pasėlių deklaravimo dieną,
eilų didžiojoje dalyje seniūnijų
nebuvo. Panašu, kad ūkininkai darbų
paskutinei dienai nebeatideda.
Pinigai.
Gegužės
mėnesį
Anykščių rajono taryba nesvarstė
rajono
kultūrininkų
algų
klausimo. Anykščių savivaldybės
administracijos
direktorius
Audronius Gališanka teigė, kad
sprendimas greičiausiai bus priimtas
birželio mėnesio posėdyje. „Nėra
čia degantis reikalas, bet sprendimas
bus“, - sakė A. Gališanka.
Priminsime, kad pagal pateikiamus
skaičiavimus visi Anykščių rajono
kultūros darbuotojai nuo 2016 metų
pradžios gauna vidutiniškai 46 eurais
mažesnes algas nei jiems priklauso.
Šimtmetis. Birželio 17 d., šeštadienį, bus švenčiama Aukštaitijos partizanų vado Antano Slučkos - Šarūno
šimtmečio diena. 11 val. vyks atminties valanda Butkiškyje prie Andrioniškio. Troškūnuose 14.20 val. vyks
partizanų pagerbimas kapinėse, 15
val. Šv. Mišios, 17 val. istorinė konferencija, 19 val. Aistės Smilgevičiūtės
ir grupės „Žalvarinis“ koncertas.
Spektaklis. Vaitkūnų skyriaus
dramos kolektyvas, vadovaujamas
Aldonos Bagdonienės, birželio 3-iosios vakarą parodė Algirdo Meilaus
komediją „Reketas“ Rokiškio rajono
Kamajų seniūnijos Kalvių kaimo gyventojams.
Kaimas. Gegužės paskutinįjį savaitgalį vykusi akcija „Atviros dienos kaime 2017“ sulaukė didžiulio
miestiečių susidomėjimo. Anykščių
rajonas turėjo 4 lankytinus akcijos
objektus. Lankytojus domino įvairios maisto gamybos edukacijos ir
degustacijos, galimybė asmeniškai
susipažinti su ūkininkais ir sodybų
šeimininkais.
Konkursas. Savivaldybės administracija paskelbė konkursą užimti
Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigoms. Šios pareigos laisvos liko po
to, kai į Seimą išrinktas Antanas Baura. Skyriui laikinai vadovauja Žemės
ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Audronius Juodis.
Mokymai. Birželio 7-ąją Anykščiuose vyko mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų
prevencija“. Renginį organizavo
Lietuvos diabeto asociacija kartu su
Anykščių rajono cukralige sergančiųjų klubu „Ateitis“.

Laiškas Jonui Biliūnui į Ciurichą...

Autoriaus nuotr.

Rašytojo Jono Biliūno sodyba – muziejus
DARBO LAIKAS: birželis–rugpjūtis: kasdien 10:00–18:00, gegužė, rugsėjis–spalis: kasdien 9:00-17:00, lapkritis–balandis II–VI 9:00–17:00.
EKSKURSIJOS KAINA:
po J. Biliūno muziejų: 1,50 € (moksleiviams,
studentams ir pensininkams – 1,00 €);
edukacinė programa J. Biliūno sodyboje-muziejuje – 2,00 €.

Brisiaus galas tautodailininko Stasio Karanausko vaizdinyje.

Rašytojo Jono Biliūno sodyba – muziejus
K. Trajecko g. 5, Niūronys, Anykščių rajonas, tel.: +370 381 51722 ,
+370 381 51722, info@baranauskas.lt www.baranauskas.lt

Nedarbas. Birželio 1 dieną Utenos
teritorinės darbo biržos Anykščių skyriuje buvo registruoti 1462 bedarbiai,
tai sudaro 10 proc. darbingo amžiaus
rajono gyventojų. Lyginant su prieš
mėnesį skelbtais rodikliais, nedarbas
Anykščių rajone sumažėjo 0,8 proc.
Braškės. Antradienį „Anykštos“
redakcija pakvipo braškėmis. Redakcijos darbuotojai nepraleido progos
paragauti pirmųjų mieste pasirodžiusių lenkiškų braškių, už kurių kilogramą prekybininkai prašo 2,80 Eur.
Stovykla. Pirmadienį jau 15-tą
kartą startavo tradicinė moksleivių
vasaros stovykla - akcija „Švarinkime
Šventosios upę – 2017“. 25 moksleiviai bei mokytojai iš Anykščių miesto, Kavarsko bei Troškūnų mokyklų
valtimis plaukė 3 dienas ir švarino
Šventosios upės vandens turizmo
trasą regioninio parko teritorijoje nuo
Andrioniškio iki Kavarsko.
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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 Šunų ABC 2.
11.50 Pasaulio dokumentika.
Plėšrūnai (subtitruota).
12.40 Pasaulio dokumentika.
Nuostabieji Japonijos gamtos
kampeliai (subtitruota).
13.40 Puaro 13. N-7.
15.10 Folčio viešbutis 1 N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
18.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės
vėliavnešiai.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Princesė de Monpansjė.
N-7.
23.20 Kino žvaigždžių alėja.
Kelias. N-7.
1.10 Pasaulio dokumentika.
2.50 Puaro 13. N-7.
4.20 Stilius.
5.05 Mūsų miesteliai. Paparčiai.
6.35 „Zigis ir Ryklys“.
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 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Saugokis meškinų“.
9.50 „Zigis ir Ryklys“.
10.00 KINO PUSRYČIAI „Atgal
į jūrą“.
12.05 „Badis“.
13.50 „Teisė tuoktis“. N-7.
15.40 Pričiupom!. N-7. Kanada.
16.40 PREMJERA
„Ledynmetis“.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 „Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas“. N-7.
22.55 „Pagauk, jei gali“. N14.
1.35 „Alaus šventė“. N14.
6.25 „Ančiukų istorijos“.
6.55 „Nindžago. Spinjitzu meistrai“. N-7.
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7.
9.00 „Kobra 11“. N-7.
10.00 „Svajonių sodai“.
11.00 „Raudonkepuraitė prieš
blogį“. N-7.
12.40 „Geležinis Vilis“.
14.50 „Auklė 3“. N-7.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Fantastiškas ketvertas“.
N-7.
21.40 „Transporteris 2“. N-7.
23.20 „Išgelbėti poną Benksą“.
N-7.
1.50 „Paskutinis raganų medžiotojas“. N-14 (kart.).
6.35 Baltijos galiūnų čempionato
finalas. Sidabravas (k).

7.35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. N-7.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų varžybos. Lietuvos
rinktinė-Pasaulio rinktinė.
10.05 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
10.35 Amazonės brazilinės
ūdros.
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.
18.25 „44-as skyrius“. N-7.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
21.15 Legenda apie Zoro. N-7.
0.00 „Akloji zona“. N14.
1.50 Jūrų pėstininkai. N14.
3.40 Laukinės aistros 2. N14.
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“.
15.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
17.15 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
18.20 Žmogus, kuris tapo karaliumi. N-7. 1975 m.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Pabėgimas..
N14.
23.10 Bugi Vugi. N14.

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. Pabaltijo universiteto istorija (subtitruota).
23.10 Nevaldomas. N-7.
0.35 Folčio viešbutis 1. N-7.
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.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
N14.
0.25 „Įkaitai“. N14.
1.15 „Judantis objekt.as“. N-7.
2.10 „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 „Išlikęs gyvas“. N-14
1.00 „Kaulai“. N-14
1.50 „Imperija“. N-14
2.45 „Amerikiečiai“. N-14
6.15 Sveikatos ABC televitrina.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 „Savas žmogus“. N-7.

8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 Muchtaro sugrįžimas. 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 Riaušės. N14.
22.50 Legenda apie Zoro. N-7.
1.30 „Akloji zona“. N14.
3.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.55 „Liūčių sezono belaukiant“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 “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 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
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1.00 „Begėdis“. N14.
2.05 „Nebylus liudijimas“. N14.
3.55 „Pasisvėrę ir laimingi“.
4.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. Vyžuonos.
7.00 Anapus čia ir dabar.
7.50 ARTi.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
9.00 Premjera. Nepaprastas
žmonių ir gyvūnų ryšys.
9.30 Premjera. Šimtas vaizdų iš
Japonijos.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 VII nacionalinis moksleivių
kūrinių konkursas „Mano nata“.
2 d.
12.00 Projektas Pi.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 L. A. Minkus. Baletas
„Bajaderė“.
15.40 Durys atsidaro. Viena
istorija. (kart.).
16.00 Pasaulio daina. Išjojo
kazokas už Dunojaus.
16.30 Imperijų kariai.
17.00 Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu.
18.15 Apolinaras.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Premjera. Amerikos italai
(nuo 1945 m. iki šių dienų).
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė
„Black Water“.
23.15 ARTi.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Jaunasis Montalbanas
2. N-7.
1.50 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
2.45 Džiazo muzikos vakaras.
4.05 Nacionalinis turtas. (kart.).
4.30 Visagino batalionas.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Ne vienas kelyje.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou.
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.30 Bus visko (k).
20.15 KK2 (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.25 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
6.30 „Ledo kelias“. N-7 (kart.).
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7 (kart.).
8.30 „Nuo amato iki verslo“.
9.00 „Tavo augintinis“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.).
11.00 „Nepaprastos lenktynės“.
N-7.
12.00 „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 „Aukščiausia pavara.
Tobula kelionė“. N-7.
18.00 „Aukščiausia pavara.
Tobula kelionė“. N-7.

19.00 „Taksi“. N-7.
21.00 „Formulės - 1 pasaulio
čempionato Didžiojo Kanados
prizo lenktynės“. Tiesioginė
transliacija.
23.00 „Nakties TOP. Vasara“.
N-14.
23.30 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“ N-14.
1.20 „Tironas“. N-14.
07.25 Vantos lapas.
08.00 Darbščios rankos, atviros
širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio chameleonai“.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Paslėptos gelmės“.
N-7.
12.45 „Ilga kelionė namo“. N-7.
14.55 „Sparnuočių gyvenimas.
Ištvermės ribos“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su gydytoju V. Urbonu.
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 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
01.10 „Vera. Paslėptos gelmės“.
N-7.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas.
Ištvermės ribos“.
03.45 „Ilga kelionė namo“. N-7.
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Midsomerio žmogžudystės XVII.
Vintažinė žmogžudystė. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
1.55 „Policija ir Ko“. N-7.
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.30 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
4.15 „Nebylus liudijimas“. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.50 Amerikos italai (kart.).
8.45 Durys atsidaro.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Visagino batalionas.
13.15 XV vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes - Pasaulis“.
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 Kaip atsiranda daiktai 9.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Istorijos detektyvai.
21.10 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis.
22.00 Rojus Lietuvoj.
23.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
23.55 DW naujienos rusų kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
1.30 Mokslo sriuba.
1.40 Šlovės dienos. N-7.

2.30 Rojus Lietuvoj.
3.55 Apolinaras.
4.10 Istorijos detektyvai.
5.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
5.30 Panorama.
6.00 Autopilotas (k).
6.30 Pasienio sargyba (k). N-7.
7.00 Pagalbos skambutis (k).
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
(k).
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 (kart.)
9.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
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 „Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės.
Panevėžio „Lietkabelis“ - Kauno
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.
22.00 „Farai“. N-7.
23.00 „Šlykštynė“. S
0.55 „Daktaras Hausas“. N-14
1.45 „Amerikietiška siaubo istorija“. N-14
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 „24/7“.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7.
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
12.35 „Deimantų medžiotojai.
N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Viktoras
Malinauskas“.
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.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
05.10 „Neišsižadėk“. N-7.
05.55 „Laukinė Australija“.
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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. (kart.).
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 Žinios.
18.30 Sidabrinė gervė 2017.
Tiesioginė transliacija.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Sidabrinė gervė 2017.
Tiesioginė transliacija.
22.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
23.25 Premjera. Rezistentai.
N-14.
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
1.05 Komisaras Reksas 15.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Savaitė.
4.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
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.
11.40 24 valandos (k). N-7.

12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Sumokėti viską. N-7.
0.20 „Įkaitai“. N14.
1.15 „Judantis objekt.as“. 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.
22.30 PREMJERA „Hutenas ir
ledi“. N-7.
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.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 Muchtaro sugrįžimas.
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 Aeroplanas. N-7.
22.50 Riaušės. N14.
0.35 „Gyvi numirėliai“. N14.
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.15 „Penktoji pavara“.
3.05 Pasienio sargyba (k). N-7.
3.25 „Penktoji pavara“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 “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”.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.
10.00 Minėjimas, skirtas Gedulo
ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti, Lietuvos
Respublikos Seimo Kovo 11-osios
Akto salėje. Tiesioginė transliacija.
11.30 Dainos Lietuvai.
12.00 Gedulo ir vilties diena.
Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje
Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
12.30 Okupacijos, genocido ir
sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija prie paminklų
politiniams kaliniams ir tremtiniams
Aukų gatvėje Vilniuje. Tiesioginė
transliacija.
13.15 Dainos Lietuvai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.30 Labdaros koncertas-akcija „Misija Sibiras 2017“. Vedėjai
Ignas Krupavičius ir Gerūta
Griniūtė. Tiesioginė transliacija iš
LRT Didžiosios studijos.
23.10 Misija Sibiras’16. dvi savaitės, trukusios vieną poliarinę dieną.
0.10 Žalioji mylia. N-7.
3.10 Komisaras Reksas 15. N-7.
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.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Snaiperis 3. 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.
22.25 „Vikingų loto“.
22.30 „Armagedonas“. N-7
1.30 „Imperija“. N-14.
2.20 „Amerikiečiai“. N-14.
6.40 “Džeikas, Storulis ir

šuo”.N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Paskutinis faras“. 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 Kvietimas draugauti. N14.
22.50 Aeroplanas. N-7.
0.35 „Gyvi numirėliai“. N14.
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.20 „Penktoji pavara“.
3.00 Pasienio sargyba (k). N-7.
3.30 „Penktoji pavara“.
3.05 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
3.30 „Penktoji pavara“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 “Didžiojo sprogimo teorija”.
N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
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17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės XVIII.
Habeas. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
0.55 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
4.10 Midsomerio žmogžudystės
XVII. Vintažinė žmogžudystė.
N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 Istorijos detektyvai.
8.00 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 LRT OPUS ORE. Grupė
„Black Water“.
13.15 Rojus Lietuvoj.
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 Kaip atsiranda daiktai 9.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Stambiu planu.
19.00 Nepaprastas žmonių ir
gyvūnų ryšys (kart.).
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Anapus čia ir dabar.
21.10 Kiotas. Romantiška

pažintis su nacionalinėmis vertybėmis.
22.00 Princesė de Monpansjė.
N-7.
0.15 DW naujienos rusų kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 LRT OPUS ORE. Grupės
„Deeper Upper“ koncertas.
1.55 Šlovės dienos. N-7.
2.45 Misija. Vilnija.
3.15 Muzikos pasaulio žvaigždės.
4.05 Anapus čia ir dabar.
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
(k).
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 „Tavo augintinis“.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos

tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7.
19.00 „Pėdsakai“. N-7.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7.
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Aš - robotas“. N-7
0.15 „Daktaras Hausas“. N-14
1.15 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
2.05 „Greislendas“. N-14
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Grupė
“Išjunk šviesą“.
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.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
05.10 „Neišsižadėk“. N-7.
05.55 „Laukinė Australija“.
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15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės XVIII.
Susitikimas su ateiviais N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
0.55 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupės
„Deeper Upper“ koncertas.
7.05 Kultmisijos.
8.00 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Paulavos respublika.
13.05 Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu.
14.15 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.30 Animalija.
14.55 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
15.05 Šokių akademija 1.
15.30 Gedulo ir vilties diena.
Sibiro Lietuva.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 Gedulo ir Vilties diena.
18.50 Europos vyrų rankinio
čempionato atrankos rungtynės.

Lietuva - Prancūzija.
21.00 Rūta žalioji.
22.00 Elito kinas. Klounas ir
fiureris. N-14.
23.35 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
0.05 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos vakaras. XV
tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2016“.
1.30 Rūta žalioji.
2.30 Apolinaras.
2.45 Sibiro Lietuva.
3.15 VII nacionalinis moksleivių
kūrinių konkursas „Mano nata“.
4.15 Nes man tai rūpi.
5.00 Panorama.

13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „Lietuvos futbolo rungtynės. Vilniaus „Žalgiris“ - Klaipėdos
„Atlantas“. Tiesioginė transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7.
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Non-Stop“. N-14
0.15 „Daktaras Hausas“. N-14
1.15 „Amerikietiška siaubo istorija“. N-14
2.05 „Greislendas“. N-14

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 (k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Birutė
Dambrauskaitė“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.

7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 „Lietuvos mokyklų žaidynės“.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.55 Gyvenimas.
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.
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Premjera. Greiti ir įsiutę
5. N-14.
23.45 Premjera. Einam!. N-14.
1.20 Komisaras Reksas 15.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 Klausimėlis.lt.
4.25 Einam!. N-14.
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.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.

20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Įkaitas. N-7.
1.00 „Judantis objektas“. N-7.
1.55 Sveikatos ABC televitrina
(k).
2.20 Alchemija. VDU karta.
2.50 RETROSPEKT.YVA.
Kultūrinė dokumentika.
3.25 Programos pabaiga.
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 „Teisingumo ieškotojas“.
N-14
0.45 „Kaulai“. N-14
1.35 „Imperija“. N-14
2.25 „Amerikiečiai“. N-14
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „44-as skyrius“. 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 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Džona Heksas. N14.
22.40 Kvietimas draugauti. N14.
0.30 „Gyvi numirėliai“. N14.
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.15 „Savas žmogus“. N-7.
4.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 “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 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Nusikaltimo vieta Kelnas. Franciska. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
0.55 „Auklė“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Specialus tyrimas.
(kart.).
11.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas.
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 Mirtina tyla. N-14.
0.20 Bėdų turgus.
1.05 Komisaras Reksas 15.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Sidabrinė gervė 2017.
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.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.35 Nuo... Iki.... (k).

13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 Rytoj, kai prasidėjo
karas. N14.
23.05 Balsai iš anapus.
Sugrįžimas. S.
0.55 Įkaitas. N-7.
6.25 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Šviesoforas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas ir meilė. N-7.
12.00 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 universitetas“.
N-7
21.35 „Iksmenai. Žūtbūtinis
mūšis“. N-7
23.45 „Kalinių lėktuvas“. N-14
1.55 „Teisingumo ieškotojas“.
N-14 (kart.)
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.35 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7.
11.35 „Prokurorų patikrini-

mas“. 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 Korumpuotasis. N14.
23.50 Džona Heksas. N14.
1.25 „Gyvi numirėliai“. N14.
2.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.05 Korumpuotasis. N14.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 “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 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Vyriausiasis inspektorius

1.50 „Policija ir Ko“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
4.10 Midsomerio žmogžudystės
XVIII. Susitikimas su ateiviais.
N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
6.50 Apolinaras.
7.05 LRT Kultūros akademija.
8.00 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Rūta žalioji.
13.15 VII nacionalinis moksleivių kūrinių konkursas „Mano
nata“. 2 d. (kart.).
14.20 Nacionalinis turtas. (kart.).
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 Kaip atsiranda daiktai 9.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21.10 Premjera. Slapta kurdų
valdžia.
21.45 Durys atsidaro. Viena
istorija.
22.00 Lietuvos patriotai.
23.05 Stambiu planu.

23.40 ARTi.
23.55 DW naujienos rusų kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE.
1.40 Šlovės dienos (kart.).
2.30 Kultūrų kryžkelė.
3.00 Lietuvos patriotai.
4.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
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. Infošou.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
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 „Vienam gale kablys“.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.00 PREMJERA „Grainderis“.
N-7
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.

18.00 „Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Panevėžio
„Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7.
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Toras. Tamsos pasaulis“.
N-7
0.15 „Daktaras Hausas“. N-14
1.15 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
2.05 „Greislendas“. N-14
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7.
11.30 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Larisa
Kalpokaitė“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. 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.
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Benksas. Apsėstoji meilė N14.
22.50 SNOBO KINAS
Patikimas piemuo. N14.
2.05 „Auklė“.
2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.40 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
4.25 Nusikaltimo vieta Kelnas. Franciska. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.
7.05 Anapus čia ir dabar.
8.00 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 1
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Slapta kurdų valdžia
(kart.).
12.45 Sibiro Lietuva. (kart.).
13.15 Lietuvos patriotai.
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 Kaip atsiranda daiktai
9.
18.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Legendos.
21.05 Stebimi.
22.30 Specialus „Kultūros
naktų 2017“ renginys, skirtas

Reformacijos 500 metų jubiliejui „500 dūžių“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
„Phronesis“.
1.40 Šlovės dienos. N-7. 4 s.
(kart.).
2.30 L. A. Minkus. Baletas
„Bajaderė“.
4.45 Legendos.
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
(k).
23.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
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 „Nuo amato iki verslo“.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 PREMJERA
„Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „Univeras. Naujas ben-

drikas“.. 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 „Farai“. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Ištroškę greičio“. N-14
1.05 „Non-Stop“. N-14 (kart.)
2.55 „Tėvynė“. N-14
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Deivis“.
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“.
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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. Laukiniai arkliai
Kanados Uoliniuose kalnuose
(subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingas sodas (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer 2. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
17.45 FIFA Konfederacijų
taurė. A grupė. Rusija - Naujoji
Zelandija. Tiesioginė transliacija
iš Sankt Peterburgo.
19.55 FIFA Konfederacijų taurės apžvalga.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 80-ųjų šlageriai.
Dalyvauja „Eruption“, F. R.
David, Lou Bega, „Opus“. HD.
22.30 Premjera. Ką moterys
veikia pusę ketvirtos ryto?. N-7.
0.10 Greiti ir įsiutę 5. N-14.
(kart.).
2.15 Pasaulio dokumentika.
4.00 Gamtos inspektoriai.
4.25 Džesika Flečer 2. N-7.
6.35 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Zigis ir Ryklys“.
10.10 KINO PUSRYČIAI
Padangių ereliai.
11.55 Mano tėtis nuvarė mašiną. N-7.
13.50 Neprilygstamasis. N-7.
15.45 Pričiupom!. N-7.
16.45 Neteisingai apkaltintas.
N-7.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Kung Fu
Panda.
21.25 Vyrai juodais drabužiais
3. N-7.
23.30 Pasimatymo filmas. N14.
1.05 Rytoj, kai prasidėjo karas.
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 PREMJERA „Pasaka
apie pagrobtą nimfą“.
12.10 „Dėdė, Rokas ir Nida“.
N-7
14.20 PREMJERA „Meilė keliauja laiku. Safyrė“. N-7
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Ozas. Didingas ir

Galingas“. N-7
22.05 „Konanas barbaras“.
N-14
0.20 „Būti Flynu“. N-14
2.15 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“. N-7 (kart.)
7.00 „Amerikietiškos imtynės“.
N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
10.35 „Didysis atodrėkis
Amerikoje“.
11.50 „Herbas arba skaičius“.
13.00 „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 „44-as skyrius“. N-7.
19.30 Moterys prieš vyrus. N-7.
21.30 MANO HEROJUS
Penkiakovė. N14.
23.35 AŠTRUS KINAS
Laukinės aistros 3. Aistros dėl
deimantų. N14.
1.20 „Gyvi numirėliai“. N14.
2.55 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“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
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12.25 „Gardžiausi Merės Berės
patiekalai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.10 „Senjora“.
17.00 „Akloji“.
18.00 Būrėja“.
19.00 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Šešėliai.
N14.
23.10 „Begėdis“. N14.
0.15 Patikimas piemuo. N14.
3.15 Vyriausiasis inspektorius
Benksas. Apsėstoji meilė. N14.
4.45 „Pasisvėrę ir laimingi“.
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 Muškietininkai 3. N-7.
11.00 XV vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes - Pasaulis“.
12.10 Durys atsidaro.
12.30 Jaunasis Montalbanas 2.
14.15 Skirtingi ir tuo ypatingi.
15.15 Lietuva mūsų lūpose.
15.50 Palaimintas kankinys.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius.
17.45 Bohodaras Kotorovyčius.
Atspindžiai.
18.30 Lotynų muzika
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
19.25 Nes man tai rūpi.
20.10 Tikri vyrai.
21.00 Alytaus miesto gimtadienio šventė. Didysis vakaro
koncertas.

24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Stebimi (kart.).
1.45 Bohodaras Kotorovyčius.
Atspindžiai. (kart.).
2.35 Anapus čia ir dabar.
3.30 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
4.30 Stambiu planu.
5.00 ARTS21.
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.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
3.30 Bus visko (k).
4.25 Valanda su Rūta.
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 „Nuo amato iki verslo“.
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 „Aukščiausia pavara.
Nuo A iki Z“. N-7
18.10 „Gražiausi žemės kampeliai“.
18.45 „6 kadrai“. N-7
19.00 „X Faktorius“.
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Amerikietiškas pyragas
2“. N-14
0.35 „Ištroškę greičio“. N-14
(kart.)
2.45 „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. Eurazija“.
N-7.
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
15.00 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas. Žydėjimas“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
01.10 „Detektyvas Linlis“. N-7.
02.55 „Kalnų ežerai“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

BAIGTI DEBEIKIŲ NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIŲ MODERNIZAVIMO DARBAI
2016 m. rugsėjo 1 d. UAB „Anykščių vandenys“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Katuokos ir Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijų fondas (toliau LAAIF), atstovaujamas direktoriaus
pavaduotojo Arvydo Dragūno, veikiančio pagal LAAIF nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010
m. spalio 12 d. pasirašė finansavimo ir priežiūros sutartį, dėl
projekto „Debeikių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas“
finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2016 m. liepos 1 d.
LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ programą.
Programos tikslas – vystyti rajono infrastruktūrą. Vienas iš šio
tikslo uždavinių – modernizuoti Debeikių miestelio nuotekų valymo įrenginius. Naujuose įrengimuose nuotekų biologinio valymo
procesas automatizuotas, duomenys apie įrenginių darbą siunčiami į dispečerinę, vykdoma išleidžiamų nuotekų debito apskaita.
Modernizavus nuotekų valymo įrenginius, jie atitinka planuojamų
tvarkyti nuotekų kiekybines ir kokybines charakteristikas, nuotekos išvalomos iki nuotekų išleidimui nustatytų reikalavimų.
Bendra projekto vertė siekia 152 tūkst. eurų, iš kurių LAAIF
paramos lėšos sudaro apie 76 tūkst. eurų. Projekto vykdytojas
– UAB ,,Anykščių vandenys“ – projekto finansavimui skirs ne mažiau kaip 76 tūkst. eurų.
Šiam projektui įgyvendinti su UAB ,,Norus“ pasirašyta statybos
darbų rangos sutartis.
Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus
skaičius. Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m. rugsėjo 5 d., projekto įgyvendinimo pabaiga – 2017 m. gegužės 10 d.
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Už šiukšles susimokėti pasiūlyta
pagal „tobulą modelį“ robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Vasario mėnesį rajono mero Kęstučio Tubio potvarkiu sudaryta
darbo grupė pateikė išvadas bei siūlymus dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos rajone tobulinimo. Be kita ko, išvadose konstatuojama, kad Anykščių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
dydžio nustatymo metodika yra netobula, o siūlymai, kaip spręsti
problemas, pateikti rajono merui, rajono Tarybos nariams bei savivaldybės administracijai.

– gyventojų skaičių, o kitiems subjektams pagal nekilnojamojo turto
objektų paskirtį ir skaičių; Kai NT
objektui įmanoma priskirti konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį, visiems subjektams taikyti
kintamą administravimo parametrą
– Konteinerių skaičių, tūrį, ištuštinimo dažnį. Patvirtinti Nekilnojamojo turto objektų savininkų arba
jų įgaliotų asmenų, nesinaudojančių
nekilnojamuoju turtu, deklaravimo
tvarkos aprašą. Nustatyti kompensacijas sumažinant 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą gyvenamosios
paskirties objektuose šioms grupėms: socialinės pašalpos gavėjams,
daugiavaikėms šeimoms, asmenims,
turintiems sunkų neįgalumo lygį,
asmenims kuriems nustatytas 0-25
proc. darbingumo lygis, pensinio
amžiaus asmenims nuo 80 metų ir
vyresniems. Patvirtinti Kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų
tvarkymą tvarkos aprašą.“
Atliekų turėtojams – nepelnyta
mokestinė našta

Rajono Tarybos narys Arūnas Liogė sako, kad tobulesnė komunalinių atliekų tvarkymo sistema rajone dabar priklauso tik nuo
politinio sprendimo.
Problema sudomino tik penkis
rajono Tarybos narius
Darbo grupėje, kuri rengė išvadas
bei siūlymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos rajone tobulinimo, dirbo mero patarėjas Dominykas Tutkus, rajono Tarybos nariai
Rita Kripaitienė, Raimondas Balsys,
Danutė Mažvylienė, Raimondas
Razmislavičius. Darbo grupės vadovu buvo paskirtas rajono Tarybos
narys Arūnas Liogė.
„Pasiūlymas savanoriškai prisijungti prie šios darbo grupės buvo
išsiųstas visiems rajono Tarybos
nariams. Minėti rajono Tarybos nariai patys pasisiūlė dirbti šioje darbo
grupėje. Aišku, gaila, kad iš 25 rajono Tarybos narių atsirado tik keli,
kuriems tai buvo labai aktuali ir rūpima problema, nors ji keliama jau
daug metų. Pasigedau Darbo partijos atstovų, socialdemokratų. Socialdemokratus asmeniškai kviečiau
prisijungti prie darbo grupės, tačiau
taip ir nesulaukiau jų atstovų“, - sakė
A. Liogė.
Mokesčiai gyventojams
apskaičiuojami netobulai
Darbo grupė dėl komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo Anykščių rajone išskyrė penkias problemas ir pateikė jų galimus
sprendimo būdus.
Išvadose konstatuojama, kad „netobula Anykščių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika“ .
Pernai savivaldybės administracijai pasirašius sutartį su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“,
konsultantams buvo pateikta užduotis parengti už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, dvinarės įmokos paskaičiavi-

mą ir kitas konsultacines paslaugas,
susijusios su dvinarės įmokos įvedimu. Darbo grupė konstatavo, kad
konsultantai buvo apriboti sutartimi
ir neatliko išsamios studijos.
„Nebuvo atlikti skaičiavimai ir
analizė, nustatant kintamąją įmokos
dalį pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį
(dydį) ir ištuštinimo dažnį. Nebuvo
atlikti skaičiavimai ir analizė, nustatant kintamąją įmokos dalį juridiniams asmenims pagal: a) nekilnojamojo turto paskirtį ir objektų skaičių;
b) darbuotojų skaičių. Individualių
namų gyventojams tiek mieste, tiek
kaime, kurie turi galimybę naudoti
namų valdai priskirtus konteinerius,
yra nustatyta komunalinių atliekų
norma, kuri yra nesąžininga gyventojų atžvilgiu ir kuri neskatina gyventojų rūšiuoti. Ūkininkai ir juridiniai asmenys moka už šiukšlinamus
kvadratus, o ne už išvežtus komunalinių atliekų konteinerius. Šiems subjektams primesta prievolė dotuoti
papildomai komunalinių atliekų surinkimo sistemą yra nesąžininga“, rašoma darbo grupės išvadose.
Darbo grupė siūlo „patvirtinti
naują Anykščių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą dydžio nustatymo
metodiką. Nustatyti naują įmokos
už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
dydį Anykščių rajono savivaldybėje.
Taikyti nekilnojamojo turto objektams šiuos Įmokos administravimo
parametrus: pastovų administravimo
parametrą taikyti visoms atliekų turėtojų kategorijoms (individualiems
namams bei butams daugiabučiuose,
paslaugų, kultūros, švietimo, gydymo, ūkinės ir kt. paskirties); Kai NT
objektui neįmanoma priskirti konteinerių aikštelės ar individualaus
konteinerio. Individualiems namams
bei butams daugiabučiuose taikyti
kintamą administravimo parametrą

Dar viena darbo grupės dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
rajone tobulinimo įvardijama problema - UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ nežino tikslaus gyventojų
skaičiaus ir nėra sudaręs buitinių
atliekų išvežimo sutarčių su dalimi
paslaugos gavėjų, todėl sąžiningai
mokantiems mokesčius gyventojams ir juridiniams asmenims tenka
nepelnyta mokestinė našta, t.y. jie
moka už tuos asmenis, kurie neturi
sutarčių su UAB „Anykščių komunalinis ūkis“.
Šiuo atveju siūloma: „UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ seniūnijose glaudžiau bendradarbiauti su seniūnais, kurie įtrauktų savo
seniūnijos seniūnaičius dėl gyventojų skaičius sutikslinimo atskirose
gyvenamose vietovėse ir paslaugos
sutarčių sudarymo. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ Anykščių m.,
kaip daugiabučių namų administratorius, informaciją apie gyvenančius
butuose gautų iš daugiabučių namų
atstovų bei jų pagalba pasirašytų sutartis su paslaugų gavėjais.“
Trūksta rūšiavimo konteinerių
Darbo grupė taip pat akcentuoja,
kad nepakankamas antrinių atliekų
(stiklo, plastiko, kartono) konteinerių skaičius gyvenvietėse (pvz. Janušavos) ir kai kurių ūkio subjektų
teritorijose.( pvz. prekybos).
„Pasitelkti seniūnus ir seniūnaičius
optimizuojant antrinių atliekų konteinerių išdėstymą, atlikti ūkio subjektų
apklausą dėl antrinių žaliavų konteinerių optimizuojant jų skaičių pagal
juridinių asmenų poreikį. Dotuoti
iš savivaldybės aplinkos apsaugos
fondo UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“, jei yra patiriamos papildomos
išlaidos vykdant antrinių žaliavų surinkimą“, - kaip spręsti šią problemą,
rašoma darbo grupės išvadose.
Ragina užsiimti gyventojų
švietimu
Pastebėta, kad rajone nepakankama vartotojų, gaunančių komunalinių atliekų surinkimo paslaugą pre-

vencija, informavimas ir švietimas.
„Seniūnų, seniūnaičių ir kitų
pilietiškai nusiteikusių asmenų
pagalba vykdyti prevencines aplinkosaugines akcijas, nustatant asmenis, teršiančius komunalinėmis
atliekomis aplinką, nustatyti ir
skelbti viešai (vietinėse žiniasklaidos priemonėse, internetinėse svetainėse) teritorijas, kuriose formuojasi nelegalūs sąvartynai, nurodant
teritorijų savininkus, apie tai teikti
informaciją Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui.
Panaudojant savivaldybės aplinkos apsaugos fondo lėšas skatinti
gyventojus rūšiuoti atliekas, informuojant juos skrajutėmis ar lankstinukais ar priedu prie sąskaitos apie
rūšiavimo naudą. Vykdyti ekologinį moksleivių švietimą (organizuoti akcijas, konkursus ir t.t) rajono
mokyklose. Pasitelkti žiniasklaidos
priemones, internetines svetaines
viešinant informaciją apie komunalinių atliekų surinkimą, antrinių
žaliavų rūšiavimą (pvz. kiek UAB
„Anykščių komunalinis ūkis” per
mėnesį išrūšiavo tonomis ir t.t.) jo
naudą ir pan“, - rašoma siūlymuose.
Spragų mato „Utenos regiono
atliekų tvarkymo centre“
Darbo grupės išvadose įvardijama, kad netinkamas arba formalus
Anykščių rajono savivaldybės atstovavimas UAB „Utenos regiono
atliekų tvarkymo centras“.
„Atkreiptinas dėmesys, kad
2016m. gruodžio mėn. 20 d.
URATC posėdyje nedalyvavo
Anykščių rajono savivaldybės į
valdybą deleguotas atstovas, nors
buvo sprendžiami Anykščių rajonui aktualūs klausimai“, - rašoma
išvadose.
Darbo grupė siūlo „kad visi klausimai, susiję su svarstymu URATC
valdyboje, turi būti aptarti Anykščių rajono savivaldybės taryboje ir
suformuota nuomonė, kaip turi balsuoti Anykščių rajono savivaldybės
atstovas URATC-o valdyboje“.
Dar viena įvardijama problema įgaliojimai URATC „vartų mokesčio“ dydžio ir kitų teikiamų paslaugų įkainių tvirtinimui.
„URATC „vartų mokestį“ ir kitus teikiamų paslaugų įkainius tvirtina URATC direktorius. Siūlome
Anykščių r. savivaldybės tarybai,
kaip vienai iš URATC steigėjų,
inicijuoti, kad URATC „vartų mokestį“ ir kitus teikiamų paslaugų
įkainius tvirtintų URATC valdyba,
kurioje yra visų Utenos apskrities
savivaldybių deleguoti atstovai“, pataria darbo grupė.
Problemų darbo grupė įžvelgia ir
dėl mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio (toliau -MBA) pajėgumų ir operatoriaus.
„URATC pastatytas MBA dirba puse pajėgumo, nes nesurenka
projekte numatyto atliekų kiekio.
URATC „vartų mokestyje” yra
numatyta virš 300 tūkst. eurų per
metus mokėti konkurso būdu pasamdytam operatoriui, eksploatuojančiam MBA įrenginį. Siūlome
Anykščių rajono savivaldybės tarybai inicijuoti auditą dėl MBA įrenginio projekto, statybos, ir kt. Klausimais, kreipiantis į kitus URATC
steigėjus – savivaldybes, kad būtų

atliktas auditas, nustatant priežastis, kodėl buvo suprojektuotas ir
pastatytas MBA įrenginys, kurio
pajėgumai buvo suprojektuoti neatsižvelgiant į Utenos apskrities
realijas. Anykščių rajono savivaldybės tarybos atstovams Lietuvos
savivaldybių asociacijoje inicijuoti
klausimo svarstymą „Dėl perteklinio URATC–ui reikalavimo samdyti MBA įrenginio operatorių, dėl
ko išauga MBA įrenginio eksploatavimo kaštai, kurie didina „Vartų
mokestį“ bei pažeidžia ekonominio
naudingumo ir teisingumo principus ir su pasiūlymais kreiptis į LR
Vyriausybę, kad būtų panaikintas
šis perteklinis reikalavimas“, - rašoma išvadose.
Darbo grupė mano, kad nepakankamas URATC gyventojų informavimas apie URATC veiklą.
„Pagal gautą atsakymą iš
URATC paaiškėjo, kad Anykščių rajono žiniasklaidos ir kitose
Anykščių rajono informacinėse
priemonėse nėra skelbę informacijos Anykščių rajono gyventojams:
apie naują „vartų mokestį” (2016
m. gruodžio 22 d. URATC direktoriaus įsakymas Nr. VK – 219); apie
ALPSA naujas surinkimo normas
(2017 m. sausio 13 d. URATC direktoriaus įsakymas „Dėl buityje
susidarančių atliekų kiekių priimamų iš gyventojų į atliekų priėmimo
ir laikino saugojimo aikšteles“ Nr.
VK – 11 ). Kitą aktualią informaciją gyventojams. Siūlome Anykščių
rajono savivaldybės tarybai pavesti
URATC valdyboje atstovaujančiam Anykščių rajono savivaldybei
asmeniui siūlyti spręsti nepakankamą informacijos gyventojams teikimo problemą, siūlant informaciją
gyventojams aktualiais klausimais
skelbti Anykščių rajono žiniasklaidos ir kitose Anykščių rajono informacinėse priemonėse“, - rašoma
išvadose.
Atliekų tvarkymo sprendimai
buvo blokuojami
„Aš visą laiką turiu viltį. Jeigu
dvejus metus atliekų tvarkymo
problemos sprendimas buvo blokuojamas ir tai patvirtino kai kurie
politikai. Tą klausimą turėjome
svarstyti 2015 metų spalio mėnesį
rajono Taryboje. Man buvo paaiškinta, kad jei A. Liogė eis į Seimą,
susirinks sau papildomų balų, o
reikėjo prastumti kitą asmenį. Čia
yra tik niuansai, niekur aš nėjau, tik
gaila, kad dvejus metus praradome.
Visi deklaruojame, kad ateiname
dirbti rajono labui, o paskui susipešam ir išsilakstom. Aš tikiuosi, kad
bent ši problema pajudės iš mirties
rato. Dabar belieka priimti politinį
sprendimą. Išvados yra pateiktos
merui, rajono Tarybos nariams,
savivaldybės administracijai, kur
aiškiai įvardintos problemos ir tai,
ką turime padaryti. Tikiuosi konstruktyvaus savivaldybės administracijos darbo šiuo klausimu ir
sprendimų teikimo rajono Tarybai“, - pristatydamas darbo grupės
parengtas išvadas bei siūlymus dėl
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo, „ANYKŠTA“
TV sakė darbo grupės dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo Anykščių rajone vadovas
A. Liogė.
Gegužės mėnesį vykusiame rajono Tarybos posėdyje priimtas
sprendimas, dėl kurio mokestis už
šiukšles mažės daugiavaikėms šeimoms. Kol kas skubių permainų
komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje savivaldybės administracija
nežada.
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Instaliacijos ant A. Baranausko klėtelės
gaubto primena prekybos centrus

Balta spalva iš tolo šviečiančios keliolikos kvadratinių metrų
instaliacijos visiškai uždengė A. Baranausko klėtelės vaizdą.
(Atkelta iš 1 p.)
Klėtelę uždengti sumanė
pats direktorius
Būsimas vyskupas Antanas Baranauskas (1835–1902) parvažiavęs
atostogoms į Anykščius iš studijų,
įsikurdavo klėtelėje. Šioje klėtelėje
1858–1859 m. vasaromis poetas parašė savo pagrindinį kūrinį „Anykščių šilelis“. Mirus Jonui Baranauskui,
poeto broliui, Baranauskų sodybos
šeimininkais tapo Žukauskai. 1921
m. sklypas testamentu atiteko Antano Baranausko giminaičiui rašytojui
Antanui Žukauskui-Vienuoliui, kuris čia klėtelėje ėmėsi kurti muziejų.
Apsauginis gaubtas įrengtas jau po
A. Vienuolio mirties - 1958 m.
Būtent šis gaubtas - labiausiai matoma dalis naujojo muziejaus rūbo. „Šios instaliacijos yra
sudėtinė ekspozicijos dalis, kur
įvairiomis formomis, tuo pačiu ir
šiuolaikinėmis, pateikiama informacija“,- sakė Anykščių A. Baranausko
ir A.Vienuolio–Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas
Verbickas.
Pasak muziejaus direktoriaus,
buvo pagaminti keturi stendai, kurie
iškabinti ant klėtelės gaubto. Stendus pagamino UAB „Kodilitas“ iš
Utenos. Jų išmatavimai išties įspūdingi - pagrindinio fasado 3x5 m 15 kvadratinių metrų, galinio fasado,
gerai matomo iš gatvės, (laiškas):
3x6 m - 18 kv. m., o dviejų šoninių
fasadų 2,75x5 m. – kiekvienas po
13,75 kv. m.
Išgirdęs, kad šie klėtelės gaubto
papuošimai susilaukė kontraversiškų įvertinimų, A. Verbickas šyptelėjo, kad instaliacijų paskirtis ir yra
šiek tiek provokuoti. „Klėtelės gaubtui yra 60 metų, jis nėra kultūros paveldas, todėl buvo sumanyta šiemet
lyg ir pridengti klėtelę, taip sukuriant erdvę kitoms ekspozicijoms.
Jeigu reikia prisiimti nuopelnus, tai
sumanymas yra mano. Šios instaliacijos esmė – bandymas akualizuoti
A. Baranausko laiškus įvairiems
žmonėms, tikintis, kad perskaitę citatas galbūt lankytojai norės susirasti, kam jie buvo rašyti“, - kalbėjo A.
Verbickas.
Pasak direktoriaus, siekiant realizuoti sumanymą, buvo pasitelkti
jauni ir su Anykščiais susiję žmonės.
„Mes pakvietėm Jurgitą Bugailiškienę (Anykščių rajono Kultūros
tarybos pirmininko pavaduotoja, pagrindinė rajono kultūros strategijos
kūrėja ir paraiškos Anykščiams tapti
Europos kultūros sostine rengėja,

paraiškos UNESCO, kuria siekiama
Anykščius įtraukti į kūrybinių miestų
gretas, - aut.past.), kuri subūrė keletą
jaunų žmonių, sakykim, „Anykščių
šilelio“ iliustratorę Loretą Uzdraitę, muzikinius sprendinius padėjo
daryti Edvinas Gogelis, dar keletas
žmonių. Mums buvo svarbu, kad tie
žmonės būtų susiję su Anykščiais“,
- dėstė A. Verbickas. Pasak jo, instaliacijų iškabinimas buvo suderintas
su Anykščių savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriumi, leidimą iškabinti plakatus suderino dabar
jau nebedirbanti vyriausioji rajono
architektė Jurgita Gudelevičienė.
Aiškinamajame rašte, kurį pateikė
A. Verbickas ir kuris buvo pateiktas
prašant suderinimo, apie instaliacijas
rašoma: „Instaliacijos turinį sudaro
laiško stilistika pagrįstas vientisas
informacinis laukas, kuriame vientisu spalvos ir formos sprendiniu
pristatomi kompozicijos elementai“,
„Projektuojamai instaliacijai taikomi XIX-XXI a. laiškams ir dokumentams būdingi faktūriniai fonai
ir atspalviai: baltas fonas, blunkantis
arba kontrastingas teksto atspalvis...
Instaliacijai naudojamos pagrindo
konstrukcijai nekenkiančios medžiagos: klijuojamos plėvelės, pakabinami elementai...“ Pasak A. Verbicko,
tokia buvo paties sumanymo filosofija. Į klausimą, kodėl nebuvo galima pasikviesti į darbo grupę kažką iš
architektų, A. Verbickas kalbėjo, jog
ir tada nebūtų išvengta kontraversiškų vertinimų. „Vieniems patinka
vienokie dalykai, kitiems – kitokie.
Žinoma, netvirtinu, kad instaliacija
bus visą laiką – bet šiemet kabės.
Manau, kad instaliacija, kaip šių
metų sprendinys, turi teisę gyvuoti“,- sakė A. Verbickas. Direktorius
kalbėjo, kad mums, anykštėnams,
gali atrodyti vienaip, o štai atvykę
svečiai žiūri visiškai kitaip. „Kaip
malonu matyti, kai iš kitur atvykę
mokytojai su mokiniais fotografuojasi prie instaliacijų. Lankytojai į
šias instaliacijas žvelgia kaip į kažkokias naujų kelių paieškas“, - sakė
A. Verbickas.
Paklaustas, kiek kainavo šios instaliacijos, A. Verbickas sakė, kad
sunku įvardinti tikslią sumą. Lietuvos kultūros taryba 2018 m gegužės
17 d. Anykščių muziejaus projektui
„Baranauskas kalba šiandien. Aktualiosios A. Baranausko klėtelės
gaubto ekspozicijos ašys“ skyrė 13
000 eurų. „Šio projekto paraišką rašė
J. Bugailiškienė. Čia yra projekto pinigai visiems metams ir visoms veikloms, o veiklas pradėjome vykdyti

Mokytojas ekspertas, elementorių autorius Juozas
Danilavičius siūlo ne uždengti, o kaip tik atidengti
visą klėtelę.
žymiai anksčiau. Jeigu kalbėtume
tik apie išorines instaliacijas, tai jos
brangiai nekainavo, sudėtinga tiksliai apskaičiuoti, tačiau galiu sakyti,
jog tai kainavo apie 1 000 eurų“, teigė A. Verbickas.
Paklaustas, ar prašė dar papildomo Anykščių savivaldybės finansavimo, A. Verbickas teigė, kad to
nedarė. „Jei nebūtume laimėję projekto, būtų tekę tai apmokėti savo
lėšomis, kurias uždirbame“, - sakė
A. Verbickas.
Klėtelės gaubtas - pavyzdys,
kaip išniekinti idėją
Buvusi Anykščių savivaldybės
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, dabar dirbanti Panevėžio vyriausiąja architekte, Daiva
Gasiūnienė paklausta, kaip vertina
pasikeitimus prie A. Baranausko
klėtelės, skeptiškai vertino klėtelės
gaubto pagražinimus. „Kaip vertinti namuko apklijavimus? Nežinau,
kaip čia rasti teisingesnį žodį įvertinimui. Sakykim, taip – jei žiūrėsime
į A. Baranausko klėtelę kaip į statybų aikštelę, tai normaliai vertinu, o
jeigu kaip į dalyką, kurio tikslas yra
ilgesnis ir kultūrinis, tai man gaila
Anykščių“, - sakė D. Gasiūnienė.
Buvusi Anykščių savivaldybės
vyriausioji architektė D. Gasiūnienė įžvelgia tam tikrus dėsningumus,
būdingus visai Lietuvai. „Manyčiau,
kad visose srityse turi dirbti profesionalai. Turi būti išlaikyta estetika, kalbu apie išorinį architektūrinį
audinį. Tarp kitko, prieita išvados,
kad architektams paruošti 4 metų
aukštosiose nepakanka, nuo rugsėjo
jau bus pradinių studijų trukmė 5
metai. Ir tai yra ne veltui, nes reikia
įsisavinti pamatines žinias, be kurių dirbti negalima. Deja, Lietuvoje
dažnai žmonės galvoja, kad išmano,
o dar blogiau, kad ne tik galvoja, bet
ir imasi veikti neturėdami pamatinių
žinių ir supratimo. O visų blogiausia,
kad leidžiama reikštis žmogui, kuris
neturi žinių. Bet čia gal ir provincijos
problema, didmiesčiuose žmonės yra
savikritiškesni, einama, tariamasi,
klausiama. Ir A. Baranausko klėtelės atveju turėjo būti aiški architekto
ranka“, - įsitikinusi D. Gasiūnienė.
D. Gasiūnienė teigė, kad ne viskas,
kas yra modernu, yra gerai. „Kitas
dalykas, kad klėtelė yra paminklas,
nežinau, ar galima prie paminklo daryti drastiškus dalykus. Pati esu performansų mėgėja, bet ir performansai turi būti daromi su skoniu. Balta

Buvęs Anykščių mero patarėjas, dizaineris, architektas
Kęstutis Indriūnas mano,
kad toks klėtelės gaubto sienų papuošimas - neprofesionalus sprendimas.
spalva yra pavojinga, nes transliuoja
kitus dalykus, dirbant su ja lengvai
galima nuslysti į pigumą“,- pavojus,
į kuriuos papuolė klėtelės dekoruotojai, įvardijo D. Gasiūnienė.
Ji teigė, jog jokiu būdu nėra prieš
naujoves. „Jeigu norime paskelbti
kažkokius A. Baranausko laiškus,
tai daryti galima, pati idėja yra sveikintina, bet A. Baranausko klėtelės
atveju tos idėjos vizualizacija yra pavyzdys, kaip galima išniekinti gražią
idėją. Pasikartosiu, tokius dalykus ir
dar istoriniame objekte gali daryti tik
profesionalai“, - apie tai, kad kultūrininkai su eksperimentais nuvažiavo į
lankas, kalbėjo D. Gasiūnienė.
Architektė teigė, kad ką nors darant su istoriniu paveldu reikia jausti
atsakomybę. „Simboliška, kad apie
klėtelę kalbame per tvaraus vystymosi savaitę, Seime dalyvavau 4
valandų diskusijoje, kurioje pagrindinis teiginys buvo, kad geros kokybės aplinka yra ne prabanga, o neatsiejamas gyvenimo dalykas. Visi
dalykai turi būti kokybiški. Ateities
kartos neatleis, kad leidžiama tokioje svarbioje vietoje reikštis žmogui,
kuris neturi reikiamų žinių ir supratimo. Žmonės nori kažką daryti? Tegu
daro savo kieme. Tokie klėtelės papuošimai neigiamai veikia ir edukaciškai, žmonės greitai pripranta
ir tai tampa norma. O juk architektų
sprendimai gali veikti ir atvirkščiai
– kelti gyvenimo lygmens kartelę
aukščiau“, - sakė D. Gasiūnienė.
Geriau jau žydėtų gėlės
Buvusi Anykščių muziejaus muziejininkė, istorikė Lendrina Meškauskaitė sakė išgyvenanti liūdesį,
kad šimtametė A. Baranausko klėtelė tapo eksperimentų objektu. „Taip,
mačiau, ir liūdžiu dėl to. Nežinau,
gal jaunimas mąsto kitaip, bet aš
esu Teresės Mikeliūnaitės supratimo
auginta. Norėčiau, kad ten būtų taip,
kaip buvo A. Vienuoliui gyvenant –
žydėtų gėlės, matytųsi, kad čia plačios giminės gyventa, - kalbėjo L.
Meškauskaitė.
Ji sakė, kad, jos supratimu, literatūrinis muziejus toks ir turi būti
– nereikia stengtis bet kokiom priemonėm pritraukti lankytojų srautų. „Anykščiuose yra sočiai vietų
inovacijoms, yra erdvių. Prašau, tik
darykit, tačiau yra vietų, kurių liesti
nereikėtų, sakykim, ir Puntuką kuo
nors galima sugalvoti aplipinti. Juk
klėtelė ten stovi 100 metų, ji pati yra
eksponatas, kam dar kažką kabinti?

Buvusi muziejininkė Lendrina Meškauskaitė sako, kad
Anykščiuose užtenka vietų
performansams ir be istorinių pastatų.
Žodžiu, mano emocija tokia – liūdna. Aš būčiau už tai, kad ten žydėtų
gėlės. O tos dekoracijos tegu pakaba,
atsibos - nukabins“, - sakė L. Meškauskaitė.
Beje, ji pasakojo, kad į savo sodybą parsivežė sodinuką iš A.Vienuolio
sodybos ir taip išsaugojo istorinę
rožę iš A.Vienuolio muziejaus kiemo. „Buvau dabar nuvažiavusi, o
tos rožės, kurios žiedą A. Vienuolis
į švarką įsisekdavo, jau nebėra. Tik
pas mane liko“, - pasakojo L. Meškauskaitė, beje, pridėjusi, kad jeigu
muziejininkai vėl norės pasisodinti
tą A. Vienuolio vertintą rožę, sodinukais ji pasidalins.
Dizainerį klėtelės vaizdas
šokiravo
Buvęs Anykščių rajono mero patarėjas, dizaineris, architektas Kęstutis Indriūnas neslėpė nusistebėjimo
stendais. „Atvirai sakant, nesupratau
iš pradžių. Įspūdis blogas ir buvau
šokiruotas. Pagalvojau, kas jiems
leido, ar jie išvis derino tai su vyriausiąja architekte. Verslininkams to
neleistų, o va muziejus pasikabino.
Kuo tokia reklama skiriasi nuo prekybininkų reklamų, sakykim, prie
stoties kabėjo plakatas „Perku mišką“? Čia juk kultūrinės paskirties
pastatas. Jeigu galime kabinti bet ką
ir bet kur, tai tada ir Arklio muziejaus rąstinį pastatą papuoštų, sakykim, kartodromo reklama“, - kalbėjo
K. Indriūnas.
Jis sakė, jog supranta, kad bet kokie išorės dalykai priimami per pojūčius – vieniems yra priimtina, kitiems ne, kitaip sakant, priklauso nuo
mūsų skonio. Tačiau šiuo atveju K.
Indriūnas mano, kad A. Baranausko
klėtelės toks „papuošimas“ nėra jokia inovacija ir pagal kriterijų patinka - nepatinka negali būti vertinama,
nes tai tiesiog neprofesionalus sprendimas. „Skonį turime formuoti, net
diskutuoti apie tai nėra ko – reikia pasitikėti profesionalais. Kaip pavyzdį
galėčiau paminėti Kalitos kalną, kur
stengėmės sutvarkyti reklamas – jos
vienodo dydžio, nors kai kurie verslininkai sakė, jog sumokės daugiau,
bet nori dvigubai didesnės, taip pat ir
IKI parduotuvę – jie norėjo vitrinose
dėti produktų fotografijas, bet mes
įrodėm, kad Anykščiai yra ne toks
miestas. O dabar kai muziejininkai
pasikabino, tai ir verslininkai gali eiti
ir prašyti tokio pat dydžio reklamų
stendų bet kur pasikabinti.
(Nukelta į 13 p.)

situacija
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Instaliacijos ant A. Baranausko klėtelės
gaubto primena prekybos centrus

Anykščių A. Baranausko ir
A. Vienuolio–Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas,
idėją aplipinti instaliacijomis
klėtelės gaubtą prisiima sau.
(Atkelta iš 12 p.)
Kultūra turi būti kultūra“, muziejininkų skoniu piktinosi K.
Indriūnas.
Ne ta vieta, ne ta spalva
ir ne tas mastelis
Architektė Jolita Paužuolienė,

tinklas

Architektė Daiva Gasiūnienė
teigė, jog ateities anykštėnų
kartos neatleis, kad leidžiama tokioje svarbioje vietoje
reikštis žmogui, kuris neturi
reikiamų žinių ir supratimo.
apžiūrėjusi klėtelės gaubtą, teigė,
kad šiomis instaliacijomis, jos
nuomone, stipriai prašauta pro
šalį. „Kritikuoti kitų darbą gal
nėra labai etiška, bet šiuo atveju
reikia pasakyti, kad nors šiek tiek
išmanau apie chirurgiją, žinau,
kur apendicitas, vis dėlto nesiimu chirurgo darbo daryti. Kaip

Iš medžio viršūnės
iškėlė katiną

Savanoriui Renatui Kazakevičiui teko lipti į 20 metrų aukščio
liepą.
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505
pėstininkų kuopos savanoriui Renatui
Kazakavečiui šią savaitę teko vykdyti
ypatingą misiją – jis gelbėjo katiną.
Operacija pavyko. Po jos Anykščių
rajono savivaldybės „Facebook“ paskyroje paskelbta padėka:
„Dėkojame Lietuvos kariuomenės
Krašto apsaugos savanorių pajėgų

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės
505 pėstininkų kuopos savanoriui
Renatui Kazakavečiui, kuris atsiliepė į prašymą ir šiandien iš 20 metrų
siekiančios liepos iškėlė viršūnėje užstrigusį katiną. Gyvūnėlis – saugus,
šiuo metu yra pas Dariaus ir Girėno
gatvėje esančios gėlių parduotuvės
savininkus ir laukia savo šeimininko.“

Architektė Jolita Paužuolienė įsitikinusi, kad meilė savo
miestui prasideda nuo to,
kad gerbiame jo praeitį.

paveldo specialistė, galiu pasakyti, kad stipriai prašauta pro
šalį. Ne tas mastelis, ne ta vieta ir
ne ta spalva. Net rengiant reklamas sprendžiamas spalvų suderinamumo klausimas, o ne daroma
taip, kaip kam atrodo“, - sakė J.
Paužuolienė.
Jos teigimu, idėja yra graži,

bet įgyvendinimas nėra vykęs.
„Kalbant apie gaubtą, reikia
suprasti, kad architektai, kurie
kūrė šį statinį, tai darė turėdami
kažkokią idėją – kodėl tokios
spalvos, kodėl tokie langai. Juk
klėtelė turėjo būti matoma, kam
reikia ją uždengti? Negalima
taip drastiškai nubraukti istorijos ir ant viršaus dėti savo vien
todėl, kad aš čia dabar gyvenu.
Su tokiais objektais reikia elgtis atsakingai ir atsargiai. Juk
mes galim ir bažnyčioje įdėti
kokias naujas baltas duris, koplyčios fasadą irgi užklijuoti
plėvele.
Mano manymu, meilė savo
miestui prasideda nuo to, kad mes
gerbiame jo praeitį. Kai dirbau
Anykščių savivaldybėje Architektūros ir urbanistikos skyriuje,
kiek mes su Daiva (D. Gasiūnienė, - red. past.) kovojome dėl
senamiesčio, dėl tų medinių pastatų, spalvų. Reikia pateikti gerus
pavyzdžius, nes blogi pavyzdžiai
labai greitai paplinta“, - kalbėjo
J. Paužuolienė.
Architektės teigimu, suklysti
galima, bet reikia pripažinti ir
klaidas. „Žinoma, kas nedirba,
tas neklysta. Pasikartosiu – idė-

ja nebloga, bet, mano manymu,
reiktų žiūrėti, kaip ištaisyti šitą
sprendimą. Pagalvokim, kodėl
mūsų protėviai langus dažė baltai
– juk balta spalva įrėmina. Šios
instaliacijos neatrodo kaip menas. Mano manymu, tai galima
padaryti pašalinus baltą plėvelę ir
palikus tik citatas. Tada vėl matytųsi klėtelė“, - išeitį muziejininkams siūlė J. Paužuolienė.
Siūlo stiklu ir visą
muziejų apgaubti
Anykščiuose gyvenantis žinomas elementorių autorius Juozas
Danilavičius kalbėjo, kad yra
galimybių dar labiau pagražinti
patį muziejaus pastatą ir klėtelę.
Tačiau, jo manymu, tai galima
padaryti ne kažką uždengiant,
kaip padaryta dabar, o atvirkščiai
– viską darant labiau matoma ir
atvira.
„Dėl šitų apkalimų nežinau,
bet mano bendra mintis yra tokia
– pažiūrėkit, kaip atrodo gražiai
Anykščių kultūros centras, kai
fasadas stiklinis. Mano manymu,
būtų protinga nuversti šitą klėtelę įkalinusį mūrą ir ją pakišti po
stiklu. Klėtelė juk yra eksponatas
- lipdamas į kalną žmogus ją jau
matytų. Kaip tai būtų gražu. Taip
pat aš siūlyčiau ir visą A. Vienuolio namą apgaubti stikliniu gaubtu“, - apie tai, kad vertybes reikia
pateikti taip, kad jos būtų matomos, kalbėjo J. Danilavičius.

SKELBIMAI

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos, Katlėrių ir Kurklių
apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Brangiai perka, nuomojasi žemės
ūkio paskirties žemę Anykščių,
Kurklių, Skiemonių apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Moteris išsinuomotų tvarkingą
1-2 kambarių butą.
Tel. (8-628) 93992.
Išnuomojamos komercinės patalpos Anykščių miesto centre.
Tel.: (8-650) 22313,
(8-602) 46826.
Perka seną (ne rąstinį) klojimą
ar daržinę nusigriauti. Gali senas
lentas pakeisti į naujas.
Tel. (8-683) 48264.
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.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamosios sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

Alpinariumų, gėlynų įrengimas.
Dekoratyvinių krūmų ir medelių sodinimas, formavimas, karpymas,
tręšimas.
Tel. (8–676) 83076.
UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos, alucinko skardos. Gamina
lankstinius. Parduoda gamintojo
kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Skardinė stogo danga tiesiai iš gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.
Stogų dengimas, remontas, namų
fasado dažymas, skardinimo darbai.
Darbus atlieka visame rajone.
Tel. (8-685) 68182.
Brigada kokybiškai dengia stogus,
stato karkasinius pastatus, pasirūpina medžiagomis, turi sausos medienos.
Tel. (8–687) 73069.
Šiltina sienas, stogus ir grindis
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju būdu.
Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767,
(8-682) 37022.
Vidaus ir lauko apdaila, laminatas,
gipsas, dailylenčių kalimas, dažymas, grindų šlifavimas.
Tel. (8-676) 48336.
Namų dažymas, trinkelių dėjimas
bei kiti darbai.
Tel. (8-647) 59686.
Dažo namus. Greitai, pigiai, garantija.
F. Dailus namas,
Tel. (8-679) 90305.
Išorės ir vidaus apdaila, trinkelių
klojimas, santechnikos ir elektros
instaliaciniai darbai. Dirba ir savaitgaliais.
Tel. (8-602) 77022.
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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.
Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Smulkina žolę: Anykščių raj.,
Skiemonių sen., Katlėrių sen.,
Molėtų raj., Alantos sen., Utenos
raj., Leliūnuose.
Tel. (8-630) 10200.
Žolės ir vejos pjovimas trimeriu ir
vejapjove. Pastovi sodybų priežiūra ir kiti darbai.
Tel. (8-600) 82070.
Pjauna žolę su trimeriu, žoliapjove. Atvyksta į vietą savo transportu.
Tel. (8-684) 33527.
Pigiai veža krovinius (blokelius,
trinkeles, šiferį ir kt.) sunkvežimiu
su kranu. Pasikrauna ir išsikrauna
pats.
Tel. (8-612) 93386.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Janonių kaime - žemės sklypą,
Vilpišių kaime - sodybą (netoli ežeras), Šerių kaime - žemės sklypą
(prie Šventosios).
Tel. (8-650) 20554.
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.
Storių g. Anykščiuose - jaukų 4
kambarių butą.
Tel. (8-683) 91121.
Naujonių k. Anykščių k. - tvarkingą
sodybą. Erdvus 1 ha sklypas.
Tel. (8-683) 91121.
Kuras
Malkas kaladėmis (beržas, alksnis,
drebulė). Turi sausų.
Tel. (8-645) 19855.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita
Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
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.
2002 metų VOLVO V-40, 1,9 l, 85
kW. TA iki 2018-10, draudimas iki
2017-10.
Tel. (8-645) 34912.
Savivartę priekabą iš GAZ53.
Tel. (8-694) 78803.
Lenkišką rotorinę šienapjovę, 1,35
m pločio ir grėblį - vartytuvą.
Tel. (8-686) 74638.
Traktorių T-30-69A 1999 m. ir traktorinę priekabą.
Tel. (8-601) 30911.
Šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, grėblius - vartytuvus, lėkštinius
skutikus, kultivatorius, frezus, vagotuvus, bulvių kasamąsias, frontalinius
krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

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

Reikalingi staliai – dailidės,
karkasinių namų montuotojai.
Mokamas atlyginimas nuo 600
Eur.
Tel. (8-640) 31320.
ŽŪB reikalingi: melžėja ir suvirintojas.
Tel. (8-682) 97420.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS!

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

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.

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

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

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

APLINKOS TVARKYMAS IR
PRIEŽIŪRA
Anykščių rajone
Vejų, sodybų, sodų, kapų tvarkymas.
Medžių pjovimas ir kiti aplinkos priežiūros darbai.
Tel. (8-646) 46941.
www.aplinka-anyksciuose.lt

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

Didieji mėsiniai kalakutai !

UAB “Antalgės paukštynas”
2017.06.20 - 21 - 22
dienomis

prekiaus broilerinėmis
vištomis.
Svoris 3,5 - 4 kg, vieneto kaina 3,50 euro.
Sidabrinės km., Molėtų raj.
Tel. pasiteirauti (8-616) 48503.

Birželio 11 d. (sekmadienį), prekiaus “Kaišiadorių”
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS-

Tarptautinių pervežimų įmonė
Anykščiuose ieško

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

Statybinio laužo maltą skaldą (keliams, aikštelėms).
Tel. (8-610) 42090.
VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Birželio 15 d. (ketvirtadienį)
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis,
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesalais,
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 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.

UAB “CESTA” firminėje mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose
reikalingas (-a)
pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė).
Darbas slenkančiu grafiku: 4
darbo dienos ir 4 poilsio dienos.
Darbo patirtis prekybos srityje pageidautina.
Kreiptis telefonu (8-626) 01785.

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.

Žvyrą, juodžemį, ąžuolo 5 cm storlentes.
Tel. (8-683) 57655.

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.

Reikalinga
(-as)
darbuotoja (-as) picerijoje Anykščiuose
Statybininkų 8.
Tel.: (8-656) 80432,
(8-656) 80431.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Pranešame, kad D. Žąsinienės IĮ , į. k. 154188539, reg. Anykščių
r. sav. Burbiškio k., 2017 m. gegužės 04 d. savininko sprendimu
pertvarkoma į MB „Pieno upė“. MB „Pieno upė“ perima visas D.
Žąsinienės IĮ teises ir pareigas nuo naujų įmonės duomenų ir jos
įstatų įregistravimo Jurininių asmenų registre. Visas D. Žąsinienės
IĮ turtas ir įsipareigojimai pareina MB „Pieno upė“ be jokių atskaitymų.

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel.(8-698) 55663.

Kupiškio r. švietimo pagalbos
tarnybai reikalingas psichologas.
Informacija tel.: (8-459) 35144,
(8-616) 20088, el. paštas –
kupiskio.pmmmc@gmail.com.

Savivarčiu veža žvyrą ir kitus
krovinius, kasa tvenkinius ir lygina
žemės paviršių.
Tel. (8-687) 82296.

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.

siūlo darbą

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

Birželio mėn. 14 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 8.45, Kavarskas 9.00,
Janušava 9.10, Šeriai 9.25,
Staškūniškis 9.40, Kurkliai 9.50,
Šlavėnai 10.05, Anykščiai(ūk. turg.)
10.25, Burbiškis 10.45, Katlėriai
10.55, Pašiliai 11.05, Skiemonys
11.15, Mačionys 11.30, Rubikiai
11.45, Debeikiai 12.00, Svėdasai
12.20, Elmininkai 12.35, Naujieji
Elmininkai 12.45, Kuniškiai 13.05,
Andrioniškis 13.20, Viešintos 13.40,
Surdegis 13.55, Vašuokėnai 14.10,
Troškūnai 14.20, Laukagaliai 14.35,
Traupis 14.45, Levaniškiai 15.00.
Tel.(8-699) 12631.

SKELBIMAI

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.

Brangiai visoje Lietuvoje galvijus: karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.
Olandijos įmonė žalus, žalmargius, juodmargius veršelius.
Tel. (8-680) 22009.
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Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

Gali būti daužti, nevažiuojantys.

MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto, sutvarkome dokumentus.
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

PERKA
VERŠELIUS

Tel.: (8-647) 87959.

Geromis kainomis.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai
miškus
Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

visoje

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
1 kambario arba 2 kambarių
butą Anykščiuose ar netoli. Gali
būti netvarkingas, apleistas, su
skolomis.
Tel. (8-683) 91121.

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

perka

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

veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius.
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

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

PERKAME
MIŠKĄ SU ŽEME
ARBA IŠSIKIRSTI.

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

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

Nuoširdžiai dėkoju kaimynams, draugams ir pažįstamiems, padėjusiems sunkią valandą, netekus mylimo brolio.

Namą arba sodybą. Gali būti su
neatskirta žeme, mišku.
Tel. (8-607) 49133.
Automobiliai

Birutė Čenienė

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, traktorius, įvairią techniką.
Tel. (8-633) 60143.

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

Gyvuliai
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

buliukus

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

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

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“
skelbia nusidėvėjusio ir nenaudojamo materialinio turto viešą pardavimo aukcioną.
Bus parduodama:
1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais. Pradinė pardavimo kaina 502,00 €.
2. Viešintų katilinė su priklausiniais. Pradinė pardavimo kaina 449,00 € Lt.
Aukcionas įvyks 2017 m. birželio 22 d. 10 val. UAB “Anykščių šiluma“ II-ojo
aukšto salėje,Vairuotojų g.11, Anykščiuose. Neįvykus pirmajam aukcionui
arba jame turto nepardavus, kitas aukcionas vyks 2017 m. liepos 3 d. 10 val.
tuo pačiu adresu. Apžiūrėti parduodamą turtą galima darbo dienomis, nuo 9
iki 15 val. Dėl pirkimo kreiptis tel. 8-381-52219 arba atvykti į UAB “Anykščių
šiluma“ 4 kabinetą.
Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono
grynaisiais pinigais į UAB “Anykščių šiluma“ kasą arba banko pavedimu.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
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iš arti

vardadieniai
šiandien
Diana, Liutgarda, Pelagija,
Galindas, Vingailė, Margarita.
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Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos

birželio 11 d.
Barnabas, Tvirmantas, Aluona, Flora.
birželio 12 d.
Anupras, Ramūnas, Dovė,
Kristijonas, Kristis, Vilma,
Kristė.

mėnulis
birželio 10-12 d. - pilnatis.

anekdotas
Ateina Dievas pas Adomą ir
sako:
– Turiu tau dvi geras žinias ir vieną blogą. Pradėsiu nuo gerų. Vakar
neturėjau ką veikti ir nusprendžiau
tave apdovanoti dviem dalykais:
1) apdovanoju tave protu, kad
galėtum pažinti pasaulį;
2) apdovanoju tave tokiu… organu, kuris tau bus neapsakomo
malonumo šaltinis, be to, ir Ieva
labai džiaugsis.
Adomas:
– Tai kokia gi gali būti bloga žinia po tokių dviejų gerų?
– Matai, bloga žinia ta, kad tu
negalėsi šiais dalykais naudotis
abiem iš karto…

oras
23

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

18.00

36.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69

17.38

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

12

„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

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

Amiliutės niekų dainelė
apie nieką

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Visada, visada, visada
Nedarbinga iš ryto galva,
Niekada, niekada, niekados
Negaliu nemylėt Lietuvos.

Štai pražydo jazminų žiedai,
Darbo kodeksą trenkė nūnai,
Auga bulvės ir dera kviečiai
Ir gyvenam plačiai ir gražiai.

Nieks nevyksta ir tai nieko blogo
Ir politikai teisintis moka,
Nuostabiai darbininkas gyvuos
Lietuvėlėj prie ponų valdžios.

Kyla mokesčiai, brangsta degtinė,
Ir į niekur keliauja tėvynė.
Sako, klesti dabar Lietuva Atsakingų už nieką nėra.

