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Patikli moteris
sukčiams atidavė
net banko
kortelę

Abiturientai
paliko tuščią
testamentą

2 psl.
šiupinys
Apmokestins. Anykščių rajono taryba 38 mieste ir rajone esančius apleistus pastatus apmokestins 3 proc.
tarifu. Įprastinis tarifas yra 1 proc.
mokestinės vertės.

Rokiškio dvaro grafų turtus per
karą saugojo net tarnai

4 psl.

5 psl.

Meras į Gruziją išsivežė sekretorę
Gegužės 24-28 dienomis Gruzijoje vieši oficiali Anykščių rajono savivaldybės delegacija. Komandiruotėje merą Kęstuti Tubį lydi jo sekretorė Jurgita Povilaitienė.

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį kelionėje į Gruziją lydi jo sekretorė Jurgita Povilaitienė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus
Gališankos teigimu, oficialioje savivaldybės delegacijoje yra keturi asmenys - K.Tubis, J.Povilaitienė bei
mero patarėjas Dominykas Tutkus ir
A.Vienuolio progimnazijos direktorė
Jurgita Banienė. Tuo pat metu į Gruziją išvyko ir Anykščių kultūros centro
šokių kolektyvas „Gojus“.
Anykščių delegacija Telavio miete
švęs Gruzijos nepriklausomybės šimtmetį.
Kokios komandiruotpinigių sumos
išmokėtos delegacijos nariams bei kiek
kainavo lėktuvų bilietai, A.Gališanka
sakė mintinai nežinąs ir paprašė šiuos
klausimus užduoti raštu. Taip pat raštu paklausėme, kokiais principais remiantis suformuota Anykščių savivaldybės delegacijos sudėtis. Na, įdomu,
kokią pridėtinę vertę Anykščių rajonui
gali sukurti mero sekretorės komandiruotė į Gruziją.

Prašo. Anykščių savivaldybės
administracija Valstybės investicijų
programai (VIP) pateikė paraišką
medinės pilies ant Šeimyniškėlių
piliakalnio finansavimui. Iš VIP-o
savivaldybė prašo 1,4 mln. eurų. Numatomas pirmojo etapo pilies statybų lėšų poreikis - 1,8 mln. eurų. 400
tūkst. eurų savivaldybė žada rasti rajono biudžete.
Reikalavimai. Mechanikos magistro išsilavinimą turintis laikinasis
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Vismantas Užalinskas
negalėjo dalyvauti nuolatinio direktoriaus konkurse, nes neturi reikiamo
išsilavinimo. Konkurso nuostatuose
skelbiamas štai toks išsilavinimo reikalavimas: „turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų
studijų srities teisės, ekonomikos,
vadybos ir verslo, viešojo administravimo, turizmo ir poilsio krypčių ar
technologijos mokslų studijų srities
transporto inžinerijos krypties išsilavinimą“.
Vyskupas. Birželio 1- ąją Troškūnuose, o birželio 7- tąją Anykščiuose,
lankysis Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas. Jis teiks
Sutvirtinimo sakramentą. Apeigos
abiejose bažnyčiose numatytos 18
valandą. Troškūnų ir Anykščių bažnyčios vienintelės iš Anykščių rajono
bažnyčių, kuriose vyskupas šį birželį
teiks Sutvirtinimo sakramentą.
Gaisringumas. Ugniagesiai gelbėtojai įspėja, kad Lietuvos miškuose aukštas gaisringumas. Pietiniuose Lietuvos rajonuose fiksuojamas
penktos klasės gaisringumas, Anykščių rajono miškų gaisringumas šiomis
dienomis buvo trečios klasės.
Konkursai. Ateinantį ketvirtadienį
Anykščių rajono taryba tvirtins rajono
ligoninės bei pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vadovų konkursų nuostatus. Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo Dalio Vaigino bei
PSPC direktorės Zitos Neniškienės
kadencijos baigiasi šiais metais.

Rengs festivalius, leis knygas ir
kurs muziejų

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Vidmantas ŠMIGELSKAS

asmenukė

Apačios

Lietuvos kultūros taryba pradėjo skelbti antrojo 2018 metų
kultūros projektų finansavimo
konkurso rezultatus. Pirmajame
etape, Anykščiuose viena kultūros įstaiga tarp kitų išsiskyrė
finansuotų projektų ir į rajono
kultūrinį gyvenimą pritrauktų
lėšų skaičiumi.
Mažins renginių skaičių

Geriausiu 2017 metų kultūros centru aukščiausios kategorijos centrų
grupėje pripažintas Anykščių kultūros centras (AKC) gali didžiuotis
ne tik šiuo pripažinimu ir baigta renovacija, bet ir išskirtiniu Lietuvos
kultūros tarybos (LKT) įvertinimu.
Bene prestižiškiausia šalies kultūros
projektus remianti organizacija, iš
Anykščių kultūros srityje veikiančių
įstaigų, AKC projektus finansavo
dažniausiai. LKT pirmajame 2018
metų projektų finansavimo konkurse parėmė net 5 AKC projektus.
Anykščiuose jau įvykęs tarptautinis
šiuolaikinio šokio festivalis „Pėdos“
sulaukė gausiausios paramos – 11
tūkstančių eurų.

Anykščių kultūrai Lietuvos kultūros taryba per pirmąjį finansavimo
etapą skyrė apie 90 tūkstančių eurų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

3 psl.

Klasikinis revoliucinės krizės
apibrėžimas (pagal K. Marksą),
kai apačios nebegali, o viršūnės
nebenori, pasireiškė ne tik Auroros šūviais. Sąjūdžio mitingai
taip pat buvo geras pavyzdys.
Anykštėnų forumas nekelia
politinių tikslų. Tačiau tai, kad
toks forumas vyko, akivaizdžiai
rodo, kad valdžia nesupranta, ko
nori anykštėnai.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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KONKREČIAI

Patikli moteris sukčiams atidavė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
net banko kortelę
Senyvą anykštėnę trečiadienį apšvarino telefoniniai sukčiai.
Apie 12 val. Anykščių miesto Ramybės gatvės gyventojai (g. 1943
m.) telefonu paskambino vyras, kuris prisistatė policijos pareigūnu. Vyras paaiškino, kad jos sūnus griūdamas sužalojo moterį,
kuriai reikalinga operacija, o tam, kad sūnus išvengtų kalėjimo,
reikia sumokėti 8000 eurų.
Iš apgaule išviliotos kortelės sukčiai spėjo nugryninti
1000 eurų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Dar bekalbant telefonu, pasak
nukentėjusiosios, pas ją atėjo apie
30 metų amžiaus, smulkaus sudėjimo vyriškis, kuriam moteris atidavė Swedbank bankomato kortelę ir

Restauruos „Laimės žiburį“
Šiemet turėtų būti atlikti „Laimės žiburio“ ir rašytojo Jono Biliūno kapo restauravimo darbai. Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson įsakymu, „Laimės žiburio“ restauravimui skirta
44 tūkst. eurų, dar 23 tūkst. eurų prie darbų atlikimo prisidės
Anykščių rajono savivaldybė.
Anykščių savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė Daiva
Stankevičienė „Anykštai“ sakė, jog
VĮ „Lietuvos paminklai“ restauruos
paminklinį kompleksą bei remontuos
laiptus, vedančius į „Laimės žiburį“.
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis gegužės pradžioje susitikime
su žurnalistais kalbėjo, jog planuojama atverti „Laimės žiburį“, kitaip tariant - kirsti mišką, kuris užaugęs ant
kalno šlaitų.

D.Stankevičienės teigimu, miško
kirtimas nėra „Laimės žiburio“ restauravimo projekto dalis.
Meras K.Tubis „Anykštos“ paprašytas patikslinti informaciją dėl
medžių kirtimo „Laimės žiburio“
šlaituose tikino, jog plynų kirtimų
neplanuoja. Rajono vadovas aiškino,
kad nori atverti „Laimės žiburį“, tačiau sakė manąs, jog tam pakaks medžių retinimo, genėjimo. „Norime tik
praretinti, kad šviesa praeitų“ - tikino
meras.

pasakė PIN kodą. Iš sąskaitos buvo
paimta 1000 eurų. Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Paprastai telefoniniai sukčiai
skambina į laidinius telefonus, ieško

vidmantas.s@anyksta.lt
Kokia Anykščių regioninio parko
pozicija dėl galimo medžių kirtimo
„Laimės žiburio“ šlaituose, išsiaiškinti nepavyko. Regioninio parko
direktorius Kęstutis Šerepka - atostogauja, o jį pavaduojanti Rasa Gražienė informacijos apie galimą medžių
kirtimą neturi.
1907 metais Zakopanėje (Lenkija) miręs ir ten palaidotas rašytojas
J.Biliūnas, kolegos, kraštiečio, tos
pačios kartos rašytojo Antano Vienuolio Žukausko iniciatyva 1953
metais perlaidotas Liūdiškių kalvoje,
kuri laikyta piliakalniu. 1958 metais
ant Liūdiškių kalvos pastatytas Vytauto Gabriūno paminklas „Laimės
žiburys“. Kalva ir nauja kapo vieta
palaipsniui tapo lankoma, pasilinksminimų vieta.

Trečiadienį, apie vidurdienį Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje, prie žuvies parduotuvės, įvyko kuriozinė avarija. “Opelis” važiuojantis link Svėdasų suko į kairę, o tuo metu jį bandė lenkti “Volvo”.
Automobiliai kaip reikiant apgadinti, žmonės nenukentėjo.

Anykščių mieste “susikabino” du ta pačia eismo kryptimi važiavę automobiliai.

Abiejų automobilių vairuotuojai - garbaus amžiaus. Vieną
automobilių vairavo vyras, kitą
- moteris. Ir vienas, ir kitas vairuotojai savo kaltės nepripažino,

abu jautėsi teisūs ir abu gyrėsi
didžiuliu vairuotojo stažu. Įvykį
nagrinėjo net du policijos ekipažai. Daugiau nei valandą automobiliai po įvykio nebuvo trau-

kiami nuo pagrindinės Anykščių
gatvės, formavosi mūsų miesteliui nebūdingi automobilių
kamščiai.
Greičiausiai abu vairuoto-

Temidės svarstyklės

yra užpuolęs į namus grįžtantį vyrą
ir grasinęs nušauti medžiokliniu
šautuvu, kurį anksčiau buvo pavogęs kitoje sodyboje, jis taip pat
išžagino vienkiemyje gyvenančią
moterį. Utenos apylinkės teismo
Anykščių rūmai priėmė nutartį
pripažinti K. A. nepakaltinamumo
būsenoje padarius nusikalstamas
veikas ir taikyti jam priverčiamąją
medicinos priemonę – stacionarinį
stebėjimą sustiprinto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos
sveikatos priežiūros įstaigoje – Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

žala, tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nepakaltinamas. Beveik dvejus metus po atokias Aukštaitijos
vietoves klajojęs ir nusikaltimus
vykdęs 55 metų Anykščių rajono
gyventojas K. A. daugiau grėsmės visuomenei nebekels. Šią
savaitę Utenos apylinkės teismo
Anykščių rūmuose priimta nutartis dėl priverstinio jo gydymo,
nes vyras nusikalto nepakaltinamumo būklėje. Psichinę negalią
turintis K. A. 2015 metais pabėgo
iš pensionato, kuriame gyveno, ir
ėmė klajoti po Anykščių, Molėtų
bei kitus Utenos apskrities rajonus. Manoma, kad maistu, drabužiais, kitais reikalingais daiktais
jis apsirūpindavo vagiliaudamas,
įsibraudamas į svetimas sodybas.
Savo klajonių metu anykštėnas

Plėšimas. 2018- 05 - 23 apie 03
valandą, Anykščiuose, J. Biliūno
g., suveikus signalizacijai pastebėta, kad išdaužus lango stiklą patekta į autodalių parduotuvę „Andora“. Kas buvo pavogta ir turtinė

Alyva. 2018-05-21 apie 17.00
val., pastebėta, kad įsibrauta į
transformatorinę pastotę (nukirpta
pakabinama spyna), esančią Debeikių sen., Mičionių k., iš kurios
pagrobta alyva. Pagrobtos alyvos
kiekis ir padaryta žala tikslinama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mušė I. 2018-05-20 apie 13 val.,
Viešintų sen., Putino k., neblaivus
(nustatytas 1,89 prom. girtumas)
vyras (g. 1960 m.) smurtavo prieš
savo žmoną (g. 1962 m.). Vyras
sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mušė II. 2018-05-23 apie 23 val
30 min., Viešintų sen., Paežerių k.,

Duomenys. „Sodra“ nuo šiol
teikia daugiau viešų duomenų apie
įmonių darbuotojų uždirbamas pajamas. Pradėta viešai skelbti įmonių,
kuriose yra daugiau nei 20 darbuotojų, atlyginimų mediana, standartinis
nuokrypis, 25 proc. kvantilis ir 75
proc. kvantilis. Teikti šiuos duomenis „Sodra“ pradėjo laikydamasi
balandį įsigaliojusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisų,
kuriose numatyta skelbti daugiau
viešos informacijos apie darbo užmokestį įmonėse. Atskirai skelbiami
visų įmonėje dirbusių asmenų ir tik
visą mėnesį išdirbusių darbuotojų
pajamų rodikliai.
Kainynas. Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) frakcijos narys Antanas
Matulas kreipiasi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir sveikatos
apsaugos ministrą Aurelijų Verygą
dėl naujojo kompensuojamų vaistų kainyno. Parlamentaras ragina Premjerą ir ministrą peržiūrėti
Vyriausybės 2018 m. sausio 17 d.
nutarimą, pagal kurį sudaromas III
ketvirčio kainynas. Anot A. Matulo,
gegužės 11 d. paskelbtame kainyno
projekte iš sąrašo iškristų apie 40
proc. kompensuojamų vaistų sąraše
esančių preparatų.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Padaužė automobilių

Nuo kelio Ukmergė-Utena nulėkęs “golfas”
nusileido ant ratų.

senyvų, patiklių žmonių. Pagal telefonų knygą sukčiai žino tikslų aukos
adresą, o skambinančiojo bendras
prie aukos durų prisistato labai staigiai, kol pastaroji nespėja atsitokėti.
Pernai rudenį kelios pagyvenusios anykštėnės tomis pačiomis
dienomis nusikaltėliams atidavė
tūkstantines sumas. Rudenį sukčiai
naudojo tą pačią schemą ir net tas
pačias pavardes. Skambino močiutėms „Žukauskas“, pinigus pasiėmė „Budrys“.

spektras

„Laimės žiburys“ - Vytauto
Gabriūno paminklas, pastatytas prieš šešiasdešimt metų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
jai buvę labai principingi - nei
vienas, nei kitas kilus avarinei
situacijai nepriėmė sprendimo
atsisakyti išanksto suplanuoto
manevro. Vienas vairuotojas aiškino, kad antrasis nerodė posūkio, kitas tikino, kad pirmasis iš
kažkur atskriejo.
Tą pačią dieną apie 11 valandą
į Kurklių pusę lėkė specialiųjų tarnybų automobiliai. Kelyje
Ukmergė-Utena, porą kilometrų
nuo Moliakalnio Utenos link,
griovyje atsidūrė automobilis.
Laimei, jaunos moters vairuojamas “golfas” nulėkęs nuo kelio nusileido ant ratų. Vairuotoja - sveika. Specialiųjų tarnybų
pagalbos prireikė tik išvelkant
automobilį iš griovio. Vairuotoja
tvirtino, kad automobilio nesuvaldė dėl šlapios kelio dangos.  
Subačiaus g., neblaivus (nustatytas 2,14 prom. girtumas) vyras (g.
1991 m.) smurtavo prieš savo neblaivią (nustatytas 0,90 prom. girtumas) motiną (g. 1961 m.). Vyras
sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtys. 2018-05 -22 apie 14
val., savo namuose, esančiuose
Troškūnų mstl., Traupio g., rastas
vyro (g. 1970 m.) kūnas be išorinių matomų smurto žymių. 20
val. 44 min., namuose, esančiuose
Anykščiuose, J. Biliūno g., rastas
vyro (g. 1973 m.) kūnas. Abiem
atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimas mirties priežastims nustatyti.
Patekti į J.Biliūno gatvėje antrajame aukšte esantį butą padėjo
ugniagesiai gelbėtojai, naudodami
ištraukiamas kopėčias.  

Vizitas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė penktadienį išvyksta dviejų dienų vizito į Sakartvelą (Gruzija), kur susitiks su aukščiausiais
šios valstybės vadovais ir dalyvaus
iškilminguose renginiuose, skirtuose
pirmosios demokratinės Sakartvelo
Respublikos 100-mečiui paminėti.
LRT radijui Prezidentė sakė, kad
sveikinimą Sakartvelo žmonėms
sakys sakartvelų kalba. „Pasižiūrėsime, kaip seksis“, - prieš vizitą
užsiminė D. Grybauskaitė. Pirmąją
vizito dieną, penktadienį, D. Grybauskaitė susitiks su Sakartvelo Prezidentu Georgijumi Margvelašviliu
ir Ministru Pirmininku Georgijumi
Kvirikašviliu, su kuriais aptars dvišalius santykius, Sakartvelo europinės integracijos procesą, saugumo ir
bendradarbiavimo su NATO klausimus.
Spęs. Seimas imasi svarstyti Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD)
frakcijos seniūno Andriaus Palionio
siūlymą pakeisti Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, panaikinant
savarankiškai vykdomos veiklos
dvigubą apmokestinimą. Priėmus
siūlomą projektą, savarankiškai veiklą vykdantys asmenys socialinio
draudimo įmokų galėtų nemokėti
tuo atveju, kai tokie asmenys yra
draudžiami socialiniu draudimu pagal Lietuvos įstatymus sutampančiomis socialinio draudimo rūšimis nuo
sumos, ne mažesnės kaip 1,2 dydžio
minimalioji mėnesinė alga. A. Palionio nuomone, tai paskatintų žmones
imtis papildomos savarankiškos veiklos.
Komanda. Žemės ūkio ministras
Giedrius Surplys tikisi, kad būsimi
jo komandos nariai turi paaiškėti
kitą savaitę, o likusieji - iki birželio
vidurio. „Keletas iš komandos narių
turi paaiškėti kitą savaitę, o dėl kitų
aš dar galvoju, ieškau, tariuosi, bet
turiu planą, kad birželio viduryje turi
dirbti visa komanda“, - Eltai sakė G.
Surplys. Naujasis žemės ūkio ministras pradėjo dirbti gegužės 15 dieną
po to, kai atsistatydino Bronius Markauskas.

Parengta pagal
ELTA informaciją

situacija

???

Ar rūpinatės
savo asmens
duomenų
saugumu?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Aidas ŠOVINYS, Kavarsko
miestelio gyventojas:
- Apie tai nesusimąsčiau, nes
niekas nebandė apgauti. Girdėjau
apie apsimetėlius STT ir mokesčių
inspekcijos agentus, tačiau, manau,
neužkibčiau. Beje, esu feisbuko
vartotojas, tačiau ten informacijos
apie save neviešinu. Telefono numerį, pomėgius gali matyti tik patys artimiausi draugai.

Kęstutis
ALEKSEJŪNAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Išgauti duomenis neteisėtai
niekas nebandė, kita vertus, nuo
profesionalių sukčių apsisaugoti
sudėtinga. Naudojuosi internetu,
tačiau ten mane domina tik informacija. Nesu feisbuko vartotojas, o
skaipu kalbuosi tik su artimaisiais.

Regina JANČIENĖ, Anykščių
miesto gyventoja:
- Internetu nesinaudoju, kultūros
renginiuose siūlomuose žaidimuose nedalyvauju. Šiek tiek informacijos apie mane turi keli didieji
prekybos centrai, nes turiu jų nuolaidų korteles. Beje, nesu sulaukusi telefoninių skambučių, siekiant
išgauti asmens duomenis, tačiau
žinau, kad reikia būti budriai.
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Rengs festivalius, leis knygas ir kurs muziejų
(Atkelta iš 1 p.)
Troškūnuose tradiciškai vykstantį
festivalį „Troškimai“ LKT parėmė
8 tūkstančiais eurų. Tiek festivalio
„Pėdos“, kuriame šoka vien profesionalai, tiek Troškūnų miestelio vienu
iš simbolių tapusio festivalio „Troškimai“ sumanytoja – režisierė Jolanta
Pupkienė.
Šiais metais ir toliau bus finansuojamas teatro festivalis „Pakeleivingi“.
Jam skirta 6 tūkstančiai eurų.
Be šių festivalių, LKT remia dar
du AKC projektus – „Kita forma“ ir
„Muzikos garsų spalvos“. Jiems skiriama po 7 tūkstančius eurų.
„Mes teikėme 15, o finansavimą
gavome 5 projektams. Mes dirbame,
teikiame projektus. Kiti gal nesivargina, parašo kokius 5 ir gauna vienam
arba negauna nei vienam ir jiems
tai tampa tragedija. Mes teikėme 15
projektų, tai padaryti - didelis nematomas darbas, juk tiek medžiagos reikia surinkti, tiek partnerystės raštų, tai
darbas, kurį reikia padaryti, nesvarbu,
gausi ar negausi finansavimą projektui. Jau visi išmoko rašyti projektus,
todėl darosi sunkiau. Tarp negavusių
yra stiprių projektų, mums svarbių,
reikalingų. Teikiam juos antram etapui, o ten skirstoma mažiau lėšų. Matysim, kaip bus. Ir ankstesniais metais neblogai sekėsi, pernai gal kiek
blogiau, bet ir užpernai sekėsi labai
gerai. Kaip loterijoje, „braukom bilietuke skaičiukus“, - kaip pasiekė, kad
tapo gausiausiai finansuota Anykščių
kultūros įstaiga, „Anykštai“ pasakojo
AKC direktorė Dijana Petrokaitė.
Centro direktorė itin išskyrė Troškūnų režisierės Jolantos Pupkienės
indėlį kuriant projektus: „Tai jos
„arkliukas“, Dievas davė tą gebėjimą. Pristatydama savo komandą
sakiau, kad Lietuva neturi kito Jono
Buziliausko, kuris padaro 44 gastrolinius spektaklius per metus, neturi
J.Pupkienės, kuri tiek renginių ir projektų organizuoja. Todėl visų pirma
yra žmonės, kūrybiškumas, idėjos“,
- „receptą“, kaip pritraukti renginius,
pasakojo centro direktorė.
„Festivalį „Pakeleivingi“ darysim
spalio mėnesį, tradiciškai, bet per kelis savaitgalius. Pasirašiau sutartį su
Nacionaliniu Lietuvos dramos teatru,
jie nuo rugsėjo 20- osios reziduos pas
mus centre. Pirmą spalio savaitgalį
pas mus išleis spektaklį. Žiūrėsim, gal
žiūrovams bus patogiau, kai festivalis
vyks savaitgalį“, - apie „Pakeleivingus“ pasakojo D.Petrokaitė.
Anykščiuose liepos pabaigoje –
rugpjūčio pradžioje vyks Šiaurės
šalių aljanso mėgėjų teatrų festivalis, kuriame turėtų dalyvauti apie 11
valstybių teatrai. „Toks festivalis Lietuvoje, Trakuose, vyko prieš 18 metų.
Dabar jis sugrįžo į Lietuvą, pasiprašė
pas mus, o mes – pasirašėme“, - kad
Anykščių šią vasarą laukia dar vienas
išskirtinis renginys, atskleidė AKC
direktorė.
„Mažiname renginių skaičių. Buvome sugalvoję jų daugiau, bet dabar
jau matom, kad reikia atsisakyti ne
vieno renginio, kuris buvo numatytas. Todėl, kad Anykščiuose vyksta
tiek kultūrinio veiksmo, kad žmonės
tiesiog nebespėja. Todėl smulkiųjų renginių atsisakome. Nebenorim
blaškyti žmonių, o ir pajėgumai yra
riboti. Patikėkit, mes labai žiūrim, kad
būtų įdomu, profesionalu, kokybiška.
Mūsų siekimas dabar yra kokybė,
formų ir žanrų įvairumas, stengiamės
pritraukti nebe tik anykštėnus žiūrovus“, - apie pakeltą kokybės kartelę
„Anykštai“ pasakojo D.Petrokaitė.
Kalbant apie projektus, kuriems

LKT neskyrė finansavimo, pateko
ir tradiciškai prie Puntuko akmens
vykstantis Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno skrydžiui paminėti skirtas
renginys „Atmintis gyva“.
Anykščių kultūrai – beveik
90 tūkstančių eurų
Iš viso AKC savo projektai sulaukė 39 tūkstančių eurų paramos. Tai
daugiau negu kitos Anykščių kultūros įstaigos iškovojo paramos kartu
paėmus, kurios penkiems projektams
sulaukė 31 tūkstančio 700 eurų paramos.
Dar 9 tūkstančių eurų finansavimą
iškovojo „Bardai LT“ projektui „Nacionalinis bardų festivalis Purpurinis
vakaras Anykščiuose“, o 6 tūkstančių
500 eurų paramą užsitikrino „Anykščių menininkų asociacija“ projektui
„Gizelis“. Iš viso, skaičiuojant sumą,
tenkančią Anykščių kultūrai per
LKT finansuotus projektus, susidaro
86 tūkstančiai 200 eurų. Žinoma, su
Anykščiais susijusių projektų gali
būti finansuota ir daugiau, iš viso
LKT pirmajame etape vertino 2732
projektų paraiškas, kai kurie teikėjai
mažiau žinomi arba galintys ne visas,
o tik dalį veiklų vykdyti Anykščių
rajone.
Iš penkių projektų, kuriuos vykdo
Anykščių kultūros įstaigos (neskaitant AKC), po du projektus laimėjo
Anykščių menų inkubatorius – menų
studija (AMI) ir Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji
biblioteka.Vieną – Anykščių A. Baranausko ir A.Vienuolio – Žukausko
memorialinis muziejus.
Primins fotografą
11 tūkstančių eurų, kaip ir AKC
projektas „Pėdos“, finansuotas
Anykščių bibliotekos projektas
„Spaudos fotografo I.Girčio kambarys – traukos centras ir kūrybinė
erdvė“. Jau iš projekto pavadinimo
galima suprasti, kad projektas skirtas
prisiminti spaudos fotografą Izidorių
Girčį. Tarpukaryje jis ne kartą fotografavo prezidentą Antaną Smetoną,
svarbius įvykius. Anykščių rajone
pradėjus leisti laikraštį „Kolektyvinis darbas“, laikraščius Troškūnų ir
Kavarsko rajonuose, I.Girčys tapo
pirmuoju Anykščių krašto spaudos
fotografu.
„Žinant kokios yra kainos, nepasakyčiau, kad tai ypatingai didelė
suma. Šiaulių mieste yra vienintelis
šalyje fotografijos muziejus, jie maloniai sutiko su mumis bendradarbiauti. Bet į projekto kainą įeina ne
tik muziejuko įrengimas, bet ir viešinimo dalis – bus Tomo Ivanausko,
kuris apsigynė darbą iš I.Girčio foto
veiklos, paskaitų ciklas“, - apie atminimo muziejuko fotografui įrengimą
pasakojo bibliotekos direktorius Romas Kutka.
Projektą biblioteka turi įgyvendinti iki metų pabaigos, muziejaus
atidarymą planuoja spalio – lapkričio mėnesiais. Muziejuje bus eksponuojami I.Girčio asmeniniai daiktai,
suskaitmenintos fotografijos, kurias
bus galima peržiūrėti pagal skirtingus kriterijus, informacija apie fotografo veiklą. R.Kutka pasakojo, kad
įamžinti I.Girčio atminimą paskatino
Šiaulių fotografijos muziejaus atstovai, pamatę, kad biblioteka turi unikalias Anykščių fotometraštininko
nuotraukas.
Be I.Girčio atminimui skirto muziejuko, biblioteka dar vykdo projektą „Kuriantis vaikas: nuo idėjos iki

knygos“, kuriam LKT skyrė 2 tūkstančius 500 eurų.
Biblioteka iš keturių teiktų projektų finansavimą gavo dviem, o tai
aukštas rodiklis.
„Dabar žmogaus tam neturime.
Skelbiame viešąjį pirkimą, nurodome reikalavimus, tematiką, projekto
apimtis, ko norime, kokie tikslai.
Tada pasirenkame iš pasiūlymų, - kad
biblioteka projektų rašymui vykdo
pirkimus, pasakojo bibliotekos direktorius, - mes su projektų rašymu
buvome jau truputį išsisėmę, reikėjo
žmogaus iš šalies, reikia idėjų“.
Antrame finansavimo etape Anykščių biblioteka nedalyvauja, fondui
projektų neteikė.
Tremtiniai prašė knygų
Anykščių A. Baranausko ir
A.Vienuolio – Žukausko memorialinis muziejus, pagal LKT finansavimo pirmąjį etapą, vykdo tik vieną
projektą, leis knygą, bet projektą galima išskirti kaip atskleidžiantį vieno
iškiliausių Anykščių krašto rašytojų,
kultūros žmogaus Antano Vienuolio – Žukausko ryšius su tremtiniais:
„Daug metų žinoma, kad A.Vienuolis
bendravo su tremtinais, kad jam rašė
tremtiniai, kad jis siųsdavo siuntinius,
knygas, pinigus, kad valdžiai, kaip
deputatas, rašė raštus, norėdamas
užtarti tremtinius, kad juos greičiau
paleistų. Mūsų talkininkė, Vilniaus
Universiteto bibliotekos darbuotoja, daktarė Inga Liepaitė surinko iš
įvairių institucijų laiškus, kurie išlikę,
kurie iš Sibiro siųsti A.Vienuoliui –
Žukauskui. Taip pat, čia jau rinkome
kartu, kur yra kokie nors A.Vienuolio
veiksmų tremtinių labui paliudijimui.
Tai yra atsiliepimai, laiškai Paleckiui,
Preikšui, Gedvilui – tuometiniams
valdžios pareigūnams, su prašymais,
užgarantavimais dėl žmogaus, kad jis
tikrai nekenks valdžiai, kad jį paleistų. Norime, kad vienoje vietoje sudėta
medžiaga šiek tiek atskleistų santykį
tarp mūsų kraštui svarbaus žmogaus
ir tremtinių. Šiandien viskas atrodo
kitaip, bet, kai žiūrime į tą laiką, pasirodo, kad ne kiekvienas drįsdavo
su tremtiniais bendrauti, o juo labiau
jiems siųsti siuntinius. Norim parodyti šį A.Vienuolio gyvenimo etapą, iki
pat paskutinių dienų jis rašė drąsinančius laiškus, siekė tremtinius užtarti.
Net jei pats žmogaus nepažinojo, bet
kas prašė užtarti, A.Vienuolis bandė
jam padėti“, - knygą, kurioje bus sudėti laiškai, pristatė muziejaus direktorius Antanas Verbickas.
„Ar žinote, ko tremtiniai labiausiai
prašė A.Vienuolio? Nedaug tremtinių
prašė atsiųsti pinigų, dauguma tremtinių prašė knygų. Tai tikrai sukrečia,
kad tokiomis sąlygomis gyvenantys
žmonės godžiai skaito, jei pakliūna,
kokį lietuvišką laikraštį, kaip jie tuo
džiaugiasi“, - apie dramatišką Lietuvos istorijos epizodą pasakojo direktorius.
A.Verbickas „Anykštai“ pasakojo,
kad laiškai bus skelbiami juose netaisant klaidų: „Suprantate, laiškuose
– didelis neraštingumas, bet jie autentiški, parodo, kokie lietuviai buvo ištemti, kai rašo sakinį, jame 17 klaidų,
o jie prašo atsiųsti skaityti knygų – tai
paradoksas“, - kokius dramatiškus
išgyvenimus atskleidžia šaltiniai ne
be jaudulio pasakojo muziejaus vadovas.
Šiuo metu muziejus turi apie trisdešimties tremtinių A.Vienuoliui rašytus laiškus, bet šaltiniai rodo, kad
rašytojas padėjo daug didesniam
skaičiui tremtinių.

savaitės citatos
O kas nustatys, kad
kačių maistas ne toks
skanus kaip reklamuoja?

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras, apie reklamą:
„Melagingą reklamą reikia kontroliuoti, tam yra tarnybos ir jos turi su
tuo kovoti“.
Dura lex, sed lex...
Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajono tarybos narys, apie galimą vaistų reklamos draudimą:
„Žmogaus teisė rinktis, o ne politikų teisė nustatyti, kas žmogui reikalinga ar nereikalinga.”
Arba adresais
pasidalinkite...
Virmantas VELIKONIS, Anykščių savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas aiškino seniūnams, kaip pagerinti kompiuterius per žemės deklaravimo
laikotarpį:
„Išsivalykit virusus po žiemos peržiūrų“.
Iš kur žinot?

Saulius RASALAS, Anykščių rajono tarybos narys, apie pagarbą:
„Prieš smigdami girti vyriokai, ryškiai žagsėdami, vienas kitam sako:
„Tu mane gerbi?“
Būtų tas paminklas skirtas
A.Baranauskui – pjautų
gausiau
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie galimą medžių prie
„Laimės žiburio“ kirtimą:
„Norime tik praretinti, kad šviesa
praeitų“.

užjaučia

Mirus Adolfui Želniui,
nuoširdžiai
užjaučiame
žmoną Stasę, dukrą Elvyrą
ir sūnų Artūrą.
R. ir V. Vasiliauskai,
R. ir A. Jurkėnai,
S. Jakeliūnienė,
P. ir J. Stasiukaičiai.

pro memoria
Anykščių mieste

Jonas JANUŠKA,
gimęs 1931 m., mirė 05 12

iš arti
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Abiturientai paliko tuščią testamentą
Praėjusį antradienį į Anykščių Jono Biliūno gimnaziją abiturientai rinkosi šventiškai pasipuošę – jiems nuskambėjo paskutinis
skambutis. Gimnazijos direktorė Regina Drūsienė moksleiviams
linkėjo mokykloje įgytas žinias parodyti ne tik egzaminų metu,
bet nepamiršti jų ir keliaujant per gyvenimą.
J. Biliūno gimnaziją šiemet baigia 130 abiturientų, o visame rajone jų yra 179.

Abiturientai rašė laiškus mokyklai ir juos talpino į butelius, tačiau, kur laiškus saugos, nesakė.

Šventiškai nusiteikę abiturientai, uniformas jau palikę kabėti spintose, ir su nerimu, ir su džiaugsmu klausėsi paskutinio
skambučio aido...

Ši abiturientų laida pasižymėjo kuklumu. Ankstesniais metais
dvyliktokų mašinos būdavo gausiai puošiamos balionais, įvairiausiais užrašais, o klasių auklėtojai
kartą prie mokyklos buvo atvežti
net limuzinu.
Šiemet susirinkę į gimnazijos
kiemą, abiturientai sėdo į geltonuosius autobusiukus ir pajudėjo
Niūronių link. Daliai abiturientų
paskutinė pamoka vyko rašytojo Jono Biliūno gimtajame name,
kitiems – Niūronių etnografinėse
sodybose.
Beje, ši abiturientų laida išskirtinė tuo, kad moksleivių klasės
neturėjo auklėtojų. Visas penkias
gimnazistų klases „prižiūrėjo“ viena kuratorė Jolita Abraškevičienė.
Paklausta, kuo ši karta buvo iš-

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Iš kolegų sužinojęs, kad Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis
ruošiasi labai gražiai sutvarkyti
„Laimės žiburį“ - ne juokais išsigandau. Man į vieną susivėlė dvi
neigiamos patirtys ir dvi dienas
regėjau vaizdinį: visiškai „impizavą“ (nuo žodžio Piza) „Laimės
žiburį“ bei erozijos išgraužto
kalno šlaitais besivoliojančius
kaulus.
Viena iš neigiamų patirčių fatalinės Anykščių valdžios nesėkmės: pradedant medine pilimi
ir Tilto gatvės projektu, baigiant
vagių gaudymu. Šūkis: „niekam
neleisiu vogt!“ - patrauklus
liumpenui, nes, žinia, - valdžioje
vien vagys. Ironizuojant vis primenama, jog meras - buvęs policininkas (mano supratimu, tai
greičiau pliusas, nei minusas),

skirtinė J. Abraškevičienė sakė:
„Šiais metais Anykščių Jono Biliūno gimnaziją baigia 130 abiturientų. Ši laida ypatinga ne tik tuo, kad
juos visus keturis metus globojo
viena kuratorė, bet ir savo draugiškumu, aktyvumu, kūrybingumu,
organizuotumu, sportiškumu. Jie
ne tik tarptautinių bei respublikinių
konkursų laureatai ir prizininkai,
tačiau ir šokio, dainos mylėtojai,
garbingai atstovavę gimnazijai ir
Lietuvai tarptautiniuose projektuose, festivaliuose. Vienas vaikinas
gimnaziją baigia tik dešimtukais ir
pretenduoja dar su dviem abiturientais gauti atestatą su pagyrimu“.
Grįžę iš Niūronių abiturientai
tradiciškai aplankė Laimės žiburį,
uždegė žvakelę J. Biliūno atminimui.

Sugrįžę atgal į gimnaziją, kieme
abiturientai sušoko valsą ir sugužėjo į salę, kur vyko dvyliktokų ir
vienuoliktokų organizuotas bendras renginys. Abiturientai parodė
spektaklį „Kita versija“, kuriame
pagal horoskopų ženklus buvo išnagrinėtos gimnazijos mokytojų
savybės. Ir ne tik gerosios...
Abiturientai
vienuoliktokams
įteikė mokyklos raktą bei testamentą. Tik šiais metais ir jis buvo
išskirtinis – jokių nurodymų, jokių
taisyklių – tiesiog tuščias popieriaus ritinys. Kodėl? O gi todėl,

pasak dvyliktokų, kad niekas mokykloje jiems nepriklausė ir jie
neturi, ką palikti. Jie iš gimnazijos
išsineša tik žinias.
Nors paskutinis skambutis nuskambėjo gegužės 22 d., egzaminus abiturientai pradėjo laikyti
gerokai anksčiau. Anglų kalbos egzaminą laikė 135 moksleiviai (kitų
užsienio kalbų egzaminų laikančių
nebuvo), informacinių technologijų – 14, fizikos egzaminą – 21 dvyliktokas. Artimiausias egzaminas –
biologijos – vyks gegužės 26 d.
-ANYKŠTA

Pirmą kartą į Niūronis dvyliktokai vyko ne savo automobiliais,
bet mokykliniais geltonaisiais autobusiukais.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

tačiau rajono vadovas elgiasi
prieš gerą dešimtmetį aktyviausi
anaiptol ne kaip policininkas, o
„Brisiaus galo“ skaitytojai sakė:
kaip apsauginis. Pastarieji taip
„Davai, šluojam pušyną - nuo
pat neleidžia vogt. Bet jiems
rašytojo kapo matysis Niūronys“.
terūpi savo teritorijos apsauga:
Man regis, jau ir tada vienas kitas
„Varyk iš „Maximos“ ir vok
Ramybės daugiabutis vaizdui
„Norfoje“ - keliu paspiriamas
trukdė. Davai šluojam Ramybę!
prekybos centre įkliuvęs nelaiPaskambinau merui, paklaumėlis. Tuo tarpu policininkai
siau, negi rimtai galvoja apie
privalo užkardyti nusikalstamas
„Laimės žiburio“ išlaisvinimą
veikas, atlikti ikiteisminį tyrimą
nuo medžių. K.Tubis ramino, kad
ir siekti teisingos bausmės
tik šiek tiek papjovės, kai kur tik
nusikaltėliui. Kas iš mūsų nusivaizdą atvers... Viliuosi, kad taip
kaltėlių sulaukė atpildo? Taigi
ir bus. Viliuosi, kad ekspertus
žmonių apvavaldžia kviesis
ginimas buvęs
...Nesu sentimentalus, bet prieš pjaunant
šmeižtas arba
kai į „Laimės žiburį“, kas medžius, o ne
jie pasiųsti į ...
tada, kai Liūsavo esme yra kapinės, tįsia- diškės atsidurs
„Norfą“.
ma nuotaka, suvirpu. Ir nuo- kažkur tarp
Antrasis
takos gaila, ir J.Biliūno...
aspektas Pompėjos ir
kalnų santykis
Pizos...
su medžiais. Nebėra aišku, kas tas
Mano cituotos keturios
didysis karvedys, nuvalęs GedimiJ.Biliūno eilutės yra didžiausias
no kalną ir taip be šūvio paėmęs
blogis, ką žmogus galėjo sau
pilį. Na, nepaėmęs, tačiau planas
padaryti. Gulėjo ramiai rašytojo
buvęs dar tobulesnis - dabar
kaulai Lenkijos kalnų kurorte, bet
telieka laukti kalno papėdėje, kol
ne, reikėjo juos iškasti. Įtakingas
pilis pati ateis.
seniokas Antanas Vienuolis, koTrečias aspektas - senų idėjų
legą su „pompa“ perlaidojo prie
valkiojimas. Mat idėjos sendamos
Anykščių. Ir jau šešiasdešimt metų
ne tik praranda aktualumą, bet
J.Biliūno kapas yra pagėrimo ir
tampa juokingomis ar net kenkspasilinksminimo vieta.
mingomis.
Nesu sentimentalus, bet kai į
„Kad numirsiu, man’ pakaskit
„Laimės žiburį“, kas savo esme
Ant Šventosios upės kranto:
yra kapinės, tįsiama nuotaka,
Kad matytų kapas sodžių,
suvirpu. Ir nuotakos gaila, ir
Kūdikėlis kur užaugau;“ - prieš
J.Biliūno...
mirtį rašė Jonas Biliūnas. Jau gal
Kol dukra buvo maža, kone kie-

kvieną dieną eidavome pasivaikščioti pro Pušyno pušynus iki „Laimės žiburio“. „Šššš! Nedūk. Čia
dėdės rašytojo kapas“ - mokiau
mažąją. Jinai niekaip nesuprato,
kodėl kitose kapinėse bobutės
verčia anūkus žegnotis, o ant šitų
daužomi šampano buteliai...
„Tu, Julyte, mano kapą
Žolynėliais apkaišysi,
Tarpu rožių ir lelijų
Man kryželį pastatysi“ - trečiame savo testamento posmelyje
parašė J.Biliūnas. Beje, Julytė,
praėjus keliems metams po
J.Biliūno mirties, antrą kartą ištekėjo ir ilgai ir laimingai gyveno.
Galima mane užmėtyt akmenimis, bet drįstu turėti nuomonę,
kad ir nurodydamas, jog jį patį
po mirties reikia palaidoti savo
namų kieme A.Vienuolis pasielgė,
švelniai tariant, pretenzingai.
Na, namo su kapinėmis kieme
nebeparduosi - per amžius bus
muziejus.
Kaip didis rašytojas aš išreiškiu
valią - jei nesunku, jei tik atsiras
galimybė, palaidokit mane kapinėse. Nesvarbu, kuriose. Kur jums
bus arčiau, patogiau, kur dar yra
vietos...
Iš „Laimės žiburio“ ir J.Biliūno
kapo „mikso“ nenorom, neapgalvotai išėjo visiškas kuriozas.
Dabar turime istorinę niveliacijos
galimybę. Na, ne kalno išlyginimą
omenyje turiu, o kapo su turistais
sutaikymą...

šiupinys
Paroda. Praeitą šeštadienį Vilniaus universiteto botanikos sode,
Kairėnuose, Biologinės įvairovės
dienoje buvo pristatyta Gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis“ XVIII
– oji tarptautinė gamtos fotografijų
paroda „Žemės diena – Utena“, kurioje dalyvauja 54 autoriai iš Lietuvos ir užsienio. Joje savo nuotraukas eksponuoja Anykščių policijos
komisariato viršininkas Rimantas
Čepulis, gamtininkas Vladislovas
Maslinskas, „Anykštos“ žurnalistas
Jonas Junevičius, fotomenininkas
Alfredas Motiejūnas su mokiniais.
Botanikos sode buvo daug žmonių,
nes kaip reta gausiai žydi rododendrai, kurių sode per aštuonias
dešimtis rūšių, be to, tądien sodo
lankymas buvo nemokamas.
Drugelis. Rašytojos Bronės Buivydaitės namo muziejaus kiemelyje vykusioje Meistrelio šventėje
Anykščių vaikų lopšelio darželio
„Žilvitis“ lėlių teatro grupė ( vad.
Dalia Bieliūnienė) savo bendraamžiams suvaidino Br. Buivydaitės
pjesę „Mėlynasis drugelis“. Rašytoja šią pjesę parašė 1927 metais,
tačiau ji aktuali ir šių dienų vaikams, kurie po spektaklio sakė, kad
ji juos moko draugystės.
Konkursas. Alantos technologijos ir verslo mokyklos sektoriniame žemės ūkio praktinio mokymo
centre vykusiame respublikiniame
profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis žemės ūkio technikos
specialistas 2018“ Anykščių technologijos mokyklos antrakursis
Lukas Vaitenkovas užėmė antrąją
vietą. Vaikinas tokiame konkurse
dalyvavo antrą kartą. Pirmą kartą
vaikinas taip pat užėmė antrąją vietą. Jaunieji specialistai demonstravo
savo žinias bei įgūdžius keturiose
rungtyse: teorijos, figūrinio vairavimo su traktoriumi John Deer bei
Deutz-fahr ir suvirinimo užduotyje.
Mokinį konkursui rengė profesijos
mokytojas Vytautas Povilavičius.
Debiutantas. Anykštėnas Šarūnas Gruzinskas praeitą sekmadienį
debiutavo Pavilnijo (Šakių raj.) trasoje vykusiame Lietuvos autokroso
čempionate. Jis „Super 1600“ klasėje užėmė ketvirtąją vietą.
Internetu. Gyventojai, besikreipiantys dėl socialinių išmokų, piniginės socialinės paramos ar kitų
išmokų, nuo šiol gali užsiregistruoti
ir internetu. Registruotis internetu galima svetainėjehttp://gyventojams.parama.anyksciai.lt
arba
Anykščių rajono savivaldybės
svetainėje www.anyksciai.lt skiltyje „Turinys“ paspaudus ženklą
„Registracija Socialinės paramos
skyriuje“. Internetu užsiregistravęs
gyventojas bus informuojamas el.
paštu arba SMS žinute apie suplanuotą vizitą, o atvykęs suplanuotu
laiku bus aptarnaujamas be eilės.
Sostinė. Nors dar tik įpusėjo
2018 –ieji, kaimyninis Rokiškio
rajonas laukia ateinančiųjų metų.
2019 –aisiais Rokiškis taps Lietuvos kultūros sostine. Patiries, kaip
švęsti šią šventę, drąsiai gali rokiškėnai semtis iš Anykščių – originalių idėjų mūsų miestui netruko.
Atšaukė. Atšauktas konkursas į
Švietimo skyriaus vedėjo pareigas
dėl to, kad užsiregistravo tik vienas
asmuo. Konkursas bus skelbiamas
iš naujo. Kol kas Švietimo skyriui
vadovauja Nijolė Pranckevičienė.

akiratis
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Rokiškio dvaro grafų turtus per karą
daiva.g@anyksta.lt
saugojo net tarnai
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Vos keliasdešimt kilometrų nuo Latvijos pasienio galima praleisti unikalią dieną. Ta vieta – tai Rokiškis, tiksliau Rokiškio dvaras. Veiklos jame ras ir mažas, ir suaugęs. „Mūsų muziejus unikalus tuo, kad turime labai daug originalių eksponatų ir įvairių edukacinių programų. Beje, 2011 m. gavome ir EDEN titulą – tai visoje
Europoje žinomas įvertinamas, reiškiantis, jog tais metais Rokiškio dvaras buvo pripažintas patraukliausia Lietuvos turizmo vietove“ – sakė Rokiškio dvaro muziejaus
direktorės pavaduotoja vyr. fondų saugotoja Dalia Kiukienė.

Rokiškio dvarui priklauso 16 pastatų. Čia vyksta konferencijos, šventės, muzikos festivaliai, o jaunieji jame mėgsta rengti fotosesijas.
Dvarą įkūrė vokiška grafų
giminė
Tyzenhauzų – iš Holšteino vokiečių kilusi giminė LDK žinoma
jau nuo XIII a. Istoriniuose šaltiniuose teigiama, kad pirmieji du
broliai Tyzenhauzai atvyko į Livoniją, Rygos apylinkes kartu su
pirmaisiais Livonijos - kalavijuočių ordino riteriais.
1561 m. Kuršui tapus Abiejų
Tautų Respublikos vasaline hercogyste, Tyzenhauzai tapo LDK
valdiniais ir valstybės veikėjais.
Ilgainiui vedybomis ir už gerą tarnybą jie įsigijo keletą dvarų Lietuvos Gardino vaivadijoje, o vėliau
ir kitose vietovėse. Vienas iš tokių, Tyzenhauzams priklausiusių
dvarų, Rokiškio dvaras.
Lankantis Rokiškio dvare lankytojams trumpai papasakojama
ir šio įspūdingo, ypač dabar Rokiškį puošiančio, dvaro istorija.
Nors istoriniuose šaltiniuose
apie šį dvarą pateiktos žinios yra
labai fragmentiškos, minima, jog
pirmieji duomenys apie jį fiksuojami jau nuo XV a. pab. Rašoma,
kad pradžioje dvarą valdė didžioji kunigaikštienė Elena, Vilniaus
vaivada Mikalojus Radvila, kunigaikštis Timotiejus Krošinskis.
Na, o jau XVII a. pirmoje pu-

sėje Rokiškio dvarą ėmė nuomotis
Tyzenhauzai. Jų nuosavybe Rokiškio dvaras tapo 1715 m. Ignoto
Tyzenhauzo rūpesčiu, XIX a. pradžioje Rokiškis pasipuošė klasicistinio stiliaus rūmų ansambliu.
Rokiškio muziejaus direktorės
pavaduotoja vyr. fondų saugotoja
Dalia Kiukienė pasakojo, kad šis
dvaras Lietuvoje yra išskirtinis
savo autentika, originaliais eksponatais, klasicizmo, secesinės
architektūros elementais.
Išsilavinusi, žingeidi, mokslą ir
meną rėmusi Tyzenhauzų giminė
savo dvare rengė klasikinės muzikos koncertus, kolekcionavo meno
dirbinius, o Tyzenhauzų anūkė
Gabrielė Giunterytė (1815-1869)
ateinančioms kartom paliko užrašytus prisiminimus apie senuosius
dvaro rūmus: „Prieš mano akis
iškyla... kiekvienas pastatas: itališko stiliaus rūmai su laiptais iš
lauko, su kupolu, apkaltu skarda
ir todėl spindinčiu saulės spinduliuose, kurį mes vaikiškai vadinome „bombela“. <....> Iki šiol man
kvepia razetų, leukonijų, gvazdikų
ir rožių puokštės, kasdien atnaujinamos ant mano mamos tualetinio
staliuko. Akyse man stovi didžiulės menės ir jose kabantys dailininkų nutapyti paveikslai, salė su
egiptietiškomis freskomis...“

Vienintelis originalus išlikęs kambarys - grafų valgomasis.

Nors dabartinis dvaro sodas
nežydi ypatingu gėlių skaičiumi,
tačiau, pasak D. Kiukienės, yra
minčių, gal jau kitais metais, dvaro kiemą apsodinti augalais.
Valdytojai keitėsi, bet
pagarba mokslui, menui –
išliko
1880 m. mirus paskutiniajam
Tyzenhauzų giminės vyriškosios
linijos atstovui Reinoldui Tyzenhauzui, jo sesuo Marija ištekėjo
už lenkų kilmės istoriko Aleksandro Pšezdzieckio. Vėlgi dvaras
pateko į inteligentų, intelektualų
rankas. Atkreipiamas dėmesys,
kad dvaro gerove rūpinosi ne tik
giminės vyrai, bet ir moterys. M.
Tyzenhauzaitė – Pšezdzieckienė
savo filantropine veikla garsėjo
ne tik Rokiškyje. Ji žinoma ir kaip
tapytoja, labiausiai mėgusi akvarele lieti architektūrinius peizažus. Muziejininko Vlado Gasiūno
duomenimis, 1888 m. Žemaitijos
ir Uždauguvio bažnyčių ir vienuolynų pieštų vaizdų albumą ji padovanojusi popiežiui Leonui III. Jos
vyras grafas A. Pšezdzieckis savo
lėšomis išspausdino Jano Dlugušo
kroniką, kitų istorikų veikalus.
(Nukelta į 13p.)

Rokiškio dvaro muziejaus direktorės pavaduotoja vyr. fondų
saugotoja Dalia Kiukienė sakė, kad dvaras atviras ir įdomus visus metus: šiltuoju metų laiku vyksta vienokios, šaltuoju – kitokios edukacinės programos.

Moteriški pašnekesiai
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Priklausomybių konsultantė Renata Šerelienė:
„Savo ankstyvajai šeimai esu kosmonautė“
Šią savaitę šnekučiuojamės su Viešosios įstaigos „Anykščių
jausmų ratas“ įkūrėja ir direktore Renata ŠERELIENE. Po
skaudžių gyvenimo patirčių bei išbandymų, lydėjusių nuo vaikystės, valios ir tikėjimo dėka, šiandien Renata yra dviejų, jau
suaugusių, vaikų mama, veda seminarus įvairiose šalyse, suteikia prieglobstį moterims su vaikais savo įkurtame reintegracijos
centre, veda pirties ceremonijas ir padeda stotis ant kojų visiems,
kam reikalinga pagalba bei atjauta.
Pašnekovę kalbino Skaistė Vasiliauskaitė-DANČENKOVIENĖ.

Moterų reintegracijos centro VšĮ „Anykščių jausmų ratas“ įkūrėja ir direktorė, priklausomybių konsultantė, stovyklų ir seminarų „Kelionė pas vidinį vaiką“ vadovė Renata Šerelienė.
- Kokius socialinius vaidmenis
sau prisiimate?
- Mama, dukra, sesuo, žmona,
draugė. Toliau darbiniai – centro
vadovė.
- Kas jums yra moteriškumas?
- Prieš keletą metų būčiau atsakiusi kitaip, tačiau dabar požiūris
pasikeitė. Moteriškumas – tai mano
gyvenimo būdas, poelgiai, jausmai.
Iš esmės – elgesys ir jausena.
- Kas jums yra moterų solidarumas?
- Supratimas, atjauta, palaikymas. Tai - svarbiausi dalykai.
- Išauginote sūnų ir dukterį.
Kas jums yra motinystė?
- Visada savo vaikams dėkoju už
garbę būti jų mama.
- Esate Anykščių jausmų rato
įkūrėja. Kokios tai veiklos?
- Kol dar nebuvo centro, trejus
metus dirbau tik su jaunimu. Tada
labai aiškia pasimatė, jog yra poreikis dirbti su tėvais, būtent - mamomis. Taip ateita iki centro įkūrimo. Atsidarėme pernai liepą.
Nors, tiesą sakant, iki to buvo
daug ilgesnis kelias. Jausmų ratas
yra moterų reintegracijos centras,
kuriame vysta reabilitacija nuo priklausomybių ir ne tik nuo jų. Čia
patenka moterys, neturinčios socialinių įgūdžių – augusios vaikų
globos namuose ar disfunkcinėse
šeimose. Kartais jas nukreipia savivaldybė. Centras išskirtinis tuo,
kad priimame mamas su vaikais.
Mūsų siekis - kad kuo mažiau vaikų augtų globos namuose. Moterys
turi galimybę centre gyventi nuo
pusės iki pusantrų metų ir ilgiau
pagal poreikį. Kol surandame ir
darbą, ir tokias sąlygas, kad iš čia
išėjusi moteris galėtų gyventi savarankiškai ir oriai. Sveikstame
pagal suaugusių alkoholikų vaikų
dvylikos žingsnių programą.
- Kas jus remia? Kaip išsilai-

kote?
- Niekas. Išsilaikome iš mano ir
mano vyro atlyginimų. Taip pat - iš
privačių rėmėjų.
- Vedate seminarus „Kelionė
pas vidinį vaiką“. Papasakokite
apie tai.
- Vidinio vaiko stovyklos bei
seminarai – tai darbas su savimi.
Jų metu pasižiūrime, kaip patirtos
vaikystės traumos įtakoja mano
suaugusio gyvenimą šiandien.
Kaip aš sakau, per žaidimą einame
į sveikimą. Tai yra veikla, iš kurios
išlaikau centrą.
- Iš kur ateina jūsų pačios žinios dirbti su šiomis sritimis?
- Kad būtų daugiau tiesos, turiu pasakyti, jog ir aš užaugau
disfunkcinėje šeimoje ir patyriau
daug vaikystės traumų. Pati turiu
priklausomybę. Yra priklausomų
artimųjų. Taigi šitą ligą puikiai pažįstu iš vidaus. Šios priežastys nulėmė mano pasirinkimą studijuoti
psichologiją ir baigti priklausomybių konsultantų mokymus.
- Pakalbėkime apie moteris,
turinčias alkoholizmo problemų.
Ar moterys į alkoholį pasineria
taip pat dažnai, kaip vyrai? Ar
joms išsivaduoti yra lengviau, ar
sunkiau? Ar galima tai lyginti?
- Galima. Vyrų ir moterų priklausomybės skiriasi. Galimybės
sveikti - visiškai nevienodos. Vyrų
reabilitacijos centrų yra pakankamai, tad jiems sveikti sudarytos
palankesnės sąlygos. Moterims galimybė sveikti suteikiama tik tada,
kai jai atimami vaikai, po to, kai
įvyksta paėmimas. Be šio, yra tik
vienas centras Akmenėje, kuriame
moterys gali sveikti, augindamos
vaikus. Noriu akcentuoti, jog alkoholizmas yra liga. Nors labai daug
kalbama apie smurtą, tačiau prieš
liga sergančią moterį valstybė legaliai smurtauja, atimdama vaikus.
Tada padėti moteriai atsikelti yra

ypatingai sunku. Vaikai atimami
iš mamų, ne iš vyrų. Vaiko teisių
skyrius laiko, kad nuvažiavo į šeimą, paėmė vaikus ir problemą „sutvarkė“. Tačiau, mano manymu,
neišsprendė, o tik paaštrino. Nei
vaikams globos namuose, nei mamai be vaikų emociškai nėra gerai.
Situacija turėtų būti sprendžiama
kitu kampu. Pirmiausiai reikia
ištiesti pagalbos ranką moteriai,
suteikti jai galimybę sveikti, auginant vaikus.
Kam sunkiau sveikti viduje, nežinia. Vyrai taip pat turi daug problemų. Visi alkoholikai išgyvena
vienatvę. Tačiau nėra priklausomos moters, kuri šalia to nepatirtų
dar ir seksualinio bei fizinio smurto. Jos visos yra smurto aukos. Ir
dar patiria daug didesnį visuomenės pasmerkimą. Tos stigmos yra.
Žmonės taip puola, kad, rodos, jos
turi atsiklausti, ar gali kvėpuoti.
Dėl to centrą įkūriau kiek įmanoma nuošaliau, Kurkliuose.
Tame, ką išvardinau, matau esminius vyrų ir moterų priklausomybių skirtumus.
- Kas gali padėti spręsti alkoholizmo problemą? Nuo ko apskritai reikėtų pradėti?
- Nuo pripažinimo. Nuo žinios
skleidimo. Kad žmonės sužinotų,
jog alkoholizmas tikrai yra liga.
Nuo visuomenės šveitimo.
Parengiau projektą, kuriuo siūlau kaimo seniūnijose daryti susitikimus ir skleisti žinią, kad moterys
neturi taip gyventi, kad yra galimybių sveikti. Miesto moterims
tokia informacija bent šiek tiek
pasiekiama, o kaimo moterys net
į konsultacijas negali atvažiuoti.
Projekto tikslas – suteikti pagalbą
moterims, nuvažiuojant pas jas į
namus.
- Ką manote apie kodavimą?
Ar tai išeitis?
- Kodas yra mirties baimė. Tačiau aš nežinau nei vieno alkoholiko, kuris bijotų mirties. Priešingai
- mirtis yra viena iš išeičių. Prieš
šešiolika metų jaučiausi padaru,
nevertu gyventi žemėje. Prašiau
Dievo: „Jeigu gali suteikti dovaną,
leisk man nudvėsti“. Tačiau jisai
neleido. Jis atėmė alkoholį ir leido
stotis ant kojų.
- Ar jūs pati esate susidūrusi
su smurtu?
- Taip. Esu patyrusi smurtą ir
vaikystėje, ir vėliau. Visokių formų, koks jis tik gali būti. Su kuo
dažniausiai susiduriu tai, kad daug
žmonių apskritai neatpažįsta, kas
yra smurtas, ir kenčia nuo to. Tiek
vyrai, tiek moterys. Ignoravimas
bei atstūmimas – taip pat yra smurto formos.
- Ar manote, kad seksualinis
priekabiavimas mūsų visuomenėje yra problema?
- Aš pati, jei ką pasakočiau, pritempinėčiau. Tačiau turiu pripažinti, jog taip, seksas mūsų visuomenėje traktuojamas kaip prekė, o ne
kaip Dievo dovana. Gal ne visoje
visuomenėje, bet dalyje taip yra.
- Kokios priemonės valstybės
ar savivaldos lygmeniu būtų
veiksmingos, sprendžiat paminėtas problemas?
- Pirmiausia - sugrąžinti šeimos
vertybes. Tada mergaitės išaugs
moterimis, gerbiančiomis save ir
oriomis. Manau, kai moteris yra

Kai Renata Šerelienė prašė mirties, Dievas atėmė alkoholį, leido
stotis ant kojų ir šiandien ji duoda pagalbos ranką kitiems, padeda atsitiesti pačiu sunkiausiu metu ir palydi į naują gyvenimą.  
Ingridos POCIŪTĖS nuotr.
ori, niekam net nekyla minties su
ja pasielgti nepagarbiai. Kalbu ne
apie išdidumą, o apie orumą. Esu
įsitikinusi, kad žmonės grįžta prie
Dievo, nes nebenori elgtis nepadoriai. Ne visi ir ne visur, tačiau tokia
tendencija yra.
- Esate pirtininkė. Kokius ritualas ar ceremonijas atliekate?
Kaip pirtis padeda išlaisvinti
moteriškumą?
- Apie tai galime kalbėti ir mėgautis. Man asmeniškai ilgą laiką
buvo labai sunku priimti savo pačios kūną. Per pirties ceremonijas,
per tai, kaip prausiu, glostau ir vanoju kitas moteris – išmokau priimti bet kokį moters kūną, kaip dovaną, kaip duotybę ir patį gražiausią
dalyką pasaulyje. Pirtis apskritai
leidžia sujungti viską - dvasinį kelią, sveikimą ir kūno priėmimą – į
vieną. Pradžioje būna viso kūno
nuprausimas, pilingas. Išskirtinai
tik moterim darome gėlių patalus.
Pats vanojimas vantomis yra švelnus, beveik neliečiant. Viską atliekame ne aukštoje temperatūroje,
kad organizmas nesikankintų. Po
to – medaus masažas. Meditacija
lauke.
- Iš kur išmokote pirties paslapčių?
- Iš pradžių kartu su vyru važinėjome į pirties akademiją, o toliau - tiesiog klausau širdies. Apie
žoleles skaičiau. Elgiuosi taip, kaip
nori širdis. Pagrindinė taisyklė, kurios laikausi ir visada visiems kartoju: „Jei nemyli žmogaus, tai jo
net neliesk“. Meilė yra pamatinis
dalykas tiek seminaruose, tiek pirtyje, teik jausmų rato centre.
- Kaip jūsų vyras toleruoja visas šias labdaringas veiklas?
- Vyras ir aš - mes dirbame kartu. Kelionė pas vidinį vaiką, pirties ceremonijos, centro įkūrimas
– visa tai mūsų bendras darbas. Jis
yra socialinio darbuotojo padėjėjas, dirba su vyrais ir su vaikinais.
Kai vieno seminaro metu reikėjo
šveicarams parašyti apie didžiausią
sėkmę savo gyvenime, aš parašiau,
kad didžiausia mano sėkmė - tarpti
šio vyro žmona. Dabar jis yra Norvegijoje, kad uždirbtų pinigų vienkiemiui, kuriame toliau įgyvendinsime savo idėjas ir planus. Norime
reabilitacijos centrą perkelti tenai,
nes dabar esame tikras dirgiklis
miesteliui.
- Jūsų namuose prieglobstį suranda ne tik žmonės, bet ir gyvūnai. Kodėl tai darote?
- Tiesiog negaliu palikti gyvūno
kankintis. Kai ateina išsekęs ar sergantis, klausiu: „Na, ir kiek tu man

kainuosi?“. Tačiau vis tiek priimu,
pasirūpinu, kad būtų atliktos operacijos, maitinu, kol sustiprėja. Aš
neturiu sąlygų, kur laikyti, bet ir
palikti vargti negaliu.
- Suaugusi priėmėte vandens
krikštą. Kas jus paskatino?
- Kai mane krikštijo mažą, neturėjau pasirinkimo. Tai dar nebuvo
tikėjimas. Dievas sakė: „Kas tikės
ir pasikrikštys...“. Todėl man buvo
labai svarbu pasikrikštyti tada,
kai jau tikiu. Šiandien vyksta tiek
stebuklų, kad neužtektų fantazijos
jiems nupasakoti.
Krikštijausi evangelikų bažnyčioje – priėmiau vandens krikštą
upėje. Minijoje. Tai vienas gražiausių dalykų, įvykusių mano gyvenime. Tikėjimas yra tema, kurioje nieko nepaaiškinsi. Tikiu Dievu,
tikiu, kad jis parodo kelią. Kai manęs klausia: „Kodėl tu tai darai?“,
„Kam tau to reikia?“, atsakau, jog
mane taip veda Dievas.
- Moterys kovoja dėl lygių galimybių į vienodą atlygį, pareigas.
Ar tai išties svarbu?
- Leisiu sau būti nepatogia ir paprieštarausiu. Nereikia moterims
kovoti dėl aukštų pareigybių. Pati
pirmoji ir svarbiausia moters pareiga – būti mama, auginti vaikus ir
suteikti jiems tai, ką gali geriausia.
- Kas jums suteikia džiaugsmo
jūsų veiklose?
- Kai matau, kad prieš tai buvusi
kuprota, sulinkusi, kreiva moteris,
sveikdama išsitiesia. Man tai -didžiausia dovana.
- Kokių pokyčių visuomenėje
reikia, kad problemos pradėtų
spręstis?
- Pacituosiu Bibliją. Jėzaus žodžiai teisiesiems: „Buvau išalkęs,
ir mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau
svečias, ir mane priėmėte, nuogas,
ir mane aprengėte; sirgau, ir mane
aplankėte; buvau kalėjime, ir atėjote pas mane“, ir neteisiesiems:
„Buvau išalkęs, ir manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs
nepagirdėte, buvau svečias, ir manęs nepriėmėte, nuogas, ir manęs
neaprengėte; ligonis ir kalėjime,
ir manęs neaplankėte“. Kai vieni
ir kiti pasiteirauja, kada tai nutiko,
Kristus atsako: „Kiek jūs padarėte
vienam iš šitų mano mažiausiųjų
brolių, tiek ir man padarėte“, „kiek
jūs nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, tiek ir man nepadarėte“.
(NT, Mt. 25, 35 – 45). Ta vieta
Šventajame Rašte man yra pati
svarbiausia. Ar šuo, ar katinas, ar
žmogus – aš nežinau, kokiu pavidalu Dievas prieina prie manęs.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
(kart.).
7.00 „Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos
Broliukas ir sesutė
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50 Mėlynoji planeta 2
12.45 Nepažinti Indokinijos
kampeliai
13.40 Mis Marpl N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai
16.00 Auksinis protas. (kart.).
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 „Editos šou“. N-7.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
21.55 Pabandom iš naujo
N-14
23.40 Nulis motyvacijos N-14
1.10 Pasaulio dokumentika.
Mėlynoji planeta 2
6.20 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“
6.55 „Ponas Bynas“
7.20 „Žuviukai burbuliukai“
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“

8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Saugokis meškinų“
9.35 Gelbstint Kalėdų senelį
11.15 Pakratytas
13.10 Džesikos Darling sąrašiukas N-7
14.50 Provincialai Niujorke
N-7
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Mes vieno kraujo.
19.30 Tamsoje. Savaitės
finalas.
21.00 Titanų įniršis N-7
23.00 Briliantinis planas N-7
1.10 Šnipas ne savo noru N-7
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Vėžliukai nindzės“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Nematoma sesuo“ N-7
13.05 „Gibė“ N-7
15.00 „Beždžionėlė riedlentininkė“
16.50 „Ekstrasensai tiria“ N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Greitis 2. Laivo užgrobimas“ N-7
21.55 „Svetimas kūnas“ N-14
23.50 „Strečas“ N-14
1.35 „Padangių akis“ N-14
(kart.)

6.30 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Suomijoje. I dalis .
2017 m.
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Suomijoje. II dalis.
2017 m.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 BBC dokumentika.
Koko - kalbanti gorila
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu
13.10 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Reali mistika“ N-7
17.05 „Pavariau“ N-7
17.35 „Banga žudikė“ N-7
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.45 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.45 „Išbandymų diena“
N-14
23.45 Pirmoji nuodėmė N-14
1.50 „Kas žudikas?“ N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“
8.40 „Sodininkų pasaulis“
9.15 „Žiniuonis“ N-7.
10.50 „Būrėja“
11.25 „Akloji“
12.00 Bus visko (k).
12.55 Beatos virtuvė.
13.50 „Tabatos salonas“
14.50 „Širdele mano“ N-7.
16.50 „Akloji“
18.20 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 Sakalo pėdsakas

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 5 N-7
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Savaitė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.28 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
23.15 Aukštuomenės daktaras
4 N-7.
24.00 Pasaulio teisuoliai.
(kart.).
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
(kart.).
6.05 Dienos programa.
6.10 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
9.00 Rytas su LNK.

11.00 Yra, kaip yra. N-7.
12.00 KK2 penktadienis. N-7.
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Tamsoje. N-7.
20.30 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Baimės kaina N-14
0.55 „Judantis objektas“ N-7
1.45 Briliantinis planas N-7
6.10 “Televitrina”.
6.25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Svajonių sodai“. (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Svotai“ N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7
20.00 „Gyvenimo išdaigos“.
N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Prezidento lėktuvas“
N-14

1.00 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.55 „Kvantikas“ N-7
BTV
6.35 “Viena už visus”
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
8.40 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.30 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7
14.50 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
21.00 Mirties prabudimas N-14
22.50 Moliūgagalviai 4. Keršto
kraujas N-14
0.45 „Išbandymų diena“ N14.
1.35 „Juodasis sąrašas“ N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.45 „Būrėja“
8.45 „Akloji“
9.15 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Kandisė Renuar“ N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
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23.20 Laukinės aistros 3.
Aistros dėl deimantų N-14
0.55 Myliu tave, žmogau N-14
kultura
6.05 LRT OPUS ORE. (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė (kart.).
8.30 Krikščionio žodis.
(kart.).
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Meno ritmai
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos. (kart.).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Legendos.
Dokumentinių apybraižų ciklas.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Sekminių šv. Mišios iš
Vilniaus Kalvarijų.
14.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
15.15 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“.
16.45 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Rungtynės dėl
3 vietos.
19.15 Nes man tai rūpi.
20.00 Linija, spalva, forma.
20.30 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis
21.15 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finalas.
Tiesioginė transliacija iš
Kopenhagos.
23.45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus.
Svečias - pianistas ir dirigentas Christoph Escenbach
(Vokietija).
0.35 Kino žvaigždžių alėja.

Įkyrusis Fredas N-14
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo.. Iki.. (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Savaitės kriminalai.
N-7. Aktualijų laida.
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Autopilotas (k).
12.00 Ekranai (k). N-7.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.30 Visi už vieną. N-7.
18.00 Valanda su Rūta (k).
19.00 Nugalėk Gitaną
Nausėdą
19.30 Nuo... Iki...
20.00 Bus visko.
21.00 Savaitės panorama.
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 Autopilotas.
23.30 Savaitės panorama.
0.00 Dabar pasaulyje.
Savaitė. Žinios rusų kalba.
0.30 Visi už vieną (k). N-7.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.20 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7 (kart.)
8.30 „Sandėlių karai“ N-7
(kart.)
9.00 „Gyvūnų manija“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7
10.30 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu“.
11.00 „Skilusios kaukolės
ranča“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Beždžionės.
Nepaprastų gyvūnų šeima“
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7

15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos talentai“ N-7
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.55 „Orai“.
22.00 „Nakties TOP“. N-14
22.30 „X Faktorius“. N-7
1.55 „Penkiasdešimt juodų
atspalvių“ N-14 (K.)
7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
N-7.
8:00 „4 kampai“.
8.30 „Kaimo akademija“.
9.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Ekovizija“.
11.10 „Kapitonas Gordejevas“
N-7.
13.35 „Laiptai į dangų“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“.
N-7
17.30 „Neprijaukinti.
Australija“. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neprijaukinti. Kodjako
sala“. N-7.
19.00 „Ant bangos“.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Ant bangos“. N-7
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vienišas vilkas“ N-7.
1.00 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7.
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21.00 Policininkai ir
Robersonai
22.50 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Namai namučiai N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
7.30 Auklė Mun (kart.).
7.45 Tobotai 2 (kart.).
8.10 Mažasis atradėjas. (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Durys atsidaro. (kart.).
12.45 Vaiduoklių medžiotojai ir
Ledo dvasia N-7
14.25 Kultūros teismas. Teisėja
Snieguolė Matulienė. (kart.).
15.15 Auklė Mun
15.25 Tobotai 1
15.55 Nuo gamyklos konvejerio
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.35 Ten, kur namai 2 N-7
20.25 Prokurorai.
21.15 Hillary Clinton.
Gyvenimo kelias
22.00 Du mulai seseriai Sarai
N-14
23.50 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.

0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XIX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2016“. Grupė
„Reinless“, Kauno bigbendas ir
Simona Jakubėnaitė.
6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 @rimvydasvalatka (k)
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės panorama.
Savaitės įvykių apžvalga.
9.30 Valanda su Rūta (k).
10.30 Nuo... Iki...
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 Visi už vieną. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena.
6.45 “Televitrina”.
6.55 “Kobra 11” N-7
7.55 „CSI Majamis“ N-7 (kart.)
8.55 „Nuo amato iki verslo“.
(kart.)
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.25 „Fizrukas“ . N-7 (kart.)
14.00 „6 kadrai“ N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos

namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „CSI Majamis“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7 (kart.)
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Baradač’ius“. N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Okulus“ S
1.05 „Kobra 11“ N-7
2.00 „Daktaras Hausas“ N-14
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „4 kampai“.
7.15 „Ant bangos“.
8.15 „24/7“.
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Žmogus be praeities“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.30 „Miškinis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Grilio skanėstai
23.50 „Gyvenimo sparnai“.
N-7.
0.20 Gyvenimo būdas. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis (Der Alte). N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 5
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Beatos virtuvė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio teisuoliai.
22.15 Istorijos detektyvai.
23.05 Aukštuomenės daktaras
4 N-7.
23.50 Karinės paslaptys.
(kart.).
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“
N-7
7.40 „Ponas Bynas“
8.05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra . N-7.
12.00 Tamsoje . N-7.
12.30 Nuo... Iki....

13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Tamsoje. N-7.
20.30 Ekranai. N-7.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Lošėjas N-14
0.45 „Judantis objektas“ N-7
1.35 Baimės kaina N-14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Svotai“ N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 „TV3 žinios“.
16.25 „TV3 orai“.
16.30 „TV Pagalba“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.20 „TV3 sportas“.
19.25 „TV3 orai“.
19.30 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7
20.00 „Gyvenimo išdaigos“.
N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.20 „TV3 sportas“.
22.25 „TV3 orai“.
22.30 „Tryliktas rajonas.
Ultimatumas“ N-14

0.25 „Elementaru“ N-7
1.25 „Kvantikas“ N-7
6.15 „Viena už visus“ N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“
N-7
8.35 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.25 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.30 „Ekstrasensų mūšis“
13.45 „Prokurorų patikrinimas“
N-7
14.55 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“
N-7
21.00 „„Poseidono“ užgrobimas“ N-7
0.35 Mirties prabudimas N-14
2.10 „Blogas šuo!“
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“
8.25 „Akloji“
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Kandisė Renuar“ N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Emigrantai. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.30 Aukštuomenės daktaras
4 N-7.
0.15 Istorijos detektyvai.
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Tamsoje . N-7.
12.30 Ekranai (k). N-7.

13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Tamsoje. N-7.
20.30 Nugalėk Maldeikienę
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Keršto kraujas N-14
0.15 „Judantis objektas“ N-7
1.05 Lošėjas N-14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“
N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7
20.00 „Gyvenimo išdaigos“.
N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Žvėries pilvas“ N-14
0.15 „Elementaru“ N-7
1.15 „Kvantikas“ N-7
2.10 „Legendos“ N-14

6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ N-7
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
21.00 Meteorų audra N-7
22.50 „„Poseidono“ užgrobimas“ N-7
2.10 „Blogas šuo!“ (2) (Bad
Dog! III). 2012 m. Serialas. JAV.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“
8.25 „Akloji“
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Kandisė Renuar“ N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 Midsomerio žmogžudystės XV. Nulemta žvaigždžių
N-7
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Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 Midsomerio žmogžudystės XIV. Sugriautas gyvenimas
N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 Nusikaltimo vieta Kelnas. Franciska N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
7.10 Tobotai (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Euromaxx. (kart.).
12.45 Prokurorai. (kart.).
13.35 Nes man tai rūpi. (kart.).
14.25 Hillary Clinton.
Gyvenimo kelias (kart.).
15.15 Auklė Mun
15.25 Tobotai 2
15.50 Nuo gamyklos konvejerio
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 Ten, kur namai 2 N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Steponas Darius.
21.15 Viduramžių Europa
22.10 Jaunasis Montalbanas
2 N-7
23.55 DW naujienos rusų

kalba.
0.10 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Bus visko (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 Nuo.. Iki.. (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena.
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „CSI Majamis“ N-7
9.00 „Gyvūnų manija“. (kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „CSI Majamis“ N-7
(kart.).
16.25 „CSI kriminalistai“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7

18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“ N-14
23.55 „Pėdsakai“ N-7
0.50 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“.
7.15 „Muzikinės kovos“.
9.15 Grilio skanėstai
9.20 „Rojus“ N-7
10.20 „Žmogus be praeities“
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.30 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas “ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. N-7
18.45 Rubrika „Išmanus kaimas“.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Gyvenimo būdas. N-7
21.30 „Patriotai“. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.45 Grilio skanėstai.
23.50 Nuoga tiesa. N-7
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
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22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Nusikaltimo vieta Kelnas. Bejėgis
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
7.10 Tobotai 1 (kart.).
7.30 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas.
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Menai.
12.40 25-asis kadras. Terra
incognita. (kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.20 Viduramžių Europa
15.15 Auklė Mun
15.25 Tobotai 2
15.50 Nuo gamyklos konvejerio 1
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Maistas ir aistros.
(kart.).
19.35 Ten, kur namai N-7
20.20 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
21.15 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 3
22.00 Mano liūdna meilės
istorija N-14
23.50 DW naujienos rusų

kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Nuo.. Iki.. (k).
10.30 KK2. N-7. Infošou.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Ekranai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „CSI Majamis“ N-7
9.00 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu„“. (kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „CSI Majamis“ N-7
(kart.).
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7

17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7.
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Išlikęs gyvas“ N-14
0.00 „Pėdsakai“. N-7
0.55 „Kobra 11“ N-7
06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
07.15 Nuoga tiesa
9.15 Grilio skanėstai.
9.20 „Rojus“ N-7.
10.20 „Žmogus be praeities“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.30 „Miškinis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Žmogus be praeities“
N-7.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Grilio skanėstai.
23.50 Patriotai. N-7
0.50 „24/7“.
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Dangoraižio apiplėšimas
N-14.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas. (kart.).
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.

12.00 Tamsoje . N-7.
12.30 Nugalėk Maldeikienę
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Tamsoje. N-7.
20.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 Geras žmogus N-14
0.40 „Judantis objektas“ N-7
1.30 Keršto kraujas N-14

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
. N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 „TV3 žinios“.
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7
20.00 „Gyvenimo išdaigos“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“
N-14
0.50 „Elementaru“ N-7
1.40 „Kvantikas“ N-7
2.30 „Amerikiečiai“ N-14

6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.40 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.20 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
21.00 Gatvės riteris N14.
22.50 Meteorų audra N-7
0.40 „Gyvi numirėliai“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“
8.25 „Akloji“
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.30 „Kandisė Renuar“ N-7
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7.
21.00 Prancūziška žmogžudystė. . Mirtys Rokamadūre N-14
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Rainhardų byla N-7

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Stilius. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Gyvenk ir leisk mirti
N-14.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.

12.00 Tamsoje . N-7.
12.30 Valanda su Rūta .
13.25 „Gyvenimo daina“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Nuo... Iki...
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 Pagreitis N14.
22.55 Anakonda 4. Kraujo
žymės N14.
0.45 Geras žmogus N14.

N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
21.00 Tikras teisingumas 2.
Slėptuvė N-14
22.50 Gatvės riteris N14.
0.40 „Gyvi numirėliai“ N-14

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7
(kart.)
8.25 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ . N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „SimpsonaiN-7
16.00 TV3 žinios.
17.00 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Išvirkščias pasaulis“
N-7
21.20 „Enderio žaidimas“ N-7
23.35 „Noras gyventi“ N-7
1.55 „Žvėries pilvas“ N-14

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Akloji“
9.00 Sveikinimai.
11.30 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.30 „Kandisė Renuar“ N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi
Dū?“
15.30 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7.
21.00 Komisaras Falkas.
Pabaiga N-14
23.15 Patikimas piemuo
(Good Shepherd, The). N14.
2.15 Nusikaltimo vieta Kelnas Tikra meilė N-7

6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Ekstrasensų mūšis“

kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. (kart.).

kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
6.50 Auklė Mun (Miss Moon).
(kart.).
7.15 Tobotai 2 (kart.).
7.40 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.55 Linija, spalva, forma.
(kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Klauskite daktaro. (kart.).
13.10 Maistas ir aistros. (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Frimanu
3 N-7
15.10 Auklė Mun
15.25 Tobotai 2
15.50 Nuo gamyklos konvejerio
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Nacionalinis turtas.
18.25 Lietuva mūsų lūpose.
18.50 Europos moterų rankinio
čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva - Vokietija. Tiesioginė
transliacija iš Alytaus.
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA
World Cup 2018“.
22.00 Ramybė mūsų sapnuose.
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XX tarptautinis džiazo festivalis

„Birštonas 2018“. „Šinkarenko
Jazz 4N“.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Ekranai (k). N-7.
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Nugalėk Maldeikienę
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „CSI Majamis“ N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.00 „Iš peties“ N-7 (kart.)
14.00 „Sandėlių karai“ N-7
(kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „CSI Majamis“ N-7 (kart.).
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7

19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Pakvaišę dėl Merės“ N-7
23.55 „Pėdsakai“. N-7
0.50 „Kobra 11“ N-7
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „TV Europa pristato.
Lietuvos sienų apsauga.
Muitinė“.
7.15 „Ant bangos“.
8.15 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
8.30 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.15 Grilio skanėstai.
9.20 „Rojus“ N-7.
10.20 „Žmogus be praeities“
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.30 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.42 Orai.
18.45 Rubrika „Verslo genas“.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Iššūkis“ N-77
20.00 Reporteris. N-7
20.27 Orai.
20.30 „Žmogus be praeities“
N-7
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Rubrika „Verslo genas“.
23.45 Grilio skanėstai.
23.50 „Vantos lapas“.
0.15 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7
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7.00 Auklė Mun (kart.).
7.10 Tobotai 2 (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas.
(kart.).
7.50 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip. (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Stop juosta. (kart.).
12.45 Teatras. Aut. Margarita
Alper. (kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. Laidos
svečias - operos žvaigždė
Montserrat Marti (kart.).
15.15 Auklė Mun
15.25 Tobotai 2
15.50 Nuo gamyklos konvejerio
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba..
(kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.30 Dainuojanti vasara.
20.30 Po lietuvių kalbos
ir kultūros skėčiu. Lietuvių
poezija ir dainos kitataučių
lūpomis.
22.00 Lenktynininkas N-7
23.30 ARTi. Veidai. (kart.).
23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.

6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai. N-7.
Aktualijų laida.
9.30 Nugalėk Maldeikienę
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Bus visko (k).
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras,
Lietuva.
23.30 @rimvydasvalatka (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „CSI Majamis“ N-7
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7
(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7 (kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „CSI Majamis“ N-7
(kart.).
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“

N-7.
19.30 „Verslo receptai“.
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.50 „Orai“.
22.00 „Yvanas Visagalis“ N-7
23.55 „Prometėjas“
2.10 „Daktaras Hausas“ N-14
6.09 TV parduotuvė.
6.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
7.05 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
7.45 „Gyvenimo sparnai“.
Pokyčių drama. N-7
8.15 Gyvenimo būdas. N-7
9.15 Grilio skanėstai.
9.20 „Rojus“ N-7.
10.20 „Žmogus be praeities“
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.30 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 Grilio skanėstai.
23.05 „Gluchariovas“ N-7
1.10 „Vienišas vilkas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
7.20 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
7.30 Detektyvė Miretė
7.45 Stebuklingoji Boružėlė
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.45 Pasaulio dokumentika.
Žirafa.
12.40 Didžiosios gyvūnų
migracijos
13.35 Puaro N-7
15.15 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą).
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai - viena
širdis“.
23.10 Laimingasis Gilmoras
N-7
0.40 Gyvenk ir leisk mirti N-14
(kart.).
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“
6.55 „Ponas Bynas“
7.20 „Nickelodeon“ valanda.

7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Saugokis meškinų“
9.30 „Drakonų kova. Super“
10.00 Vėžliuko Semio nuotykiai
11.45 Keturkojis Kupidonas
13.40 Jokio supratimo N-7
15.35 Vyrai juodais drabužiais
N-7
17.30 „Geriau vėliau negu
niekada“ N-7
18.30 Žinios.
19.30 Šrekas Trečiasis
21.15 Nebaigti reikaliukai
N14.
23.05 Zombių žemė N-14
0.40 Pagreitis N-14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Vėžliukai nindzės“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Kobra 11“ N-7
9.30 „Ilgo plauko istorija“
10.00 „Virtuvės istorijos“.
10.30 „Skaniai ir paprastai“.
Lietuva, kulinarijos laida.
11.00 „Svajonių ūkis“.
11.30 „Aristokatės“
13.10 „Sugalvok norą“ N-7
14.55 „Audros karys“ N-7
16.50 „Ekstrasensų mūšis“
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ N-7
22.00 „Iksmenai“ N-7
0.05 „Lemtingas posūkis 5“ S
1.50 „Enderio žaidimas“ N-7

6.35 “Viena už visus” N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 BBC dokumentika. .
Kalnai. Pasaulis virš debesų
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“
13.10 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“
13.40 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ N-7.
14.45 „Kas žudikas?“ N-7.
16.00 „Detektyvų istorijos“
N-7.
17.00 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Durys priešais N-14
0.00 Žuvis - Frankenšteinas S
1.30 „Gyvi numirėliai“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“
7.50 „Daktaras Ozas.
8.50 „Sodininkų pasaulis“
9.30 „Tėvas Motiejus“
10.45 „Būrėja“
11.55 „Akloji“
12.30 „Nekviesta meilė“
14.45 „Tabatos salonas“
15.45 „Širdele mano“
17.45 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 Bekas 5. 302-as kambarys N-14
22.50 Žinių vedėjas 2.
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Legenda tęsiasi N14.
1.00 Patikimas piemuo N14.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. ( kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“. (kart.).
11.30 Ludwig van Beethoven.
Opera „Fidelijus“. Bendras
LNOBT ir Bergeno nacionalinės operos pastatymas.
Muzikos vadovas ir dirigentas
Martynas Staškus. Rež.
Oskaras Koršunovas.
13.25 Klauskite daktaro.
14.15 Stilius.
15.10 Atžalos.
16.00 Euromaxx.
16.35 Istorijos perimetrai.
17.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai.
18.45 Akistatos
19.40 Akistatos
20.30 Stambiu planu.
21.15 Kino žvaigždžių alėja.
Svajonių laukas N-7
23.00 LRT OPUS ORE.
Umiko.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Europos kinas.
Lenktynininkas N-7 (kart.).
6.00 Teleparduotuvė.

6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7.
16.30 KK2 penktadienis (k).
N-7.
18.00 Visi už vieną (k). N-7.
19.30 Savaitės kriminalai.
N-7. Aktualijų laida.
20.00 Ekranai (k). N-7.
21.00 Bus visko (k).
22.00 Žinios.
23.00 Nuo... Iki...
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.25 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7 (kart.)
8.30 „Sandėlių karai“ N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
9.30 „Statybų gidas“.
10.00 „Nuo amato iki verslo“.
10.30 „Lietuvos mokyklų
žaidynės“.
11.00 „Skilusios kaukolės
ranča“ N-7
11.55 „Jokių kliūčių!“
13.00 „Dalykai, kuriuos verta
išmėginti“ N-7
13.55 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos dievaitis“.
21.00 „Žinios“. Lietuva, 2018.
153 s.
21.50 „Sportas“.
21.58 „Orai“. Lietuva, 2018.
153 s.
22.00 „Terminatorius 2.

Paskutinio teismo diena“ N-14
0.50 „Yvanas Visagalis“ N-7
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Neprijaukinti. Aliaska“.
N-7
7.50 Grilio skanėstai.
7.55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Karolina
Praniauskaitė“.
8.30 „10 min iki tobulybės su
Jurijumi“.
8.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 Ant bangos.
11.00 „Vera“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7.
15.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Pavojingiausios kelionės. Gajana“. N-7.
16.55 Grilio skanėstai.
17.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
19.00 Patriotai. N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Svarbiausia - įstatymas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vera“ N-7.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
2.40 „Baltoji vergė“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis „Uodas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@
anyksta.lt, įmesti į laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje arba pranešti paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir
Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Balandžio 28 dienos „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Sliekas“ teisingas
atsakymas – ŽURNALISTIKA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 59 skaitytojai.
Tai anykštėnai D.Šlamienė, R.Šulnienė, R.Šulnius, B.Augulienė,V.Vilčinskienė, A.Lunevičius, V.Kazlovienė, A.Skirmantienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas,
V.Stasiūnienė, D.Jasiukonytė, E.Zlatkutė, A.Kavolienė, D.Varnienė, A.Vilčinskas,
R.Kavoliūnienė, I.Janienė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, M.Vitkūnaitė,
Z.Vitkūnaitė, J.Mieželienė, A.Skaržauskienė, R.Budrienė, R.Venclovienė,
O.Arienė, V.Bieliūnienė, A.Patumsis, D.Patumsienė ir V.Malinauskienė.
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir V.Mogylienė iš Viešintų;
D.Sudeikienė, E.Kiškienė ir R.Puolis iš Kavarsko; T.Jakniūnienė ir G.Gudelis iš
Naujųjų Elmininkų, G.Šulskienė ir B.Aukštikalnienė iš Kurklių; K.Rimkuvienė
iš Antupių, A.Kuolienė iš Kunigiškių; V.Milaševičienė iš Raguvėlės; D.Rušienė
ir L.Ruša iš Vilniaus, L.Dobrodiejienė iš Utenos; I.Guobienė iš Svėdasų;
R.O.Deveikienė iš Mažionių; M.Baltrūnienė iš Piktagalio; R.Vaiginytė iš Aknystų; B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių; A.Juknonienė iš Rubikių; A.Lisauskienė iš
Mickūnų; M.Risakovienė iš Debeikių; V.Urbutienė iš Naujikų; O.Petronienė iš
Smėlynės bei A.Ramanauskienė iš Dauginčių .
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Pumpuras“ prizas - I. Judickienės vaistinės
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks A.LISAUSKIENEI
iš Mickūnų. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus.
Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja
iki 2018-06-30)

iš pirmų lūpų
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Anykščių rajono savivaldybės meras K. Tubis:
„Anykščiai tampa pavyzdžiu kitoms savivaldybėms“
„Vardan anykštėnų ir Anykščių, kuriuose gyventi būtų dar geriau, drauge dirbame jau trejus metus. Nuoširdžiai, kruopščiai ir sąžiningai įgyvendiname užsibrėžtus tikslus, jausdami atsakomybę
ne tik Anykščių kraštui, bet ir Lietuvai.
2017 metais mums buvo svarbios visos sritys: rajono infrastruktūra, verslo skatinimas, kultūra, švietimas ir, be jokios abejonės – atjauta ir supratimas kiekvienam besikreipusiam. Anykščiai
bendro darbo dėka tampa vienu iš patraukliausių miestų Lietuvoje.“, - šiais žodžiais pradedama
Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio Tubio 2017 metų veiklos ataskaita. Šiame interviu –
daugiau apie praėjusių metų darbus ir tai, kas Anykščių ir anykštėnų laukia šiais metais.

Vyriausybėje merui iškilmingai įteiktas prestižinis konkurso „Lietuvos metų gaminys 2017“ apdovanojimas „Nestandartiniai vizualiniai sprendimai Anykščių miesto gatvėse“.
- Kokius praėjusių metų darbus galėtumėte įvardinti kaip
pačius reikšmingiausius Anykščių rajono žmonėms?
- Užbaigta kone dešimtmetį trukusi Anykščių kultūros centro renovacija, pradėta J. Jablonskio gatvės rekonstrukcija įrengiant eismo
saugumo priemones, Obelų gatvės
tiesimas, vienos svarbiausių gatvių
Anykščiuose – J. Biliūno gatvės –
tvarkybos darbai, Biržinės kelio atkarpos sutvarkymas, aikštelės prie
J. Biliūno antkapinio paminklo
sutvarkymas, modernizuojamas
šilumos ūkis, duris atvėrė modernūs miesto stadiono teniso kortai...
Reikšmingų darbų nuveikta tikrai
daug, o kas, mano manymu, svarbiausia – Anykščiai tampa pavyzdžiu ir kitoms savivaldybėms.
- 2017 m. Anykščių rajono savivaldybei pavaldžios įstaigos ne
tik šventė garbingus jubiliejus,
bet ir buvo apdovanotos kaip
geriausios respublikoje. Kaip
vertinate šių įstaigų veiklą ir jų
pasiekimus?
- Galime džiaugtis, kad tiek
Anykščių rajono švietimo, tiek
kultūros įstaigos vertinamos jau
net tik respublikos, bet ir Europos
ar net pasaulio mastu: Anykščių
kultūros centro teatralai ir šokėjai
kviečiami dalyvauti ir Anykščių
vardą garsinti tokių tolimų šalių
kaip Peru ar Maroko festivaliuose.
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų, praėjusiais metais atšventusį garbingą
90-metį, taip pat lanko šimtai turistų iš viso pasaulio, švietimo įstaigos – stebina užsispyrimu ir inova-

tyviomis idėjomis, kurios mokyklų
bendruomenes padeda aprūpinti
šiuolaikiška mokymosi įranga.
- Praėjusiais metais anykštėnams sumažėjo centralizuotai
tiekiamo šildymo kaina. Kokie
nuveikti darbai tai lėmė ir ar galima tikėtis dar spartesnio kainų
mažėjimo?
- Daugelį metų dėl vienintelio
kuro šaltinio – brangių gamtinių
dujų – Anykščiuose centralizuotai
tiekiama šiluma buvo brangiausia.
Įvykdžius projektus ir perėjus prie
biokuro, suefektyvinus įmonės
veiklą, centralizuotai tiekiama šiluma Anykščių miesto vartotojams
atpigo nuo 9,37 ct/kw iki 6,53 ct/
kw (2017.02). 2017 metais atstatyta šilumos trasa nuo biokuro katilinės iki Pušyno mikrorajono, toliau
buvo vykdoma programa šilumos
ūkyje, kaip kompleksiškai, stabiliai ir patikimai centralizuotai tiekti šilumą įmanomai mažiausiomis
kainomis. Tikiu, kad sumontuotas
naujas 2 MW biokuro katilas ir 0,5
MW ekonomaizeris esamoje biokuro katilinėje gyventojams leis
nedidinti centralizuotai tiekiamo
šildymo kainos.
- 2017 m. buvo siekta kuo efektyviau išnaudoti Anykščiuose ir
seniūnijose esančius pastatus,
žemės sklypus ir kitą materialųjį
turtą, kuris priklauso valstybei
ir Savivaldybei. Kokius svarbius
darbus pavyko nuveikti pernai?
- Viešo aukciono būdu parduota
12 objektų. Įgyvendintas projektas, finansuojamas ES fondų lėšomis, kurio tikslas yra pagerinti
atskirų Anykščių rajono teritorijų

būklę atkuriant pažeistas teritorijas. Projektui skirta net 234.391,06
Eur Europos Sąjungos investicijų.
Praėjusiais metais buvo nugriauti
net 72 procentai iš visų turėtų bešeimininkių pastatų, kurie daugiau
nebedarko Anykščių kraštovaizdžio. Šie skaičiai tikrai džiugina.
- Renovacijos procesas aktyvus ne tik Anykščių mieste, jis
jau persikėlė ir į rajoną. Galbūt
ir šioje srityje esame nuveikę
daugiau nei kitų rajonų savivaldybės?
- Šiuo metu Anykščiuose jau
renovuoti 36 daugiabučiai namai,
dar dešimtyje namų atliekami renovacijos darbai. Šiais metais per
pirmąjį etapą sutartys pasirašytos

ir dėl dar 7 daugiabučių namų renovavimo Anykščių rajone. Tikimasi, kad dėl dar rezerviniame sąraše esančių 4 daugiabučių namų,
kuriems buvo parengti investiciniai projektai, atnaujinimo sutartys
taip pat bus pasirašytos artimiausiu
metu. Pagal renovuotų daugiabučių
namų procentą nuo rajone esančių
daugiabučių namų Anykščių rajono savivaldybė respublikoje užima
net 7 vietą iš 60 savivaldybių, vertinat pagal renovuotų namų skaičių
mieste – net 4.
- Anykščių rajono švietimo
įstaigų auklėtinių pasiekimai –
tarp vienų geriausių Lietuvoje.
Kokios priemonės 2017 m. buvo
taikomos siekiant aprūpinti
švietimo įstaigas reikalingu inventorium, renovuoti patalpas,
gerinti moksleivių ir pedagogų
žinias?
- 2017 m. iš Savivaldybės biudžeto ir Mokinio krepšelio lėšų
beveik už 100 tūkst. eurų rajono
švietimo įstaigos įsigijo priemonių, tokių kaip virtuali klasė, 3D
klasė, interaktyvūs kubai, interaktyvios edukacinės grindys, interaktyvi siena, mikroskopas su vaizdo
kamera, gamtamokslinė nešiojamoji laboratorija. Tokių modernių
ugdymo priemonių gali pavydėti
geriausios šalies mokyklos.
2017 m. švietimo įstaigų remontui ir rekonstrukcijai panaudota
1315404,40 Eur: Pirmą kartą neformaliajam suaugusiųjų švietimui
buvo skirta 2000 Eur.
Praėjusiais metais pirmą kartą
mano iniciatyva per Tarptautinę
mokytojų dienos šventę buvo įteikta Metų mokytojo premija Antano
Baranausko pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Dangirai Nefienei.
- Anykščius, kaip aktyvaus,
edukacinio, kultūrinio turizmo
vietą, renkasi jau ne tik Lietuvos,
bet ir iš užsienio atvykstančios
šeimos. Kokių rezultatų 2017
m. pasiekė turizmo sektorius ir
ko, Jūsų manymu, galima tikėtis
šiais metais?
- 2017 metais buvo suorganizuotos 5 verslo misijos (Ukraina,
Baltarusija, Latvija, Rusija, Lietuva), surengta 12 infoturų žurnalistams ir kelionių organizatoriams iš
Vokietijos, Izraelio, Baltarusijos,
Jungtinių Amerikos valstijų, Olandijos, Švedijos, Latvijos, Lietuvos.

Tai davė puikių rezultatų, per praėjusius metus itin išsiplėtė šalių,
iš kurių lankytojų sulaukiame,
skaičius. Tikiuosi, kad vieną kartą Anykščiuose apsilankę turistai
tai rekomenduos padaryti ir savo
bičiuliams. Taip dar labiau išaugs
mūsų rajono maitinimo, apnakvindinimo ir ,žinoma, turizmo
paslaugas teikiančių įstaigų lankomumas.
- Kokią paramą praėjusiais
metais verslui skyrė Anykščių
rajono savivaldybė ir kokios paramos rajono verslininkai gali
tikėtis šiemet?
- Siekdami Anykščių rajono
plėtros, darbo vietų kūrimo, migracijos mažinimo, gyventojų
aplinkos pagerinimo ir investicijų
pritraukimo, ypatingą dėmesį skiriame verslo skatinimui. Kasmet
didinamos smulkaus ir vidutinio
verslo skatinimo programos lėšos.
2017 m panaudota 33,3 tūkst. Eur,
o 2018 metais numatyta jau 40 000
Eur. Kaimo verslo ir investicijų
veiklai – dar 20 000 Eur.
- Praėję metai rajono ūkininkams nebuvo lengvi. Kaip buvo
padėta išspręsti dėl oro sąlygų
susidariusius sunkumus?
- Mano iniciatyva kartu su Žemės
ūkio skyriaus specialistais lankėmės Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijoje, taip pat – susitikimuose su Premjeru ir kitų nukentėjusių savivaldybių vadovais.
Bendros pastangos davė rezultatų.
2017 m spalio 4 d. paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija visoje šalyje, Europos komisija skyrė
9,12 mln. Eur kompensaciją žemės
ūkiui, o 2018 metų biudžete lėšos
melioracijai padidintos 4 mln. Eur.
- Kokie didžiausi darbai
Anykščių rajono laukia šiais metais?
- Okuličiūtės dvarelio prikėlimas naujam gyvenimui, A. Vienuolio progimnazijos, J. Biliūno
antkapinio paminklo, į jį vedančių
laiptų, aikštelių sutvarkymas, toliau tęsiami J. Jablonskio ir Obelų
gatvių rekonstrukcijos darbai, kelio, vedančio link Medžių lajų tako
komplekso, tiesimo užbaigimas,
lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato
modernizavimas, Tilto gatvės konversija ir galybė kitų, Anykščiams
ir kiekvienam anykštėnui svarbių
darbų.
Užsak. Nr. 520

Pamoka, naudojant interaktyvius kubus Anykščių r. Traupio pagrindinėje mokykloje.

iš arti
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Triatlono dalyviai finišavo keturiomis
Praėjusį savaitgalį Anykščiuose vyko tradicinės nuotykių lenktynės „Nykštietiškas Triatlonas“. Jau 8-ą kartą surengtos nuotykių lenktynės kasmet vyksta vis kitoje Anykščių krašto vietoje ir
dalyvius kaskart masina naujomis ir vaizdingomis nuotykių trasomis, organizatorių parengtais iššūkiais bei siurprizais. Šį kartą
lenktyniauta Troškūnų apylinkėse.

“Nykštietiškame triatlone” galima varžytis linksmai.
AS Photohobby nuotraukos

Viena iš šių metų “Nykštietiško Triatlono” užduočių - rasto pjovimas.
Trumpiausios, dviračių rogainingo,
trasos dalyviai varžėsi, kas per nustatytą 3 val. limitą, važiuojant dviračiu,
surinks daugiausia taškų (komanda
gauna žemėlapį, kuriame trasos kontroliniai punktai įvertinti taškais, o
sprendimus, kokį kontrolinį punktą
imti ir kokiu maršrutu jį pasiekti, priima pati komanda). Šioje trasoje vienodą taškų skaičių surinko 2 komandos,
tačiau nugalėtoju paskelbtas mažiau
laiko taškams surinkti sugaišęs tėvo ir

sūnaus tandemas – komanda Klebarai
BuNda (Darius ir Nojus Kalvaičiai).
„Nykštietiško triatlono“ varžybų dar
niekada nepraleidęs ir šįkart lengvesnę Dviračių trasą nusprendęs išbandyti Seimo narys Algirdas Sysas, kartu
su komandos partnere Ana Kuznecoviene, užėmė aukštą 4-ą vietą.
Dviračių trasoje varžėsi net dvi
anykštėnų Skliausčių komandos - tėvai Rima ir Valdas finišavo 7-ieji, jų
sūnus Andrius su žmona Kristina -

šimtas istorijų

Parkeliavusios į Anykščius,
skulptūros neranda vietos

Medžio skulptoriai (iš kairės): Robertas Matiukas, Valentas Survila, Jonas Tvardauskas, Raimundas Blažaitis ir Pranas Petronis prie Vytauto Galvono tvenkinių išdrožę keliasdešimt skulptūrų.
Gražinos ŠMIGELSKIENĖS nuotr.
Paskutiniąją 2004 – ųjų gegužės dieną tuometinis Anykščių
klebonas Stanislovas Krumpliauskas prie verslininko, aviatoriaus, kultūros mecenato
tvenkinių Kalvelių kaime (Vilniaus raj.) pašventino medinį
Raimondo Blažaičio išdrožtą
kryžių, tarsi vainikuojantį kelių
dešimčių medinių skulptūrų, kurių daugumos autoriai anykštėnai Jonas Tvardauskas, Robertas
Matiukas, Valentas Survila, Pranas Petronis, parką.
2015 – ųjų birželio 26 – ąją V.
Galvonui tragiškai žuvus, skulp-

tūrų likimu pasirūpino jo klasės
draugas, verslininkas, vienų didžiausių šiltnamių Lietuvoje bendrasavininkis Voldemaras Juška.
Jo rūpesčiu, skulptūros parkeliavo į Anykščius, tačiau kol kas didžioji jų dalis “patiešyta” rajono
valdžios pažadais jas pastatyti,
tebedūli privačioje teritorijoje.
-ANYKŠTA

6-ieji. Beje, S.Skliaustys šypsojosi,
jog nėr jaunimui ko džiaugtis - pernai
jis su žmona sūnaus šeimą aplenkė
smarkiau nei šiais metais jaunimas
revanšavosi.
Populiariausioje Armijai ir Civiliams trasoje vyko itin atkakli kova
iki pat paskutinių metrų. Komandoms
teko ne tik minti dviratį (apie 35 km),
bėgti (apie 6 km) bei žemėlapyje
pažymėtas atkarpas įveikti baidare
(apie 4 km). Šios trasos absoliutiems
nugalėtojams, komandai OK Ąžuolas (Ruslanas Pogorelovas ir Artūras
Liubartas), ją įveikti prireikė 3 val. 47
min. ir 30 sek. Likus iki finišo vos 300
m. 1-a ir 2-a komandos dar bėgo šalia, vienodai sėkmingai įveikė organi-

zatorių parengtas strėlyčių, krepšinio,
šokdynių, futbolo rungtis ir, likus 100ui metrų iki finišo, paskutinę rungtį
pradėjo kartu. Tačiau finišo tiesiąją,
kurią komandai reikėjo įveikti dviem
rankom, dviem kojom, keliom sekundėm greičiau pasiekė OK Ąžuolo komanda ir už nugaros paliko patyrusią
Saulė-Rudamina komandą (Romualdas Kniukšta ir Robertas Mikalauskas ). Mišrių komandų grupėje šioje
trasoje nugalėjo Mindaugo Savicko ir
Viktorijos Kalvelytės pora.
Elito trasoje 45 km pasivažinėjimas
dviračiais buvo nelengvas – teko važiuoti nykstančiais miško ir lauko keliukais, siaurojo geležinkelio bėgiais
ir net klampoti po pelkes Purvynų

kaimo apylinkėse. Jei bėgimo etapas
Elitui neatrodė sunkus, tai 6 km atkarpa baidarėmis, įveikiant tą dieną
itin stipraus ir gūsingo vėjo sukeltas
bangas atrodė kaip tikras iššūkis, dėl
sportininkų saugumo net ir organizatoriai buvo sunerimę. Tačiau viskas
vyko sklandžiai. Įveikę visas kliūtis
bei organizatorių parengtas specialias
šaudymo ir ugniagesių sporto užduotis Elito trasoje vyrų grupėje užtikrintai laimėjo komanda Baltų lokys (Audrius Rudys ir Tomas Jasinevičius ).
Mišrių komandų grupėje nugalėtojais
tapo daugkartiniai „Nykštietiško Triatlono“ nugalėtojai – komanda Nordic
Cab (Dainius Mačiulis ir Ramunė Arlauskienė).
„Nykštietišką triatloną“ kasmet organizuojantis Marijus Rindzevičius
„Anykštai“ kalbėdamas apie renginio
tapimą tradiciniu sakė, jog „tai per
daug gera idėja, kurią būtų gaila užgesinti.“ „Na, ne tik Marijaus tai renginys. Anykštėnai ar buvę anykštėnai
Romualdas Kaladė, Deivydas Gikys,
Dainius Kiela, Arvydas Krikščiūnas,
Bronius Vitkūnas, būrys savanorių,
Anykščių savivaldybė, Anykščių rajono ugniagesių tarnyba, Utenos priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba padėjo
surengti šių metų varžybas“ - kalbėjo
M.Rindzevičius. Šių metų „Nykštietiško triatlono“ bazinė stovykla buvo
Troškūnų gimnazijos teritorijoje, - pasak Marijaus, mokyklos kolektyvas
sprendė daugybę organizatorių problemų - nuo prailgintuvų paieškų iki
palapinių miestelio įrengimo.
-ANYKŠTA

akiratis
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Rokiškio dvaro grafų turtus per karą
saugojo net tarnai

Muziejuje eksponatai rankomis neliečiami, tačiau su šiomis lėlėmis vaikai gali drąsiai žaisti.

Šioje salėje dėl aukštų lubų – puiki akustika.
Čia vyksta muzikiniai renginiai, iš jos galima
patekti ir į žiemos sodą.
(Atkelta iš 5 p.)
Jų vaikaitis grafas Jonas Pšezdzieckis į Rokiškio dvarą pasikvietė Krokuvos dailininką Pranciškų
Kšivdą – Polkovskį, kuris grafo
remiamas, keliavo po apylinkes
ir nupiešė 100 kryžių, koplytėlių.
26 piešiniai 1909 m. Krokuvoje
buvo išspausdinti albume „Kryžiai
Lietuvoje“. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad 1908 m. grafienė
Hermancija Sapiegaitė – Pšezdzieckienė į dvarą pasikvietė audimo instruktorių, turėjusį kaimo
moteris mokyti austi žakardinėmis
staklėmis, kurias parūpino pati
dvarininkė.
Ūkinę ir kultūrinę dvarininkų
veiklą nutraukė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas.
Atėjus sovietinei valdžiai, grafai Pšezdzieckiai 1940 m. buvo
priversti trauktis iš Lietuvos. Iškilo grėsmė likusioms dvare meno
vertybėms. Kraštotyros muziejaus
vedėjo Petro Bliūdžiaus ir miesto
burmistro Vlado Paukštos rūpesčiu, Švietimo komisariatas leido į
dvaro rūmus perkelti muziejų.
P. Bliūdžius iš Lietuvos kultūros
paminklų apsaugos įstaigos gavo
įgaliojimą saugoti ir globoti ne tik
Rokiškio dvare esančias kultūros
vertybes, bet taip pat jas surinkti ir
suvežti į muziejų iš visų apskrities
nacionalizuotų dvarų ir Rokiškyje
sukurti didelį rytų Lietuvos kultūros muziejų.
Pasak D. Kiukienės, Rokiškio
dvarui pasisekė netgi sovietmečiu.
Kada kultūros objektai buvo naikinami, o dalis jų verčiami net ūkinės
paskirties pastatais, Rokiškio dvaras liko muziejumi, kurį laiką čia
veikė muzikos mokykla, biblioteka. „O kada ir žmonės dirbo tokie,
kurie visomis išgalėmis stengėsi
išsaugoti dvare buvusius eksponatus, todėl, manyčiau, ir pavyko
šiandien matyti tai, ką matome. Tik
dar labiau išpuoselėta, sutvarkyta“
– kalbėjo pašnekovė.
Beje, dalį grafams priklausiusių
daiktų, drabužių pavyko išsaugoti
dvaro tarnams.
Paklausta, ar iš paskutiniųjų dva-

Grafo Reinoldo Tyzenhauzo skulptūrinis biustas. Tai paskutinysis šios giminės atstovas.

rą valdžiusių Pšezdzieckių giminės
nieko nebelikę, D. Kiukienė sakė:
„Keli palikuonys gyvena Lenkijoje, tačiau būdami išsilavinę, supratingi žmonės, jokių pretenzijų
į dvarą nereiškia. Kartais čia apsilanko, pasivaikšto, pažiūri protėvių valdytą dvarą ir, man atrodo,
tik gerų įspūdžių pasisėmę, grįžtą
atgal į Lenkiją“.
Eksponatais turtingos
dvaro menės
Išklausę pasakojimą apie dvaro
istoriją ir jo valdytojus, leidžiamės
pasivaikščioti po dvaro ekspozicijų sales.
Rokiškio dvare ypač gausu - beveik pusantro tūkstančio fotografijų,- kuriose įamžintas dvaras ir
jo savininkai Pšezdzieckiai. „Šios
fotografijos yra išties reikšmingas
rinkinys. Pagal jas rengiame dvaro
istorijos bei kultūros ekspozicijas,
naudojame restauruodami rūmų
sales, atkurdami jų interjerą. Šios
fotografijos – puiki iliustracija istorinės tematikos straipsniams. Jos
– aukščiausios vertės dokumentai,
įamžinę ir epochą, ir žmogų“, –
kalbėjo muziejininkė.
Muziejus didžiuojasi gausia numizmatikos kolekcija, kurioje apie
9 tūkst. eksponatų. Didžiąją numizmatikos kolekcijos dalį sudaro
lobiai. Gausiausias yra Mitragalio
lobis, susidedantis iš 4762 monetų. Tai XVI a. pabaigos – XVII a.

pirmosios pusės Lietuvos-Lenkijos
ir kaimyninių valstybių monetos.
Taip pat saugomos 47 valstybių
monetos.
„Ragų“ salėje galima išvysti ne
tik šiais laikais sumedžiotų raguočių ragų, bet pamatyti ir grafų Tyzenhauzų palikimą. Šerno, jūrinio
erelio, briedžio iškamšos mena
grafų pomėgį medžioti.
Ekspozicijos salėje, skirtoje grafų šeimos vaikams, lankytojai pamatys itin retų eksponatų: Rokiškio
grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių
vaikų porcelianinių žaislų, išsaugotus krikšto marškinėlius, miegmaišius „vokelius“, drabužėlių,
nesudėtingų grafaičių rankdarbių.
Išraiškingos grafų vaikų fotografijos, nuoširdūs tėvams rašyti vaikų
laiškai.
Puikia akustika pasižyminti
menė buvo restauruota 1997 metais. Jos sienas papuošė Vakarų
Europos tapytojų darbai, kažkada priklausę grafų Tyzenhauzų ir
Pšezdzieckių kolekcijai, taikomosios dailės kūriniai. Šioje salėje ir
dabar vyksta klasikinės muzikos
koncertai, kameriniai renginiai. Iš
šios salės galima patekti į nedidelį
žiemos sodą, kurį bandoma atkurti
išlikusių nuotraukų pagalba.
Bene įspūdingiausia salė – tai
grafų valgomasis. Kaip sakė ekskursiją vedusi D. Kiukienė, čia
beveik visi eksponatai yra tikri:
„Nupirkome tik porcelianinius stalo indus“.

Palei tvorą besiganantys danieliai mielai bendrauja
su lankytojais, o ir pozavo „be jokių pretenzijų“.

Atskiroje salėje eksponuojama
Rokiškio didikų drabužių bei aksesuarų kolekcija: devynios grafienių
suknios, grafo kostiumai, kelionės
lagaminėlis, skrybėlė, lazda ir kt.
Tai XIX a. II p. – XX a. pr. daiktai. Kai kurie iš šių eksponatų jau
buvo tapę šeimos relikvijomis. Labai vertingas Antano Tyzenhauzo
manufaktūroje XVIII a. išaustas
gobelenas.
Rokiškio dvare yra lankęsis ir
mados istorikas Aleksandras Vasiljevas, kuris kitais metais planuoja
čia surengti savo parodą.
Lankytojus pasitinka ir
gyvi eksponatai
Rokiškio dvaro muziejus – gyvas muziejus. Jame net įrengtas
kampelis vaikams, kur mažieji
muziejaus lankytojai, kol tėveliai
lanko ekspozicijas arba dalyvauja
edukacinėse programose, gali praleisti laiką. Yra net senovinių lėlių,
kurias, pasak D.Kiukienės, vaikai
gali ir pamigdyti, ir aprengti...
Dvaras siūlo gausybę edukacinių programų. Viena įdomiausių
ir populiariausių – „Sūrio kelias“.
Jos metu ragaujami AB „Rokiškio
sūris“ tiekiami sūriai. Nors par-

duotuvių lentynos lūžta nuo sūrių
gausos, bent pora rūšių siūlomų
paragauti sūrių, prekybos centruose nenusipirksi.
Vienoje dvaro ekspozicijoje
galima išvysti grafienės suknelę,
kuria pasipuošusi ji eidavo gerti 5
val. arbatėlę. Tokią edukacinę programą „Arbatos valandėlė“ taip pat
galima užsisakyti. Aišku, puošnių
suknelių muziejininkai nepasiūlys,
bet kas draudžia atvykti pasipuošus atitinkama suknele.
Šiuolaikiniai vaikai, pasak muziejininkų, jau nebelabai žino, iš
kur atsiranda žvakės. „Žvakių liejimas“ „užkaišys“ šią spragą.
Beje, muziejus siūlo dar vieną
atrakciją. Vienoje salėje yra įrengta speciali sienele, planšetės pagalba galima pasirinkti senovinę nuotrauką – ji taps fonu, pasidabinus
katiliuku ar skrybėlaite prisisėsti
ant suoliuko, ir pasidaryti senovinę
nuotrauką.
Gyvas muziejus - turi ir kitą
prasmę. Dvaro teritorijoje gyvena
4 danieliai – šiuo metu viena laukia „šeimos“ pagausėjimo. Beje,
danieliai prisileidžia juos panorusius iš arčiau apžiūrėti lankytojus.
O dvaro tvenkinyje gyvena ir šiuo
metu peri juodosios gulbės.

Rokiškio dvaro muziejaus darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8. 00 val. - 17.00 val.;
Penktadieniais 8. 00 val. - 15.45 val.
Pietūs 12.00 val. - 12.45 val.
Prieš šventes dirba 1 val. trumpiau
Bilietų kainos:
Suaugusiems

3€

Moksleiviams

1€

Studentams, pensininkams, būtinosios
tarnybos kariams

1€

Muziejaus parodų lankymas

1€

Grafų Tyzenhauzų palikimas – jūrinio erelio iškamša.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

SKELBIMAI

įvairūs

Išnuomojamos 30 kv. m patalpos
Anykščiuose, Vilniaus g. 29, šalia poliklinikos, “Norfos” parduotuvės.
Tel.: (8-687) 25892, (8-686) 33036.
Nebrangiai nuomoja priekabėlę gyvuliams vežti.
Tel. (8-615) 19602.
Rado
Rasti automobilio raktai J. Biliūno g.
(prie stadiono).
Tel. (8-659) 87556.
Dovanoja
Ožkas.
Tel.: (8-605) 12144,
(8-381) 5-14-27.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus,
skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia garantiją. Pildo mašinų kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, (8-699)
65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų valymo įrenginius, surinkimo talpyklas.
Kasa vandens šulinius, jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Nestandartinių baldų gamyba, virtuvės, miegamojo, prieškambario baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.

Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Tinkuoja, glaisto, dažo, klijuoja plyteles, kala dailylentes, atlieka visus
remonto darbus.
Tel. (8-624) 32107.
Kokybiškai ir greitai dažo namų
fasadus, dengia stogus įvairiomis
dangomis, atlieka įvairių stogų, fasadų remontą. Darbus atlieka visame
rajone ir ne tik.
Tel. (8-685) 68182.
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Daro medinius lauko baldus, pavėsines, sūpynes, kitus kiemo statinius.
Montuoja medines, metalines tvoras,
vartus.
Tel. (8-657) 46255. www.sarijus.lt.
Indėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Anykščiuose valo kaminus ir pečius,
mūrija kaminų galvutes ir jas skardina, atlieka kitus satybos darbus.
Tel. (8-685) 10959.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Namų dažymas ir kiti statybos darbai.
Tel. (8-647) 59686.

Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

Stogų dengimas ir remontas.
Malkinių ir pavėsinių statymas.
Skardinimo darbai. Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8-605) 70639.

Mulčiuoja
ir
šienauja
žolę:
Skiemonių,
Mačionių,
Leliūnų,
Antalgės, Alantos, Katlėrių, Kurklių
apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.

Greitai ir kokybiškai dengia stogus,
stato karkasinius pastatus. Pasirūpina
medžiagomis.
Tel. (8-687) 73069.

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

PJAUNAME IR
TVARKOME SAVAIMINIO
UŽSISĖJIMO
MIŠKUS ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMĖJE,
IŠPJAUNAME KRŪMUS
IR IŠVEŽAME.
Tel. (8-675) 65212.

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Pigiai ir kokybiškai smulkina pievas.
Už atliktus darbus išrašo sąskaitas.
Tel. (8-687) 59061.
Negauk tūkstantinės baudos - susitvarkyk nuotekas!
Pavasario akcija nuotekų valymo įrenginiams “Traidenis”,
“August”, “Solido”,
“Buiteka”, “Feliksnavis”.
Įvairios paskirties šulinių,
kanalizacijos, drenažo, vandentiekio sistemų įrengimas,
remontas, sertifikatai.
Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių
pasirinkimas.

Birželio 02 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas E. Vitkus iš
Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams sergantiems :

Ilgametė darbo
patirtis.

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 16 iki 18 val.
Tel. (8-698) 33653.

Vy k s t a m e į a p l i n k i n i u s r a j o n u s .

A. Baranausko a. 15 A, Anykščiai (bibliotekos kieme).
Tel.: (8-602) 46826, (8-671) 34071.

parduoda
Kavarsko paukštynas
prekiauja
vienadieniais
ir paaugintais
viščiukais broileriais,
dedeklėmis, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
GEGUŽĖS 27 d (sekmadienį) prekiausime
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai
augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais
mėsinias broileriais, 1-2 savaičių paaugintais
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35,
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai
15:10,
Čekonys
15:30,
Debeikiai
15:40, Rubikiai 15:50, Burbiškis 16:00,
Anykščiai 16:15 ūk.turgus, Kurkliai 16:35,
Staškuniškis 16:45.

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Gegužės 29 d. (antradienį) prekiausime
paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais
mėsiniais kalakutais, UAB Rumšiškių
paukštyno paaugintais 2-3 sav. COBB500 vakcinuotais mėsiniais broileriais
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir de-

siūlo darbą
UAB „Anykščių varis“ reikalingas
elektrikas. Darbo užmokestis pagal
susitarimą.
Tel. (8-698) 52346.
Baldų gamybos įmonė Anykščiuose
UAB “Lagesa” ieško darbuotojų. Dirbti
apmoko vietoje.
Tel. (8-616) 93759.
Reikalingi betonuotojai, mūrininkai,
pagalbiniai ir kitų specialybių statybininkai.
Tel. (8-693) 18283.

Reikalingas gateristas, dirbti su
juostiniu gateriu.
Tel. (8-677) 11832.
Vilkiko su savivarte puspriekabe CE vairuotojui. Darbas
Lietuvoje.
Tel. (8-685) 12728.
Reikalingi autovežio vairuotojai su patirtimi darbui Vakarų
Europoje, Trumpi reisai į UK
ir atgal, iki 14 d. 0.19 cnt/km.
Išvažiavimas iš Kauno raj.
Tel. (8-672) 55322.

Reikalingi specialistai ir pagalbiniai darbininkai gerbūvio
darbams (gatviniai bortai, vejiniai bortai, trinkelės). Darbas
Vilniuje, veža pirmyn ir atgal
įmonės transportu.
Tel. (8-677) 13848.

Reikalingi E
kategorijos
vairuotojai.
Tel: 8 686 23411,
8 698 46745

JAUNOS VIŠTAITĖS! Gegužės 31 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis,
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesalais,
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Viešintose 10.00, Papiliuose 10.10, Surdegyje
10.20, Vašokėnuose 10.30, Troškūnuose (turgelyje) 10.40, Latavėnuose 10.50, Didžiuliškėse
11.00, Padvarninkuose 11.05, Andrioniškyje
11.10, Piktagalyje 11.20, Anykščiuose (prie
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.35,
N.
Elmininkuose
11.50,
Elmininkuose
12.00, Čekonyse 12.10, Kalveliuose 12.15,
Debeikiuose
12.20,
Leliūnuose
12.30,
Vikonyse 12.35, Svėdasuose (prie turgelio)
13.05, Daujočiuose 13.15, Auleliuose 13.20,
Mačionyse 15.00, Burbiškyje 15.10, Katlėriuose
15.20, Pašiliuose 15.25, Skiemonyse 15.35,
Staškuniškyje 16.00, Kurkliuose 16.10,
Šlavėnuose 16.20, Ažuožeriuose 16.35,
Kavarske 16.45, Janušavoje 16.55, Pienionyse
17.00, Repšėnuose 17.05, Traupyje 17.15,
Laukagaliuose 17.25, Levaniškyje 17.35.

deklių viščiukais, mėsiniais ančiukais ir
žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais.
Svirniai

8.30,

Kavarskas

8.40,

Janušava 8.50, Kurkliai 9.05, Anykščiai
(ūk.turg.)

9.25,

Mačionys

10.00,

Skiemonys

9.45,

Burbiškis

10.15,

Rubikiai

10.25,

Debeikiai

10.40,

Svėdasai

11.00,

Viešintos

15.25,

Andrioniškis 15.40, Troškūnai 16.00,
Traupis 16.15, Levaniškiai 16.25.
Priimami išankstiniai užsakymai vienadieniams ir paaugintiems viščiukams
įsigyti. 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.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
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Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

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

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.

Mišką su žeme arba išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.
Brangiai - Lietuvoje miškus:
brandžius, jaunuolynus. Žemę apaugusią krūmais.
Tel. (8-625) 44123.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Automobilius
Automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, išrašo utilizacijos dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
14,32 a žemės sklypą gyvenamojo
namo satybai Volupio g., Anykščių
m. Atlikti kadastriniai matavimai.
Šalia sklypo praeina komunikacijos
(elektra, vandentiekis ir kanalizacija). Pradinė kaina 11 400 Eur.
Tel. (8-614) 57040.
Sodybą Anykščių r. Tinka visiems,
norintiems gamtos ir sveiko gyvenimo.
Tel. (8-605) 32452.
Skubiai, pigiai - sodybą (tvarkinga,
su visais patogumais).
Tel. (8-614) 44910.
  
Sodybą vienkiemyje su 10 ha žemės Debeikių sen., Meldučių kaime.
Tel. (8-676) 49051.
Sodybą Vaidlonyse, Anykščių r.
Remontuotinas mūrinis namas, 73
a, tvenkinys, nauja pirtis.
Tel. (8-683) 91121.
         
Medinį dviejų galų namą Daujočių
k., Svėdasų sen. su 58 a žemės.
Tel. (8-674) 44452.
  
Gyvenamąjį namą Didžiakaimio
km. Kurklių sen. Namo plotas 86 kv.
m, sklypas 84 a. Kaina 10 000 Eur.
Tel. (8-611) 21009.
                
Nebrangiai - senovinį mūrinį pastatą Surdegio mstl., Anykščių r. Rūsys,
sodas, 1,85 ha sklypas.
Tel. (8-683) 91121.

Mokame 6% ir 21% PVM.

PERKAME

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

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

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

Anykščių r. mūrinis, tvarkingas namas laukia naujų gyventojų.
Tel. (8-602) 30761.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais,
veža miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.

Statinę su važiukle (3 t ), kviečius,
avižas, grikius, žirnius.
Tel. (8-670) 28997.

Butą su puikiu vaizdu pro langą.
Skambinti pietų metu arba po 16 val.
Tel. (8-602) 31098.

Skaldytos malkos už neskaldytų kaina.
Tel. (8-600) 22488.

Purkštuvus, frezus, lėkštinius
skutikus, kultivatorius, plūgus, vagotuvus, rotacines šienapjoves,
bulvių kasamąsias, sodinamąsias,
kt.
Tel. (8-612) 57075.

Dviejų kambarių butą Pušyno mikrorajone (I-as aukštas, be tarpininkų). Kaina sutartinė.
Tel. (8-607) 76734.
Vieno kambario butą 5-ame aukšte,
renovuotame name (Liudiškių g. 23).
Tel. (8-698) 01180.
Anykščių r., Viešintų mstl. mūriniame name įrengtą 2 kambarių butą
su visais patogumais, rūsiu, ūkiniais
pastatais, dviem garažais.
Tel. (8-683) 91121.
Sodą su nameliu Liudiškių sodų
bendrijoje.
Tel. (8-683) 70490.
Garažą “Kalniečių” kooperatyve
(prie buvusios MSV).
Tel. (8-686) 33036.
Kuras
Skubiai, pigiai - mišrias, sausas,
skaldytas malkas.
Tel. (8-670) 46795,
Kalno g. 16, Anykščiai.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.

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

Trijų kambarių butą Statybininkų g.
4 name. 5 aukštas, padarytas remontas.
Tel.: (8-614) 43447, (8-612) 67535.

Tel. (8-645) 83185.

Tel.: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

Brangiai superkame automobilius visoje Lietuvoje. Automobiliai
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su
defektais. Automobilius pasiimame
patys iš reikiamos vietos. Vietoje
sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus. Dirbame be išeiginių.
Tel. (8-683) 94708.

MIŠKUS

PERKA
VERŠELIUS

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

Agrojavai Kupiškyje geromis
kainomis
vis dar superka šiuos grūdus:
žirnius, kviečius ir miežius.
Paskubėkite nes supirkimo
laikas eina į pabaigą.

Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

Brangiai superkame

V. S.
ĮMONĖ
BE TARPININKŲ

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Brangiai - miškus su žeme, išsikirtimui, žemės ūkio paskirties
žemę visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Gyvuliai
Karvę.
Tel. (8-612) 87395.
Karvę.
Tel. (8-600) 94443.
7 metų kumelę.
Tel. (8-675) 62357.
Kita
Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas,
pieno seperatorius, sviestamušes, melžimo aparatus, bulvių
sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius,
ventiliatorius, 600 - 1000 l plasmasines talpas, vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.

Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Parduodami
naujos
statybos namukai su pilna apdaila
PALANGOJE, Kontininkų g. 5A.
Išskirtinumai: Pušynas, iki jūros
380 m., nuosavas žemės sklypas,
pilnai sutvarkyta teritorija, terasa,
dujos, krosnelė, parkingas. Be tarpininkų. Tel.: (8-669) 90111.

AKCIJA!

Kotedžas 3 k. tik 59 000 Eur.
Namukas 3 k. tik 89 000 Eur.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien

2018 m. gegužės 26 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Pilypas, Algimantas, Milvydė,
Eduardas, Vilhelmina.
gegužės 27 d.

Tie politikų viražai
Ima duoti aiškią grąžą.
Apgalvojusi kviečiu
Dirbti vardan Anykščių.

Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora.
gegužės 28 d.

Kilo planas man, kaimyne,
Pasitelkusi degtinę,
(Nors „valstiečiai“ smerks mane)
Kurti pramogą take.

Justas, Jogirdas, Rima, Augustinas.

mėnulis

Pavaišinusi Antaną
Rausiu karklą gale namo.
Už flečkutę velniaakės
Atsiras ant upės šakės.

gegužės 26-28 d. priešpilnis.

anekdotas

Petras bus puikus Kastytis
Tik reiks ūsus apkarpyti.
Kai pro šalį valtis plauksSeną tinklą Petras trauks.

Duktė sako motinai:
– Mama, šiandien radau 50
eurų!
– Nusivalyk lūpas. Duotų man
dievas tavo kūną, aš dar ne tiek
surasčiau.

Aš dainuosiu kaip Jazzu
Bus Pašventupy smagu.
Už turistų edukaciją
Mus pagirs per vietos radiją.

oras
+23

+14

Amiliutė imasi plėtoti
Anykščiuose turizmo
paslaugas

NNN

redaktorei nežinant

Antradienį į „Anykštos“ redakciją paskambinęs vyriškis piktinosi, kad šienaujant žolę ja padengtas
aplinkkelio nuo J.Basanavičiaus
gatvės vedančio į Kęstučio gatvę
šaligatvis. Šienauta - galingai! Vietomis šaligatvis sunkiai įžiūrimas.
Nuotrauką su šaligatvio vaizdu
patalpinus portale anyksta.lt pasipylė komentarai, nemaža dalis
skaitytojų aiškino, kad viskas su
tuo šienavimu yra gerai, jog gal
kada nors tą žolę sušluos, o gal ir
ji pati, gera valia sudžius ir pavirs
į dulkes.
Kelkraščius ir žaliuosius plotus

O gal samdom ožkas?

prižiūrinčioms įmonėms siūlome
idėją žaliųjų plotų priežiūros specialistėmis įdarbinti ... ožkas. Jos
priežiūros darbus atliktų už dyką,
gal tik vandens reikėtų įpilti. Tačiau ir dėl vandens, matyt, būtų galima susitarti su UAB „Anykščių
vandenys“ - įpiltų vieną kitą kibirą
nemokamai.
Tiesa, įdarbinant ožkas darbo sutartyse reikėtų numatyti punktą dėl
nušienautos ir perdirbtos pievos
pašalinimo iš organizmo taisyklių.
Šis procesas turėtų būti atliekamas
tik nustatytu laiku, nurodytoje vietoje.

Po šienavimo šaligatviui buvo šilta, jis niekuo nesiskundė. Tiesa, praeiviai išsižoliavę batus buvo nepatenkinti...
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

„Anykštą“ galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, tačiau
patogiausia - prenumeruoti!
3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

„Anykšta“

21.00

40.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
pensininkams

18.00

35.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

Paštų skyriuose:

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

18.00

30.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

25.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

20.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
15.00

30.00

3 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
6.00

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

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29). Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. . Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400,
Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.

