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šiupinys
Paroda. Birželio 6 d. (trečiadienį) 17.30 val. Angelų muziejuje–Sakralinio meno centre Anykščiuose sukurtų asambliažų parodos
pristatymas. Renginys nemokamas.
Dalyvauja - Romualdas Pučekas,
Arūnas Vilkončius, Rita Juodelienė, Kęstutis Indriūnas, Jurga Bugailiškienė, Kristina Striukienė, Lina
Vaišnytė, Dalia Gilienė, Margarita
Milašienė, Saulius Milašius, Genutė Tumienė, Vladas Gaidys, Jolita
Karalienė, Aleksandras Tarabilda.

Kūrėja Irma
Laurinavičiūtė:
„Vaikai užpildo
viską, ką darai“
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Laikinasis komunalininkų vadovas
bando užčiaupti net politikus vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščiuose precedento neturintis atvejis - laikinasis savivaldybės įmonės UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovas Jonas Žukauskas per rajono Tarybos posėdį išgirdęs Tarybos nario Luko Pakelčio kritiką komunalininkams, merui Kęstučiui Tubiui parašė
raštą, prašydamas įpareigoti deputatą jo atsiprašyti. Meras raštą peradresavo Anykščių rajono savivaldybės etikos komisijai.

Radinys. Ketvirtadienį Skiemonių seniūnijos ūkininkas šalia Paberėžių kapinių ženklo pastebėjo
sumestus žmogaus kaulus. „Esu
medžiotojas, tikrai skiriu, kur žmogaus kaulai, kur žvėries“. - tvirtino į
redakciją paskambinęs vyras. Apie
radinį ūkininkas pranešė ir bendruoju pagalbos telefonu. Atvykę policijos pareigūnai kaulus susirinko.
Plačiau - antradienio „Anykštoje“.
Seniūnė. Kavarsko seniūne
netrukus pradės dirbti dabartinė
seniūno pavaduotoja Šarūnė Kalibataitė. Penktadienį vyko seniūno
konkursas, į kurį atvyko vienintelė
pretendentė iš trijų užsiregistravusių asmenų.
Vizitas. Penktadienį Anykščių
rajono savivaldybės posėdžių salėje
vyko susitikimas su Vidaus reikalų
ministru Eimučiu Misiūnu. Nors į
susitikimą buvo kviečiami rajono
verslininkai, pagrindiniai ministro
klausytojai buvo savivaldybės bei jai
pavaldžių įstaigų darbuotojai. Plačiau apie ministro E.Misiūno vizitą
skaitykite antradienio „Anykštoje“.

Laikinasis UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ direktorius Jonas Žukauskas, kuris
yra Anykščių savivaldybės administracijos
direktoriaus Audroniaus Gališankos grupiokas, mano, kad komunalininkų veiklos
politikai vertinti neturi teisės.

Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis teigia, kad po J.Žukausko skundo jis
tik dar giliau įsitikino, kad Anykščių komunaliniame ūkyje yra betvarkė.

Ligoninė išlipo iš nuostolių

Anykščių savivaldybės etikos komisijos pirmininkas Donatas Krikštaponis mano, kad
laikinasis komunalininkų direktorius jo vadovaujamai komisijai daro spaudimą.
Jono JUNEVIČIAUS
nuotr.
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Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
Anykščių ligoninė turi priežastį džiaugtis. Susumavus pirmų keturių šių metų mėnesių
rezultatus, ligoninė juos baigė
be nuostolių nepaisant to, kad
paslaugų suteikė daugiau, nei
gali apmokėti ligonių kasos.
Tačiau Anykščių ligoninės
vyriausias gydytojas Dalis Vaiginas neslepia – dirbti pelningai yra didelis iššūkis.

Uždarė. Anykščių ligoninėje vaikai nebegims. Nuo birželio 1-osios
nebeteikiamos akušerijos paslaugos. Sprendimą reorganizuoti ligoninės skyrius prieš porą mėnesių
priėmė Anykščių rajono taryba.
Taika. Po to, kai gegužės pradžioje vilkai papjovė dvi Viešintų
seniūnijos ūkininko ėrevedes avis
ir penkis ėriukus, daugiau vilkų
išpuolių prieš Anykščių rajono
ūkininkų gyvulius kol kas nebuvo
užfiksuota. Paprastai per metus
vilkai išpjauna bent 80 Anykščių
ūkininkų avių.

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas gali
džiaugtis, kad bent metų pradžioje ligoninė įvykdė pirmąjį Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymo dėl siektinų rezultatų punktą – ligoninė dirbo pelningai.

Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių
ligoninės vyriausiais gydytojas
Dalis Vaiginas, pirmieji keturi mėnesiai ligoninei nebuvo nuostolingi. Ligoninė po trečdalio metų turi
2 tūkstančių eurų „pliusą“.
Tokia suma gal ir neatrodytų
dideliu pagrindu džiaugtis, jei nevertinti, kad gydymo įstaiga praėjusius metus baigė su nuostoliais.

4 psl.

asmenukė

Nubaudė
nekaltą

Už ką Lietuva turi sumokėti
130 000 eurų, jeigu CŽV kalėjimo Lietuvoje nebuvo?
Apie kalėjimą tvirtina nežinoję trys prezidentai, VSD, prokurorai ir teisėjai. Tačiau JAV
žurnalistai atrado namą Antaviliuose, Danijos žurnalistai paslaptingų skrydžių į Lietuvą
numerius. Europos Žmogaus
teisių teismas Lietuvą pripažino
pažeidus Konvenciją, savo teritorijoje leidus žiauriai kankinti
įtariamą terorizmu musulmoną
(jo kaltė iki šiol neįrodyta), bet
Lietuvos valdžia iki šiol nežino,
kas vyko Vilniaus pašonėje. Va
čia tai valstybės užvaldymas!

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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FNTT tikrina Anykščių savivaldybės
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
viešuosius pirkimus
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai (FNTT)
tikrina Anykščių savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų
dokumentus.
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka tikina,
kad FNTT savivaldybėje
lankėsi prevenciškai, FNTT
nurodo, kad tikrino gautą
informaciją.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka „Anykštai“ pripažino
faktą, jog FNTT pareigūnai netikėtai, iš anksto neperspėję atvyko į
Anykščių savivaldybę. Direktorius
tvirtino, jog FNTT neatlieka jokio
tyrimo, jokio skundo nebuvę. „Jie

sakė, jog tai prevencija“.
Tuo tarpu į „Anykštos“ paklausimą apie FNTT pareigūnų viešnagės tikslus Anykščių savivaldybėje,
FNTT atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė atsakė: „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba tikrino gautą informaciją apie Anykščių rajono

Valdžia davė atsikvėpti komunalininkams

savivaldybėje vykdytus viešuosius
pirkimus“.
Taigi, ne pro šalį važiuodami
FNTT pareigūnai į Anykščių savivaldybę prevenciškai užsuko, o „tikrindami gautą informaciją“.
Sulaukę FNTT atsakymo, perklausėme A.Gališankos apie tyrimą
savivaldybėje. Direktorius laikėsi
ankstesnės taktikos. „Mums sakė,
jog prevenciškai tikrino, aiškinkitės
su FNTT“ - tvirtino direktorius.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

– meras Kęstutis Tubis, jo patarėjai
Dominykas Tutkus bei Donaldas
Vaičiūnas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Blazarėnas. Gėles taip
pat sodino Anykščių menų centro
direktorius Tomas Tuskenis, Pasaulio anykštėnų bendrijos atstovai. A.Aglinskaitė aiškino, kad po
17 valandos prie akcijos prisijungs
ir daugiau talkininkų. Talkininkus
morališkai palaikė ir jaunos mamos, su atžalomis prie upės pūtusios muilo burbulus...
Pajuokavus, kad galbūt čia visai
tiktų užrašas „Čia gera numirti“,
meras K.Tubis replikavo, kad nereikėtų būti pesimistais.
2008 metų vasarą į Anykščių
rajono savivaldybę kreipėsi vietos jaunimas ir išsakė idėją, kad

Talkoje daugiausia plušėjo valdininkai.

Autoriaus nuotr.

Šventosios upės krantinę galėtų
papuošti iš gėlių sudėliotas 5 metrų aukščio raidžių šūkis „Čia gera
sugrįžti”. Ar tikrai būtina keisti šį
užrašą kitu, anykštėnų niekas neatsiklausė. Kai kuriuose socialinių
tinkle forumuose žmonės netgi didžiąją dalimi pasisakė, kad užrašo

keisti nereikėtų.
Pasak akcijos organizatorių, ši
akcija – puiki žinutė ne tik anykštėnams, bet ir visai Lietuvai, jog
ieškantiems gyvenimo kokybės,
įkvėpimo kūrybai ir puikios vietos
augti šeimai Anykščiai yra idealus
miestas.

Dingusios moters kūnas rastas po trijų savaičių

robertas.a@anyksta.lt

šė policijai.
Nuo gegužės 6 dienos dingusios
D.Kundrotienės policija ieškojo
pasitelkusi gyventojus ir net technines priemones. R.Čepulis pasakojo, kad dingusios moters paieškai į dangų buvo pakelti dronai.

Moters mirties aplinkybes aiškinasi teismo medicinos ekspertai.
D.Kundrotienės artimieji pasigedo gegužės 6 dieną. Po dviejų
dienų ieškant dingusiosios, Anykščių rajono policijos komisariatas
pagalbos kreipėsi ir į visuomenę.

Sekmadienį netoliese Anykščių seniūnijos Šeimyniškėlių kaimo
rastas gegužės pradžioje iš namų išėjusios ir be žinios dingusios,
policijos ieškotos anykštėnės Danutės Kundrotienės kūnas.
Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas
Čepulis „Anykštai“ sakė, kad 1944

„Anykšta“ TV

metais gimusios moters kūną netoliese Šeimyniškėlių kaimo aptiko
vienas anykštėnas ir apie tai prane-

mesį S.Vaitkutė.
Apie kitas „Anykštėnų forume“ iškeltas idėjas miestui išgirsite interviu,
kurį galite pasižiūrėti portale anyksta.
lt
S.Vaitkutę kalbino portalo anyksta.
lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Muštynės. 2018-05-26 apie
21.30 val. Kavarske, prie Kavarsko užtvankos, išgertuvių metu
vyrą sumušė du pažįstami vyrai.

DA 323“, kurį vairavo neblaivus
(nustatytas 2,72 prom. girtumas),
neturintis teisės vairuoti vyras (g.
1999 m.), gyvenantis Rokiškio
rajone. Vyras sulaikytas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

motiną (g. 1932 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. 2018-05-28 apie
14.44 val. Debeikių seniūnijos
Leliūnų kaime, Pakalnės g., sustabdytas automobilis „MAZ-

Smurtas I. 2018-05-29 apie 15
val. namuose Kavarsko seniūnijos
Janušavos kaime, Gintaro g., vyras (g. 1961 m.) smurtavo prieš

„Vystymasis yra procesas. Tam,
kad jis vyktų teisinga linkme, tas
pokalbis turi būti nuolatinis“, - apie
„Anykštėnų forumo“ tikslus kalbėjo S.Vaitkutė.
Viena iš „Anykštėnų forume“ iškeltų minčių – Anykščiams trūksta

Temidės svarstyklės

Robertas Aleksiejūnas

Lyg tik dabar mokinamės
bendrauti
bendruomeninių erdvių.
„Kai mes kalbame apie bendruomenines erdves, mes kalbame apie
tas patalpas, kur bendruomenė yra
ne svečias, o šeimininkas“, - sakė
„ANYKŠTA“ TV pašnekovė.
S.Vaitkutė pastebėjo, kad Anykščiuose trūksta neformalesnio santykio
tarp bendruomenės ir savivaldybės.
„Dabar atrodo, kad lyg dar tik mokinamės bendrauti. Savivaldybė gal
ir komunikuoja, bet taip nutinka, kad
visuomenė neišgirsta“, - atkreipė dė-

„ANYKŠTA“ TV kalbino
vieną iš gegužės mėnesį vykusio
„Anykštėnų forumo“ moderatorių Simoną Vaitkutę.

Draudimas. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Antanas Nesteckis paskutiniąją pavasario dieną pasirašė įsakymą dėl
priemonių mažinti gaisrų pavojų,
prasidėjus sausringam laikotarpiui,
Kauno rajono miškuose ir durpynuose. Nurodyta prasidėjus sausringam
laikotarpiui ir miškų gaisringumui
pasiekus IV miškų gaisringumo klasę, uždrausti gyventojams, neturint
valstybinės įstaigos -Valstybinių
miškų urėdijos Kauno teritorinio padalinio, Valstybinių miškų urėdijos
Dubravos teritorinio padalinio ir durpynų administracijų leidimų, lankytis
bei važiuoti transporto priemonėmis
miškuose ir durpynuose tol, kol bus
atšauktas šis įsakymas.
Lengvata. Parlamentarų grupė siūlo Lietuvos teritorijoje užaugintiems
vaisiams, uogoms ir daržovėms numatyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.
Tai siūlančią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisą įregistravę Seimo
nariai tikisi, kad tai paskatins šalies
augalininkystės plėtrą. „PVM sumažinimo teigiamą poveikį labiausiai
pajus mažas pajamas gaunantys asmenys ir tai skatins šalies augalininkystės
plėtrą bei sumažins Lietuvos ūkininkams patirtus milijoninius nuostolius
dėl įvairių galimų gamtos stichijų“,
- sako projektą teikiantys Seimo nariai
Vytautas Kamblevičius, Dainius Kepenis, Robertas Šarknickas, Sergejus
Jovaiša, Algimantas Kirkutis.

Antradienį Anykščiuose, šalia remontuojamo dainininkės Jazzu
restorano, plušėjo rajono valdžios atstovai – sodino gvazdikinius
serenčius. Šventosios upės krantinėje prieš dešimtmetį gėlėmis
papuoštas užrašas „Čia gera sugrįžti“ transformuotas į „Čia gera
gyventi“. Tokia mintis kilo Anykščių rajono savivaldybės vadovams bei Pasaulio anykštėnų bendrijos atstovams.
Gėlių sodinimo akcijai Šventosios
upės krantinėje nesutrukdė net ir
daugiau nei 30 laipsnių karštis. Prieš
savaitę ji buvo atšaukta, nes tuomet
talkininkai pabūgo lietingo oro.
Akcija pavadinta „netradicine“,
į ją kviesti ir anykštėnai, tačiau
gėlių sodinti darbo metu, 16 valandą, nepanoro net ir bedarbiai,
taigi didžiausias darbo krūvis teko
Anykščių rajono savivaldybės atstovams.
Instruktažą, kaip Šventosios
upės krantinėje sodinti gėles, davė
Anykščių rajono savivaldybės
specialistė ryšiams su visuomene
Adelė Aglinskaitė. Pirmasis į darbus kibo biologas, mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius, netrukus
prie jo prisijungė ir kiti tik darbinius švarkus nusimetę valdininkai

spektras

Visus interviu galite
pamatyti portale
www.anyksta.lt

Smurtas II. 2018-05-30 gautas vyro (g. 1964 m.), gyvenančio
Svėdasų seniūnijos Bajorų kaime
pareiškimas, kad apie 07.30 val.
J. Tumo - Vaižganto gimnazijos
koridoriuje buvo sumuštas jo nepilnametis sūnus (g. 2004 m.).

Anykštėnė Simona Vaitkutė sakė, jog dabar yra tiek
daug informacijos, kad
žmonės kažkokių biurokratinių raštų net nepastebi.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vagystė. 2018-05-29 apie
15.39 val. moteris (g. 1960 m.)
pastebėjo, jog iš namų Anykščiuose, Pakrantės g., aptverto
kiemo, išėmus tvoros segmentą,
pagrobtas traktoriukas-žoliapjovė HUQVARNA. Padaryta žala
- 3600 eurų. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Slauga. Paliatyviosios slaugos
prieinamumas Lietuvoje yra nepakankamas, o reglamentavimas bei
apmokėjimas už paslaugas - neatitinkantis poreikių, į tai atkreipė dėmesį
Seimo nariai iš įvairių frakcijų, kurie
kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą
Aurelijų Verygą. Parlamentarai prašo
padidinti reikalingos paliatyviosios
pagalbos prieinamumą, jos skyrimą
atsiejus nuo dabar taikomų indikacijų
sąrašų, ir teikiant ją šeimos gydytojo sprendimu, atsižvelgus į paciento
būklę. Norint objektyviai pagerinti
paliatyviosios pagalbos gavėjų gyvenimo ir jų priežiūros kokybę, siūloma
pakeisti medicininės, ortopedinės ir
kitokios technikos kompensavimo
tvarką, ją taip pat susiejant su šeimos
gydytojo diagnoze.
Loterijos. Seimo narys Kęstutis
Masiulis siūlo uždrausti LRT televizijai transliuoti azartinius lošimus.
„Nors LRT gauna finansavimą iš
valstybės biudžeto ir jie pažadėjo, kad
neberodys reklamos, tačiau vis tiek
transliuoja „Keno loto“ ir „Jėga loto“
lošimus. Abejoju, ar tokie lošimai turi
didelę pridėtinę vertę visuomenei. Juk
absoliuti dauguma žmonių nieko iš to
nelaimi ir geriau tuos pinigus panaudotų kilnesniems tikslams“, - teigia
parlamentaras, įregistravęs įstatymo
pataisą, uždrausiančią LRT transliuoti
azartinius lošimus.
Nuomonė. Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų (TSLKD) garbės pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis įvertino
„valstiečių“ politikos metodus. Komentuodamas ketvirtadienį „valstiečių“ balsais pašalintą konservatorių
Andrių Kubilių iš Artūro Skardžiaus
apkaltos komisijos, V. Landsbergis
sakė, kad valdantieji veikia Stalino ir
kolūkio pirmininko metodais. „Kas
yra bolševikai - tie, kurie turi balsų daugumą ir jaučiasi diktatoriais.
Jiems nereikia kalbėtis su kitą nuomonę turinčiais žmonėmis“, - kalbėjo
V. Landsbergis.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Ar važiuosite į
Žirgelio šventę,
ko tikitės?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Rajono Taryba labiausiai
myli sportininkus robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Gegužės 30 dieną sušauktas 41-asis Anykščių rajono Tarybos
posėdis. Šįsyk jis vyko ne kaip įprastai - ketvirtadienį, o trečiadienį. Posėdžio metu priimti 33 sprendimai, iš kurių net du turės tiesioginės įtakos anykštėnų piniginėms – brangiau teks mokėti už
žemės ūkio paskirties žemę bei bibliotekos teikiamas paslaugas.

Vanda TEPCOVIENĖ, medikė:
- Gaila, bet dalyvauti negalėsiu,
teks budėti ligoninėje. Į „Bėk, bėk
žirgeli! šventes važiuodavau, jos
man patinka. Tokios šventės yra gerai.

Anykščių rajono Tarybos nario, „valstiečio“ Algirdo Anankos
piniginę už sportininkų pasiekimus papildys 250 Eur premija,
kuri mokama iš rajono biudžeto.

Antanas LAVINSKAS, Anykščių miesto gyventojas:
- Būtinai į šventę važiuosiu. Šiemet ji sutampa su Tėvo diena. Atvažiuos dukra su žentu. Jie irgi šios
šventės mėgėjai. Nieko ypatingo šiemet nesitikiu, man patinka šventės
visuma, viskas, kas joje vyksta. Tai
proga susitikti su buvusiais bendradarbiais, bendraamžiais.

Romualdas
GIŽINSKAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Šventėje dalyvausiu. Šiemet ji
turėtų būti atsinaujinusi ir įspūdinga.
Dalyvavau prie „Bėk, bėk, žirgeli!“
šventės kūrimo ištakų, tad man ši,
jubiliejinė, šventė ypač brangi. Beje,
dar nespėjau panagrinėti programos.
Mano nuomone, Miesto šventė yra
prabangos šventė, o Žirgelio šventė
yra respublikinės reikšmės istorinis
kultūrinis renginys.

Anykščių rajono Taryba pritarė,
kad Anykščių seniūnijai būtų skirti
2,5 tūkst. Eur garažo pirkimui.Garažo seniūnijai prisireikė prieš metus įsigytos automobilio priekabos
laikymui.
Posėdyje taip pat atlikta Anykščių rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios
programos korekcija, mat paaiškėjo, kad šiam sezonui nepakanka
lėšų rajono paplūdimių stebėsenai.
Papildomų lėšų iš rajono biudžeto
šiam reikalui neprireikė, pakako
jas tik perskirstyti. Anykščių rajono savivaldybės administracija šių
metų maudymosi sezono metu nuo
gegužės 22 iki rugsėjo 7 d. planuoja
atlikti paplūdimių vandens kokybės
tyrimus Anykščių miesto Šventosios upės paplūdimiuose (Šeimyniškėlių g. ir Dainuvos slėnyje) ir
ežerų: Rubikių prie Kriokšlio, Nevėžos prie Palionio kaimo (Skiemonių seniūnijoje), Alaušo (Svėdasų
seniūnijoje) bei Viešinto (Viešintų
seniūnijoje). Maudymosi sezono
metu iš minėtų paplūdimių reguliariai kas dvi savaites planuojami imti
8 mėginiai tyrimams.
Rajono Tarybos sprendimu, pa-

keistas Aulelių vaikų globos namų
pavadinimas – įstaiga vadinsis
Anykščių rajono šeimos ir vaiko
gerovės centru. Įstaigos nuostatose
numatyta, kad centras turės tris padalinius - Bendruomeninius vaikų
globos namus, Aulelių savarankiško
gyvenimo namus ir Globos centrą.
Anykštėnų išrinktieji pritarė
Anykščių miesto Pakrantės gatvės
rekonstravimui. Ši gatvė, rajono
Tarybos sprendimu, į Anykščių
miesto vietinės reikšmės gatvių su
žvyro danga rekonstravimo ir kapitalinio remonto prioritetinį sąrašą
trečiuoju numeriu buvo įrašyta dar
2017 metais. Pirmuoju numeriu šiame sąraše įrašytos Leliūnų gatvės
rekonstravimo techninis projektas
koreguojamas, antrą – Pašventupio
gatvę – planuojama pradėti rekonstruoti šiais metais ir baigti kitais
metais. Pakrantės gatvės rekonstravimui savivaldybė prašys Kelių
priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo arba programos
lėšų. Skaičiuojama, kad Pakrantės
gatvės rekonstrukcija kainuos 388
tūkst.Eur. 458 m ilgio gatvėje bus
išlieta asfaltbetonio danga, įrengtas
1,2 m pločio šaligatvis, lietaus nuo-

tekų bei apšvietimo tinklai.
Posėdyje rajono Tarybos nariai
gan ilgokai ginčijosi, svarstant
sprendimo projektą dėl Anykščių
rajono savivaldybės ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo. Vyriausybės
atstovė pateikė pastabą, kad vyriausiojo gydytojo pareigybė ateityje vadintųsi vadovo pareigybe,
tačiau rajono Taryba turėjo kitokią
nuomonę. Rajono Tarybos narys,
socialdemokratas Dainius Žiogelis
klausė, kodėl ligoninės vyriausiasis
gydytojas turėtų vadintis vadovu, o
ne direktoriumi. D.Žiogelio siūlymui ligoninės vadovą vadinti direktoriumi pritarė ir rajono meras Kęstutis Tubis, ir visa rajono Taryba.
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešoji biblioteka, rajono Tarybos sprendimu, didins daugelio teikiamų
paslaugų įkainius, nes mažaverčiai
atsiskaitymai centais žmonėms esą
yra nepatrauklūs.
„2014 m. pabaigoje Lietuvos
respublikoje įvedus eurą Bibliotekoje buvo konvertuoti paslaugų
įkainiai iš litų į eurus. Laikui bėgant
daugumos paslaugų įkainiai tapo
nepatrauklūs (nepatogūs vartotojams) dėl mažaverčių atsiskaitymų
centais. Patvirtinus naujus teikiamų
paslaugų įkainius, vartotojams bus
patogiau atsiskaityti už gautas paslaugas“, - teigiama rajono Tarybai
pateiktame sprendimo projekte.
Pavyzdžiui, elektroninio skaitytojo pažymėjimo išdavimas suaugusiems iki šiol kainavo 1,74 Eur,
šios paslaugos įkainis didės iki 2
Eur. Edukacinė programa asmeniui
kainavo 0,58 ct, ji didės iki 1 Eur
ir t.t.
Rajono Taryba patvirtino nekilnojamojo turto, kuriam kitais metais bus taikomas maksimalus 3
proc. mokesčio tarifas, sąrašą. Į jį
įtraukti 38 objektai, kurie yra neprižiūrimi, apleisti, apgriuvę, nenaudojami. Anykščių rajono Taryba
yra nustačiusi nekilnojamojo turto
mokesčio tarifus: 1 procentą visam
nekilnojamajam turtui ir 3 procentus nekilnojamajam turtui, kuris yra
nenaudojamas, neprižiūrimas arba
apleistas, nuo jų mokestinės vertės.
Administracijos direktoriaus įsakymu, sudaryta Anykščių rajono nekilnojamojo turto būklės vertinimo
komisija į sąrašą įtrauktus objektus
įvertino vizualiai juos apžiūrėjusi.
Rajono Tarybos sprendimu, paskatinti piniginėmis premijomis
sportininkai bei jų treneriai. 250
Eur premija bus išmokėta ir vienam Anykščių rajono Tarybos nariui – sunkiosios atletikos treneriui
Algirdui Anankai. Vienerius metus
stipendijos iš rajono biudžeto bus
mokamos biatlonininkui Linui Baniui bei sunkiaatlečiui Arnui Šidiškiui. Iš savivaldybės Sporto veiklos
vykdymo priemonei skirtų lėšų premijoms (iš viso numatyta sportininkų skatinimui 10 770 Eur) sportininkams sumokėti reikės 1850 Eur
(1300 Eur sportininkams ir 550 Eur
jų treneriams), stipendijoms – 190
Eur kas mėnesį vienerius metus
(2018 m. birželio–gruodžio mėn. –
1330 Eur ir 2019 m. sausio–gegužės mėn. – 950 Eur).
Apie kitus 41-ojo Anykščių rajono Tarybos sprendimus skaitykite
artimiausiuose „Anykštos“ laikraščio numeriuose.

savaitės citatos
Jie nenorėjo Jūsų nervinti
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, apie
FNTT pareigūnų viešnagę
Anykščių savivaldybėje:
„Jie sakė, jog tai prevencija“.
O mano brolis - kareivis!
Jonas ŽUKAUSKAS, laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovas, aiškino,
kodėl jaučiasi apšmeižtas:
„Aš turiu 20 metų vadovo
įvairiose pareigose darbo stažą,
iš kurių paskutinius 10 metų dirbu atliekų tvarkymo srityje, taip
pat esu vadybos magistras“.
Šiais laikais ir urano
kapsulę gali nusipirkti...
Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys, apkaltintas, jog neturi atliekų išvežimo sutarties:
„Turiu mokėtojo kodą. Galų
gale juk turiu konteinerius. Negi
J.Žukauskui nekyla klausimas,
iš kur aš gavau konteinerius?“
Nebandėt suabejoti savo
teisumu?
Jonas ŽUKAUSKAS,
įvertino Etikos komisijos
įvertinimą:
„Jei vadovautis Jūsų vadovaujamos komisijos sprendimu,
Tarybos nariai ir kiti aukšti pareigūnai gali apšmeižti asmenis
ir likti neįvertinti“
Analogas: „Kolūkyje
sunkiausiai dirbo arklys,
bet pirmininku netapo“.

Juozas RATAUTAS, anykštėnas, apie politikų norą pasivaržyti „Bėk bėk, žirgeli!”
šventėje:
„Vežimą tegul traukia arkliai,
svorius tegul kilnoja savickai, o
politikai tegul rungtyniauja darydami gerus darbus mūsų labui“.
Na, ne pati romantiškiausia
vieta žvaigždžių
skaičiavimui
Šarūnas GRIGONIS, J. Biliūno gimnazijos prezidentas,
apie tai, ko nori mokiniai:
„Jaunimas nori kurti, o ne stovėti prie „Maximos“ ir skaičiuoti žvaigždes“.
Iš platesnės erdvės pasiekia
informacija, jog dar ir
mušasi...

Jurijus NIKITINAS, Anykščių Vietos veiklos grupės vadovas, apie stereotipus:
„Jei gyveni uždaroje informacinėje erdvėje, atrodo, kad kaime žmonės tik geria“.
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Ligoninė išlipo iš nuostolių
(Atkelta iš 1 p.)
Maža to, kad ligoninė sugebėjo
turėti daugiau pajamų, nei išlaidų, ji dar suteikė gydymo paslaugų už kurias, pasak D.Vaigino,
nėra galimybių, kad būtų atsiskaityta: „Deklaruojamas principas – pinigai seka paskui ligonį.
Bet jei ligoninėje ligonių bus gydyta daugiau nei numatyta lėšų,
už jų gydymą liks neapmokėta.
Turėsim išlaidas – pirksim vaistus, atliksim tyrimus, maitinsim,
darbuotojams darbo užmokestį mokėsim, bet tų lėšų niekada
neatgausim. Yra, sakykim, finansinė kvota, pinigų suma, tai
ją viršijus didesnio apmokėjimo
negauni. Pavyzdžiui, turim kvotą
šimtui ligonių, bet gydėm šimtą
penkiasdešimt. Už tų penkiasdešimties gydymą, virš kvotos, atlygio niekada negausime. Bet vasarą būna atoslūgis, ligonių būna
mažiau ir kvotos nepasiekiam.
Vėl negaunam“, - apie gydymo
finansavimo ypatybes pasakojo
gydytojas.
Pastebėjus, kad tokiu atveju, jei
viršijus kvotą formaliai ligoninė
turėtų ligonių nepriimti, juo labiau,
kad ministerija nustatė siektinus
rezultatus gydymo įstaigoms dirbti pelningai, ligoninės vyriausiasis
gydytojas kalbėjo, kad seniau galiojo tokia nuostata, kad pasibaigus
kvotai, galėjo nepriimti: „Bet, žinoma, taip nesielgdavome. Priimdavome ir gydydavome lygiai taip
pat. Mus vienoje vietoje matuoja
pagal verslo standartus, lyg gamintume kažkokias prekes, iš nesveikų
žmonių sveikus, bet pasiekus tam
tikrą lygį apmokėjimas sustoja.
Toliau „gaminkite“ sveikus, bet pinigų jau nebegausite, išsitekite su
tais pačiais pinigais. Gaunasi, kad
už vieno ligonio gydymą negau-

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Pirmąjį gegužės sekmadienį
minima Motinos diena – išskirtinė šventė, kada tiek jaunas, tiek
jau gerokai gyvenimo patirties
turintis skuba nusilenkti Motinai.
Ar dovanodamas gėlės žiedą, ar
ant smėlio kauburėlio uždegdamas žvakelę... Juk Motina – tarsi
pradžia ir pabaiga, juk Motinai,
o ne Tėvui, mirus sakoma, kad
vaikas liko našlaičiu...
Tradicijos, sukurtos taisyklės,
patirtys Tėvo vaidmenį tarsi
padaro mažiau reikšmingą. Bet
juk tai – netiesa...
Net krikščionių religijoje, tiksliau Siracido knygoje, sakoma:
„Kas gerbia savo tėvą, džiaugsis
savo vaikais, ir kai melsis, jis
bus išklausytas. Kas gerbia tėvą,
ilgai gyvens“.
Tačiau populiarioji kultūra
jaunimui formuoja vyro, kaip
nuotykių ieškotojo, vakarėlių
liūto, įmantraus meilužio įvaizdį,
– vyro egoisto ir vyro be atsa-

name visos sumos. Po to stebisi, rezultatų vertinimo rodiklių 2018
kodėl įstaigos dirba nuostolingai“, metų siektinų reikšmių. Rajoni- kad ligoninėms kai kurie nuosto- nėms ligoninėms ir pirminiams
liai kyla ne dėl jų kaltės, kalbėjo sveikatos priežiūros centrams, tuo
gydytojas.
pačiu Anykščių ligoninei ir AnykšD.Vaiginas pasakojo, kad ligoni- čių pirminiam sveikatos priežiūros
nė pirmus 4 metų mėnesius baigė centrui (PSPC), Sveikatos apsaube nuostolio, net vertinant, kad vir- gos ministerija patvirtino veiklos
šijo gydymo kvotas, tai yra - turėjo rezultatų vertinimo rodiklių 2018
daugiau ligonių nei nustatyta gy- metų siektinų reikšmių kriterijus.
dyti ir liko neapmokėtų paslaugų.
Punktas dirbti nenuostolingai –
Aktyvaus gydymo (stacionarinių iškeltas pačiu pirmuoju.
paslaugų teikimas) paslaugų ligoIš sveikatos priežiūros įstaigų
ninė suteikė beveik už 78 tūkstan- reikalaujama panaudoti darbo užčius eurų daugiau, nei galėjo. Pa- mokesčio fondui didinti gautas
sak vyriausiojo gydytojo, atgauti tikslines lėšas sveikatos priežiūpinigus už šias suteiktas paslaugas ros specialistų, teikiančių asmens
ligoninė neturi galimybių.
sveikatos priežiūros paslaugas,
Tačiau ligoninė per 4 mėnesius darbo užmokesčiui kelti vidutinišslaugos paskai 20 procentų,
...Aktyvaus gydymo (staci- prioritetą teikiant
laugų
virš
kvotos
su- onarinių paslaugų teikimas) mažiausiai
užteikė už 68 paslaugų ligoninė suteikė dirbančių specitūkstančius, o beveik už 78- tūkstančius alistų atlyginimų
ambulatorinių
kėlimui.
Kaip
paslaugų – už eurų daugiau, nei galėjo. „Anykštai“ kal18 tūkstančių. Pasak vyriausiojo gydytojo, bėjo D.Vaiginas,
Šias sumas gy- atgauti pinigus už šias su- ligoninė neturi
dymo įstaiga, teiktas paslaugas ligoninė biudžetinio
fikvotos ribose, neturi galimybių...
nansavimo ir jogali atgauti,
kių tikslinių lėšų
jei per kitus
taip pat ir darbo
metų mėnesius paslaugų suteiks užmokesčiui didinti negaudavo ir
mažiau. Pasak D.Vaigino, dalį šių negauna, tiesiog buvo padidinti kai
lėšų ligoninė, jei susiklostytų pa- kurių ligoninės teikiamų paslaugų
lankios aplinkybės, gali atgauti net finansavimo įkainiai. Iš jų ligoniviršijusi kvotą.
nė turėtų sukaupti fondą atlyginiAkivaizdu, jei ligoninei būtų ap- mams didinti, tačiau fondas atlymokama už visų ligonių gydymą, ginimams didinti nesusikaups, jei
ji per trečdalį metų turėtų šimta- nebus pakankamo skaičiaus pacitūkstantinį pelną.
entų. Taip pat, iškėlus reikalavimą
Gegužės 9 dieną Sveikatos ap- atlyginimus didinti vidutiniškai 20
saugos ministerijos ministras Au- procentų, paslaugų apmokėjimas
relijus Veryga pasirašė įsakymą padidintas ženkliai mažiau, vos kedėl Lietuvos nacionalinės sveika- liais ar keliolika procentų: „Ir mūsų
tos sistemos viešųjų ir biudžetinių pačių darbuotojai įsivaizduoja, kad
įstaigų, teikiančių asmens sveika- ministerija skiria finansavimą atlytos priežiūros paslaugas, veiklos ginimams didinti, bet tas lėšas dar

pirma reikia uždirbti“, - kad ne viskas taip paprasta, kaip gali atrodyti
iš pirmo žvilgsnio, pasakojo ligoninės vyriausiasis gydytojas.
Pagal siektinus rodiklius, ligoninių valdymo išlaidos neturi viršyti
1,87 procento, o PSPC ne daugiau,
kaip 10,33 procento.
Tarp ministro pasirašytų reikalavimų galima rasti punktą, kad
tarp ligoninės ir PSPC išrašytų receptų, ne mažiau kaip 50 procentų
jų, išrašytų kompensuojamiesiems
vaistams ir medicinos pagalbos
priemonėms, būtų elektroniniai.
Dokumente ministerija nenustatė reikalavimų, kiek pacientų turi
būti patenkinti medicinos paslaugų kokybe, nevertins ir pacientų
pateiktų skundų skaičiaus. Taip
pat neatsižvelgs, per kiek laiko
pacientas nuo kreipimosi į įstaigą
gaus medicininę paslaugą, tačiau
vertins, kiek dienų pacientai praleis gydydamiesi ligoninėje ir koks
joje bus lovos užimtumo rodiklis.
Lietuvos ligoninių asociacijai
vadovaujantis D.Vaiginas, paklaustas, kaip vertina, kad ministro
įsakyme dėl siektinų rodiklių labai
akcentuojami ne kokybiniai, o kiekybiniai aspektai, kalbėjo, kad ir
iki pastarojo įsakymo medicinos
įstaigoms galiojo griežti kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai, jie
po šio įsakymo išleidimo niekur
neišnyksta.
„Ligoninėse sprendžiam klausimą, kaip sudurti galą su galu, o būti
nenuostolingu, vienareikšmiškai,
yra iššūkis. Naujas didžiulis iššūkis. Šis dokumentas turbūt yra tik
preliudija. Turėtų būti ir ligoninių
tinklo, stacionarinių paslaugų pertvarka, kitų rodiklių atskleidimas“,
- kad tai tik įžanga į dar didesnius
ligoninės laukiančius iššūkius,
spėjo gydytojas.

komybės. Tuo metu užmirštama
minga moteriškė, jeigu spalviškai
tiesa, kad tik tėviškumo dėka
nesuderinti vaiko drabužiai yra
vyriškumas pasiekia brandą ir
problema.
pilnatvę. Tikras vyras nėra tas,
Na, ir leiskim tam Tėčiui apkuris gali daug išgerti, visada
rengti vaiką pagal „savo madą“,
nešiojasi cigarečių pakelį, yra
leiskim supažindinti su slieku,
laimėjęs daug pergalių meilės
leiskim iš miško grįžti purviniems
karuose.
ir nubalnotom alkūnėm....
Aš manau, kad ir mes, moterys,
Rašydama žodį „leiskim“
prisidedam prie vyro, kaip silpno- jaučiu, kad darau klaidą – o
sios lyties, kūrimo. Neįsuko vyras kodėl Tėčiui turėtų būti kas nors
lemputės, įsisuksiu pati arba
leidžiama? Galima neleisti katinui
pasikviesiu kaimyną, įsijungė valaipioti per stalą, gali darbdavys
kare futbolo varžybas, perkreipdarbuotojui neleisti vėluoti pusvasiu veidelį ir bent porą dienų
landžiu į darbą, net labai didelis
aiškinsiu,
darbdavys pavalkaip futbo...Tikras vyras nėra tas, dinio kabinetą
las svarbiau
kuris gali daug išgerti, vi- užantspauduoti
už mane...
gali... Bet čia gi
sada nešiojasi cigarečių juk Tėtis...
Bent atmetus
pakelį, yra laimėjęs daug
lytiškumą,
Tikriausiai visi
pergalių meilės karuose...
visi mes
žinome Biblinę
žmonės: juk
istoriją apie
ir moterims
sūnų palaidūną.
tingisi ruošti vakarienę ir kuo
Kada tėvas turėdamas du sūnus
puikiausiai tiks (nes dažniausiai
jaunesniojo paprašytas atidavė
mes, moterys, taip nusprendžiam) jam priklausiusio turto dalį ir
užsakyta picerijoje pica, o kai no- tas išėjo į pasaulį laimės ieškoti,
risi laiko sau, nesukdamos galvos tik laimės paieškos baigėsi turtų
skiriam dvi valandas pedikiūrui,
išvaistymu ir visišku skurdu.
nors tą metą galėtumėm išnaudoti Beliko grįžti namo pas tėvą...
pokalbiui, buvimui kartu.
O tėvas ne tik nebarė, ne tik į
Kartą parduotuvėje teko girdė- namus įsileido, bet ir didžiausią
ti šeimyninį ginčą dėl vaikui perpuotą iškėlė sūnaus palaidūno
kamų basučių... „Nesikišk ten,
sugrįžimo garbei. Kai vyriausias
kur tau nereikia, aš geriau žinau, sūnus paprieštaravo dėl tokios
kokias dukrai basutes pirkti.
neteisybės, tėvas atsakė: „VaikeBus kaip aną kartą, kai vaikas
li, tu visuomet su manimi, ir visa,
į darželį išėjo mėlynu sijonu ir
kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo
žalia bliuzele. Žmonės tikriausiai puotauti bei linksmintis, nes tavo
pagalvojo, kad mergaitė mamos
brolis buvo miręs ir vėl atgijo,
neturi...“ Oho, pagalvojau, laibuvo žuvęs ir atsirado“.

Radau ir analogišką, tik jau ne
Biblinį pasakojimą, apie palaidūną Tėvą. Kartą gyveno tėvas
ir turėjo du sūnus. Vieną naktį
tėvas pasiėmė savo turtą ir iškeliavo iš namų. Vyresnysis sūnus
perėmė tėvo pareigas ir darbus
ūkyje, o jaunėlis kasdien išbėgdavo į kelią ir laukdavo, bene
tėvas pareisiąs. Bėgo dienos,
savaitės, metai...Vyresnysis sūnus
įtikino save, kad tėvo niekada ir
nebuvo, o jaunėlis toliau kantriai
tebelaukė grįžtančio tėvo, nes
abiems broliams jo labai trūko.
Ir tėvas grįžo... Grįžo po daugelio metų...
Nors jau praėjo 20 metų,
kai mano Tėtis ilsisi gimtojo
Skiemonių miestelio kapinaitėse,
galvojant apie Jį sukirba širdis
– dabar jau labiau iš džiaugsmo,
nei skausmo. Skauda tik todėl,
kad po truputį blunka Jo veidas
iš mano atminties, skauda, kad
nemato, kaip krentu, o tada taip
reikia tvirtos jo rankos...
Tačiau džiaugiuosi, kad išmokė
žvejoti, kad įskiepijo meilę
knygai, kad sode įrengė supynes.
Džiaugiuosi, kad mums skirtą
trumpą laiką šioje žemėje būti
kartu buvom draugais...
Linkiu, kad šį sekmadienį nė
vienas Tėtis neliktų pamirštas...
Linkiu, kad kokio amžiaus sūnūs
bebūtų, stipriai stipriai Tėčiui
paspaustų ranką, o dukros
apdovanotų šiltu apkabinimu.
Ir, dėl Dievo meilės, neleiskit
sekmadienį nė vienam vyrui sukti
lempučių...

šiupinys
Parama. Programą „Pagalba
maisto produktais“ koordinuojanti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija informuoja, kad Anykščių
miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams maisto paketai bus išduodami birželio 11, 12, 13 dienomis
nuo 9.00 iki 14.00 val. Vilties g. 24,
Anykščiuose. Informacija teikiama
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių skyriaus telefonais:
(8- 381) 53463; (8-610) 39314.
Finansuos. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino pinigų sumą,
skirtą 2018 m. turizmo projektų įgyvendinimui. Nuspęsta finansuoti tris
projektus. Paramos sulauks Anykščių A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinio muziejaus,
VšĮ Anykščių TVIC‘o ir Anykščių
regioninis parko projektai. Bendra
projektų finansavimui skirta suma
70 tūkst. eurų.
Kadrai. Anykščių rajono ligoninės Vidaus ligų skyriaus laikinuoju vadovu paskirtas Vygantas
Saugūnas, kuris pakeitė Vaidą
Klimkevičienę. Šis skyrius buvo
ant subyrėjimo ribos, tačiau ligoninės vyriausiajam gydytojui Daliui
Vaiginui pavyko susirasti naujų
gydytojų ir suformuoti kolektyvą.
Prieš trejus metus V.Klimkevičienė
pasitraukė iš Vidaus ligų skyriaus
vedėjos pareigų. Vadovauti skyriui
buvo patikėta Ričardui Lapinskui. Šį
pavasarį R.Lapinskas parašė pareiškimą išeiti iš vadovaujančio darbo ir
ligoninėje pasiliko tik naktinius budėjimus. D.Vaiginas laikinąja skyriaus vedėja įkalbėjo vėl padirbėti
V.Klimkevičienę. Tačiau, po poros
savaičių darbo, pastaroji pasitraukė
ne tik iš vedėjų, bet ir apskritai išėjo
iš darbo.
Atostogos. Šiais mokslo metais
mokiniams ugdymo procesas truks
kiek ilgiau - išskyrus pradinių klasių mokinius ir abiturientus, visos
kitos klasės vasaros atostogų išsiskirstys birželio 15 dieną. Mokyklos ir savivaldybės pačios galėjo
nuspręsti, kaip prasmingai panaudos ir išdėlios pailgintas mokslo
metų dienas. Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (atliekanti vedėjo
funkcijas) Nijolė Pranckevičienė
„Anykštai“ sakė, kad mūsų rajonas
taip pat – ne išimtis. Mokslo metai
5-11 klasių moksleiviams tęsis iki
birželio 15 d.
Planas. Pagal LR Švietimo ir
mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pasirašytą asmenų, pageidaujančių įgyti profesinę kvalifikaciją,
priėmimo į valstybės finansuojamas
profesinio mokymo vietas 2018
metų planą, Anykščių technologijos
mokykla gali priimti 110 asmenų
penkiose švietimo srityse.
Turgus. Anykštėnams diskutuojant apie tai, kad mieste reikalingas
ūkininkų turgelis, UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ skelbiasi ilginantis Anykščių miesto turgaus
darbo laiką. Nuo birželio 7 dienos,
ketvirtadieniais ir penktadieniais,
turgus dirbs 7–18 val., kitomis dienomis (antradieniais, trečiadieniais,
šeštadieniais, sekmadieniais) turgus
dirbs pagal įprastą grafiką. Anykščių
rajono savivaldybės išplatintame
pranešime rašoma, kad turgaus darbo laikas keičiamas „atsižvelgus į
gyventojų pageidavimus“.

akiratis
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Mažoje pirtelėje gimė unikalūs
daiva.g@anyksta.lt
meno kūriniai
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Viename iš Rokiškio dvaro muziejui priklausančių pastatų yra surinkta ir eksponuojama itin
gausi vieno didžiausio lietuvių liaudies menininko Liongino Šepkos drožinių ekspozicija.
Menotyrininkai pripažįsta šių darbų vertę, unikalumą, išskirtinumą ir sutaria, kad tikras menas
gali gimti ir gyvenant visiškame skurde, skurdžioje trobelėje Pandėlyje (Rokiškio raj.).
Atvykusieji į Rokiškio dvarą čia gali pamatyti ir daugiau unikalių medžio dirbinių – tai bene vienintelę Lietuvoje esančią prakartėlių kolekciją, tarp kurių yra ir anykštėnų tautodailininkų, medžio
drožėjų Jono Tvardausko ir Valento Survilos kurtų prakartėlių.

Dešinėje esančiame Rokiškio dvaro komplekso pastate veikia Liongino Šepkos ekspozicija, kairėje
- organizuojamos įvairios parodos.
Rokiškėnai džiaugiasi garsiu
kraštiečiu
Rašytojas, eseistas Tomas Sakalauskas apie L. Šepkos drožinius
yra rašęs: „Didžiausia jo darbų
stebuklybė – tai grandinės, padarytos iš vieno medžio gabalo. Išvydęs jas, pamatęs jo stovylas, patiri
gerąją jėgą, didingą poveikį, kuris
ilgai nepraeina ir nuo jų atitolus.
Juos pamatęs, nueini kitoks, pasikeitęs negu buvai prieš ateidamas.
Lionginas Šepka buvo menininkas.
Tokių nedaug, tokie gal gimsta
kartą per šimtą metų“.
Pasak Rokiškio dvaro muziejaus
direktorės pavaduotojos vyr. fondų saugotojos Dalios Kiukienės,
L. Šepkos ekspozicija – didžiulė
vertybė, kuria muziejus gali di-

džiuotis. „Buvęs be galo paprastas,
santūrus, netgi asketiškas žmogus
kūrė didžiulį meną. Daugiau nei
20 metų muziejuje vyksta medžio
drožėjų parodos dievdirbiui L.
Šepkai atminti“ – unikalia kolekcija džiaugėsi pašnekovė.
Brolio mirtis „išlaisvino“
talentą
L. Šepka gimė 1907 m. rugpjūčio 26 d. Įdomi jo pavardės kilmės istorija. Bet kurioje knygoje,
kataloge ar straipsnyje randama
Šepkos pavardė. Tačiau oficialiuose dokumentuose jis yra Šapka.
Pandėlio bažnyčios dokumentuose
užrašyta pavardė rusų kalba su „a“
raide. Tačiau jau XIX – XX a. pradžioje rašytiniuose dokumentuose

Skulptūra Švč. Mergelė Marija. 1955 m.

ši pavardė jau rašoma dvejopai.
Tame pačiame dokumente Liongino sesuo Emilija, gimusi 1898 m.
įvardinta Šepkaitės pavarde.
1908 m. sudarytame „Pandėlio
parapijos parapijonių sąraše“ surašyta visa šeima. Jos galva – Justi-

nas Šepka – 44 m., motina Elžbieta
Švelnyčia – 43 m., vaikų pavardės
nesurašytos, tik vardai – Albinas
-22 m., Jonas – 20 m., Petras – 14
m., Viktoras – 6 m. ir jauniausias
Lionginas – 2 m.
„Pandėlio parapijos alfabetinių
mirusiųjų sąraše 1864 – 1940 m.“
1920 m. mirusi L. Šepkos motina
įrašyta dvejopai – Elžbieta Šepkienė ir skliausteliuose „Šapkova“.
Liongino giminės yra pasakoję,
kad jam nepatiko „Šapka“, nes rusiškai tai reiškia „kepurę“ ir jam labiau patiko variantas su raide „e“.
Dar kalbant apie L. Šepkos šeimą, reikia pridurti, kad jo motina garsėjo kaip puiki dainininkė
ir dainų kūrėja. E. Šepkienė pati
mokė vaikus rašto, sekmadieniais
vesdavosi į bažnyčią. Ten išgirsti
Evangelijos žodžiai giliai įkrito
Lionginui į širdį, nes ėmęs drožti,
didžiulius medžio plotus padengdavo prisimintais ir atkurtais jos
tekstais.
Tačiau neilgai vaikai džiaugėsi
motinos meile ir rūpesčiu. Našlaičiai patyrė, kaip sunku užsidirbti
duonos kąsnį. Lionginas piemenavo, vėliau bernavo, dirbo „zimagoru“ (kasė melioracijos griovius),

„Lionginas Šepka“. 1995
m. Tautodailininko, medžio
drožėjo Ipolito Užkurnio sukurtas medinis bareljefas.
skaldė akmenis, tarnavo Lietuvos
kariuomenėje. Tačiau jaunystės
metais jis net neįtarė, kad turi talentą, kuris atsiskleidė skaudžiu
gyvenimo momentu.
Sunkiais pokario metais Lionginas glaudėsi pas savo mylimiausią
brolį Petrą, gyvenusį Pandėlyje.
1949 m. brolis mirė.
(Nukelta į 11p.)

Moteriški pašnekesiai
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Kūrėja Irma Laurinavičiūtė:
„Vaikai užpildo viską, ką darai“
Kalbamės su anykštėne Irma LAURINAVIČIŪTE. Jauna moteris, būdama trijų vaikų mama, spėja ne tik rūpintis šeima, bet
ir skirti dalį savo laiko visuomeninei veiklai bei kūrybai. Dirbusi
draudimo vadybos srityje, radijo stotyje vedusi laidas bei įgarsinusi reklamas, dizaino studijoje kurianti rankų darbo kuprines
bei rankines, dabar Irma vadovauja Anykščių naujų vėjų bendruomenei, kurios iniciatyva Anykščiuose vyksta daug alternatyvių renginių kaip gatvės muzikos diena, žemės valanda ir kiti.
Kalbėjosi Skaistė Vasiliauskaitė-DANČENKOVIENĖ.

Irma Laurinavičiūtė: „Man patinka būti sūkury tarp žmonių“.

Ingridos POCIŪTĖS nuotr.

- Kokius socialinius vaidmenis
atliekate?
- Pirmiausia – motinos. Savo laiką stengiuosi paskirstyti vaikams ir
šeimai. Toliau - draugės, partnerės.
Galiausiai seka bendruomeniniai –
esu Anykščių naujų vėjų bendruomenės pirmininkė. Tai artima mano
įgytai specialybei ir yra puikus būdas išreikšti bei realizuoti save. Baigiau kultūros vadybą ir organizavimą. Esu sesuo, dukra. Svarbūs visi
moteriški socialiniai vaidmenys. Vis
dėlto šiuo metu pirmoje vietoje man
yra motinystė. Derinu ją su kitomis
veiklomis, nes sėdėti namie – neišeina.
- Kas jums yra moteriškumas?
- Tai vidinė ramybė ir meilė sau.
Kai myli save, tuomet moteriškumas pasireiškia ir per visą, ką darai.
Pirmiausiai būtina mylėti save, tik
tada gali save dalinti kitiems. Kai tai
supratau, mano gyvenimas pasikeitė
180 laipsnių kampu. Buvo tarpsnis,
kai dalinau save kitiems, nežiūrėdama savęs. Dėl to labai kentėjau,
tačiau to nesuvokiau, kol neatėjo
kritinis metas.
- Kas padėjo tai suprasti?
- Mano pirmoji santuoka nepavyko. Skyrybos buvo kritinis taškas.
Tada supratau, kad nebegaliu taip
gyventi ir švaistyti save. Suvokiau,
kad tiesiog sudegsiu. Žengiau žingsnį ir dėl to nesigailiu.
- Kas jums yra moterų solidarumas?
- Moterų bendrystė. Kai gali kartu

aptarti problemas, nebijoti, kad pasmerks ar pasišaipys. Aš pati augau
tarp daug moterų – penkių vaikų
šeimoje buvome keturios seserys.
Visada viena kitą palaikome, turime
savų paslapčių. Solidarumas, kai šalia kitų moterų nebijai būti savimi.
Prieš vyrus, nori ar nenori, vis tiek
truputį apsimetinėji gražesne, geresne. Aš, bendraudama su vyrais,
stengiuosi išlaikyti humoro formą,
tiesiog taip išeina. Su moterimis gali
labiau atsiskleisti ir kita moteris tave
labiau supras.
- Kas jums yra motinystė? Kuo
ji skiriasi, auginant pirmą ir trečią vaiką?
- Pirmojo ir trečiojo vaikų auginimas – du nesulyginami dalykai.
Pirmasis vaikas atėjo netikėtai, todėl buvo nepasiruošimas, iš ko kilo
daug įvairių baimių. Trečiasis vaikas
– planuotas ir išlauktas. Tiek susilaukus antrojo, tiek trečiojo vaikų, jau
žinai, ką daryti ir kaip auginti. Dabar
pradėjau gilintis į esmines vaiko ugdymo problemas, nes norisi auginti
visapusiškai stiprų žmogų. Skaitau
knygą apie septynis vaiko intelektus.
Joje dėstomi, rodos, elementarūs dalykai, kurių augindama pirmąjį vaiką
nežinojau dėl patirties stokos.
O bendrai paėmus, tiesiog gera,
kad vaikai yra. Jei jų nebūtų, gyvenime liktų tuštuma. Jie užpildo
viską, ką darai. Taip saldu, kai jie
pribėga, apsikabina. Man gera būti
mama.
- Kaip viską suspėjate? Kaip

planuojate savo laiką?
- Aš esu tokia chaotiška asmenybė, kad man sunku ką nors planuoti.
Kuo daugiau darai, tuo daugiau suspėji. Iš patirties žinau, kai užsisėdi,
nieko negali realizuoti, o kai išjudi,
viskas gaunasi savaime. Nuo vaikystės buvau aktyvi – grojau, vedžiau
renginius, vaidinau ir užsiėmiau kitomis veiklomis. Gal tai genai, nes
mano tėtis taip pat aktyvus ir organizuotas žmogus. Man patinka būti
sūkury tarp žmonių. Iš jų daug pasisemiu. Bendravimo man reikia kaip
oro. Gal tai ir veda veikti.
- Anykščių naujų vėjų bendruomenė. Kas tai?
- Tai visuomeninė veikla. Į šią
organizaciją įstojau, grįžusi iš Belgijos, kur teko gyventi kurį laiką.
Buvo nutrūkę visi socialiniai ryšiai,
tad ieškojau būdo juos atnaujinti.
Baiminausi, kad grįžusi į Anykščius,
neturėsiu su kuo bendrauti. Tačiau
pamačiau, kad čia yra daug įdomaus
jaunimo, turinčio įvairios patirties.
Iš naujo susipažinau ir atradau žmones, kuriuos žinojau nuo mokyklos
laikų, susipažinau su naujais.
Pagrindinis bendruomenės tikslas
– kurti tokius Anykščius, kokiuose
norime gyventi. Tai darome per renginius, socialines akcijas, forumus.
Mus domina ir politinis gyvenimas.
Nors esame skirtingų politinių pažiūrų, jų nesistengiame primesti.
Rinkimų laikotarpiu organizavome kandidatų debatus. Vienuolio
skveras yra pagrindinė susibūrimų
vieta, kurioje vyksta mūsų renginiai. Vienas iš įdomesnių – blukio
deginimas. Tai sena Kūčių tradicija, išlikusi nuo laikų, kai dar buvo
gatviniai kaimai. Persirengėliai blukvilkiai pokštaudami vilkdavo rastą,
ant kurio gyventojai galėdavo išlieti
savo pyktį, nuodėmes, negandas.
Galiausiai rastas sudeginamas. Taip
apsivalę pasitikdavo saulėgrįžą. Vis
daugiau anykštėnų susirenka į šį
renginį.
Miesto šventės metu inicijavome
renginį „VisaTa“. Tai patyriminis
namas, įkurdintas apleistame senosios gimdyklos pastate. Čia, grojant
alternatyviai muzikai, menininkai
rengia įvairias instaliacijas, kurias
galima tiesiog pamatyti arba patirti
tam tikrus efektus.
Bendradarbiaujame su rajono savivaldybe, kuri palaiko mūsų iniciatyvas.
- Kokiu tikslu inicijuojate ekologinius renginius? Kodėl jums
tai svarbu?
- Nes per technologijas ir skubėjimą visi esame nutolę nuo savo
šaknų. Žmonės nori grįžti į gamtą,
tačiau nežino kaip. Mums rūpi ne
vartotojiškas požiūris, o kur ir kaip
gyvens mūsų vaikai. Siekiame priminti, kad Žemę turime tik vieną.
- Šis straipsnių ciklas skirtas socialinėms problemoms iškelti. Ar
jums yra tekę susidurti su smurtu?
- Taip. Ir su fiziniu, ir su psichologiniu. Fizinį smurtą žmonės stengiasi slopinti, nes žino, kad tai palieka akivaizdžias pasekmes, kad tai
blogai. O psichologinis smurtas tiek
įsigalėjęs, kad dažnai prieinama prie
Stokholmo sindromo – auka tampa
priklausoma nuo skriaudėjo ir pati
save kaltina.
Fizinį smurtą patyriau du kartus.
Pirmąjį, kai buvau studentė. Mane

užpuolė miškelyje, bandė išprievartauti. Labiausiai šokiravo policijos
požiūris: „Ko vaikštai po mišką viena?“. Likau kalta dėl to, kad mano
stotelė buvo kitoje pusėje miškelio,
pro kurį turėjau grįžti į bendrabutį,
o netoliese gyveno policijai žinomas
agresyvus asmuo. Ten vaikščiodavo
daug merginų ir tąkart ne viena aš
nuo jo nukentėjau. Liūdniausia, kad,
policijos teigimu, jie neva nieko negali padaryti, nes jis nestabilios psichikos.
Kitą kartą, anot smurtautojo, „pati
prie to privedžiau“. Tai įvyko draugaujant. Labiausiai gaila dėl to, jog
visuomenė dažnai laiko, jog auka
yra pati kalta ir kad tai jos asmeninės
problemos. Nors momentiniu laiku
smurtinis poelgis pasmerkiamas,
tačiau vėliau perverčiama taip, kad
smurtautojas buvo išprovokuotas.
Savo vyresniajai dukrai bandau
įdiegti, kad nesileistų žeminama ir
nepataikautų, norėdama įtikti, kad
ji yra nuostabi tokia, kokia yra, ir
nereikia kaltinti savęs, jei kažkam
neįtikai.
- Kas jums padėjo? Kaip sprendėte tai?
- Padėjo kalbėjimasis. Suveikė
moteriškas solidarumas. Aš ėjau
ir atvirai kalbėjau. Tai leido save
išvalyti iš vidaus, išvalyti nuoskaudas. Kai išsipasakoji, išgirsti ir kitas
nuomones, susidėlioja mozaika. Pamatai save iš kitos pusės. Kai eilinį
kartą pasakodama savo bėdas pastebi, kad tavęs nebesiklauso ir aiškiai
tau parodo, jog pati nepasidarai išvadų, akys pagaliau atsiveria. Kitos
ir toliau taip gyvena. Po tų patyrimų
suvokiau, kad moterys būna taip užspaustos, jog pačios to nesuvokia,
todėl grįžta namo pas smurtautoją.
Esu dėkinga, kad man buvo leista
tai patirti ir nuo to pabėgti. Suprantu
kitas, nes žinau, kaip sunku išsivaduoti iš smurto, ypač psichologinio,
rato, ypatingai tada, kai kiti numoja
ranka, sakydami, jog pati esi kalta.
Smurtautojas dažniausiai įtikina
auką jos kaltumu – nereikėjo taip
sakyti, apsirengti, nusišypsoti... Tai
vampyrai, kurie semiasi jėgų, kai
gali išprovokuoti konfliktą ir jaustis
viršesniais. Tačiau jie patys yra aukos, kažkada buvę žeminami, galbūt artimiausioje aplinkoje, ir su tuo
menkavertiškumo jausmu keliaujantys per gyvenimą. O žeisdami kitus
pasąmoniškai kelia savo savivertę.
- Ar dar kada teko patirti seksualinį priekabiavimą?
- Tarp vyro ir moters dažnai būna
lengvas flirtas ir tik tų dviejų žmonių veiksmai gali išprovokuoti seksualinį priekabiavimą. Kaip bebūtų,
vyras moterį pirmiausiai vertina
kaip moterį, o ne kaip kolegę.
Jaunystėje teko atsidurti vakarėlyje, į kurį palydėjau draugę. Jos vaikinas mane pakvietė į kitą kambarį
neva norėdamas parodyti kolekciją.
Tačiau kambaryje jis pradėjo priekabiauti. Aš aiškiai parodžiau, kad
nesu tokių pažiūrų. Tad jis ėmė grubiai versti į lovą sakydamas: „Žinau,
kad nori“. Išsigandau ir iš to vakarėlio labai greitai pabėgau, nes jaučiau, kad užsibuvus gali baigtis liūdnai. Kartais vyrai nesuvokia, kad
laisvas bendravimas nėra flirtas.
- Kaip vertinate judėjimą metoo?
- Tos merginos buvo laisvos ir
naivios, todėl ir nukentėjo. Džiugu,

kad moterys pradėjo apie tai kalbėti.
Tačiau pritariu ir kitokiai nuomonei,
kad tai gali tapti susidorojimo forma. Kai kalbama po daugybės metų,
kai nėra jokių įrodymų, tai iškreipia
vaizdinį. Tačiau labai gerai, kad nebebijoma pasakyti. Patriarchalinis
modelis nebėra aukštesnis. Esame ir
turime būti lygios.
- Socialiniuose tinkluose dalinatės informacija apie Seime
nutildytus moterų pranešimus?
Kodėl?
- Jau ne pirmą kartą mane šokiruoja Seimo sprendimai. Stebina,
kodėl neleidžiama kalbėti moterims
aktualiomis temomis. Argumentai –
kvaili. Negalima kalbėti apie smurtą
artimoje aplinkoje per šeimos dieną.
Neleista kalbėti apie abortus, nes
kalbėtoja laukėsi. Aš ir su kūdikiu
ant rankų galiu kalbėti apie tai, tačiau tai nereiškia, kad aš darysiuosi
abortą. Esu už pasirinkimo laisvę,
tačiau viduje griežtai nusistačiusi
prieš abortus. Tai mano moralinė
nuostata, tačiau suvokiu, jog yra
atvejų – prievarta, negalia – kada
pasirinkimo laisvė turi būti. Kalbėti
apie tai reikia.
Tokie draudimai įrodo, kad moterų padėtis visuomenėje vis dar nėra
stipri. Vyrai moteris vis dar „pastato
į vietą“.
Sakyčiau, kad kaip tik šeimos dieną labai aktualu kalbėti apie smurtą
artimoje aplinkoje, nes tai vyksta
šeimose. Draugaujant iš santykių
pasitraukti lengviau. Šeimoje yra
vaikai, bendras būstas, paskolos,
prisirišimas. Svarbu iškelti šią problemą, parodyti, kad ji yra svarbi ir
giliai įsišaknijusi.
- Kas padėtų spręsti smurto artimoje aplinkoje problemas?
- Pirmiausia šeimoje, ypač berniukams diegti, kad jėgą naudotų
ne dominavimo demonstravimui, o
gynimui. Nukreipti juos ta linkme.
Vertybės perduodamos nuo kūdikystės. Suaugusį žmogų pakeisti
sunku, nes jis ne taip lengvai priima
naują informaciją, elgiasi pagal susiformavusius įpročius. Mažą vaiką
gali formuoti darželis, mokykla ir
svarbiausia – šeima. Tėvų pavyzdys. Gerai, kai vyras ir moteris šeimoje yra lygiaverčiai, gerbia vienas
kitą. Yra posakis: „Neauklėkime
savo vaikų. Vis tiek jie elgis, kaip
mes elgsimės“. Tad pradėti reikia
nuo savęs. Manau, tai pirminis ir
pagrindinis dalykas. Galbūt suaugusius šviesti padėtų socialinė reklama
plačiąją prasme.
- Koks jūsų santykis su muzika?
- Esu baigusi muzikos mokyklą,
fortepijono klasę. Negaliu pasakyti,
jog jos lankymas suteikė daug malonumo, tad prie pianino vėl prisėdau
tik prieš porą metų. Labai mėgstu
dainuoti. Brolis groja gitara ir man
nuostabiausi yra šeimos vakarai prie
laužo, kai galiu laisvai dainuoti iš
visos dūšios. Dažnai dainuoju ir viena namuose ar automobilyje. Vyresnėlius vaikus visuomet migdydavau
su lopšinėmis. Džiaugiuosi, kad dainuoja dukra, o sūnaus veiklas lydi
nuolatinis niūniavimas.
- Kokių pokyčių nori moterys?
- Norėtųsi dar daugiau lygių teisių – vienodo atlyginimo, lygių galimybių. Einame mažais žingsneliais,
tačiau gal prieisime ir iki to.
- Kokių pokyčių visuomenėje
norite jūs?
- Kad per moterį ir moteriškumą
pasaulis gražėtų. Moterys – meilės
pradas. Kad vertybės, kurias neša
moteris iš didžiosios raidės, pasiektų visuomenę. Kad žmonės atsisuktų
į žemę, nes Žemė yra motina, kaip ir
moteris yra motina.

2018 m. birželio 2 d.

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 .
Sniego močia
10.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.00 Kačių ABC 1
11.45 Pasaulio dokumentika.
Delfinų dinastija
12.40 Nepažinti Indokinijos
kampeliai
13.35 Puaro N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai
16.00 Auksinis protas. (kart.).
17.30 Žinios
18.00 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Premjera.
Dokumentinė apybraiža
„Deganti vasara. 1988-ieji“.
19.00 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Iškilmingas koncertas Sąjūdžio 30-mečiui.
Dalyvauja Povilas Meškėla,
Rosita Čivilytė, Česlovas
Gabalis, Veronika Povilionienė,
Eugenijus Chrebtovas,
Vidas Bareikis, Bjelle, Ieva
Zasimauskaitė ir kt. Groja orkestras „Vilniaus Sinfonietta“.
Dir. Vytautas Lukočius.
22.30 Marija Antuanetė N-14
0.30 Pasaulio dokumentika.
Delfinų dinastija
1.15 Pasaulio dokumentika.
Nepažinti Indokinijos kampeliai

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“
9.40 Ilgai ir laimingai 2. Naujieji
Snieguolės nuotykiai
11.10 Kria-kria-keriai
12.50 Viktoras ir krokodilų
namo paslaptis
14.40 Vėl septyniolikos N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Putinas ir mafija
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Tamsoje. Savaitės
finalas.
22.00 Kaip atsikratyti boso?
N-14
0.05 Paskutinis egzorcizmas
N-14
1.40 Nebaigti reikaliukai N-14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Vėžliukai nindzės“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Ilgo plauko istorija“
9.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Planeta 51“
13.15 „Dėl mūsų likimo ir

žvaigždės kaltos“ N-7
15.50 „Havajai 5.0“ N-7
16.50 „Ekstrasensai tiria“ N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Greitis 2. laivo užgrobimas“ N-7
22.00 „Parkeris“ N-14
0.20 „Nubusti Meksikoje“ N-14
2.00 „Iksmenai“ N-7
6.30 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Suomijoje. II dalis .
2017 m.
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Rumunijoje. 2017 m.
Sporto laida.
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 „Ekstrasensų mūšis“
N-7
16.00 „Reali mistika“ N-7
17.00 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.45 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.45 „Išbandymų diena“ N-14
23.45 „Ekstrasensų mūšis“
N-7
2.10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“
8.40 „Sodininkų pasaulis“
9.20 „Tėvas Motiejus“
10.25 „Būrėja“

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 Klausimėlis.lt. (kart.).
12.00 Iškilmingas Sąjūdžio
30-mečio minėjimas. Tiesioginė
transliacija iš LR Seimo Kovo
11-osios Akto salės (su vertimu į
gestų k.).
13.30 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
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 Klausimėlis.lt.
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
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 „Ponas Bynas“ N-7
11.25 „Geriau vėliau negu niekada“ N-7
12.25 Nuo... Iki... .
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos. Santykių dramas pristato
Mindaugas Capas
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Juodosios našlės“ N-7
21.00 Tamsoje. N-7.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Zodiakas“ N-14
1.35 „Kaip atsikratyti boso? “
N-14
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 „Kobra 11“ 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
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11.35 Beatos virtuvė.
12.30 „Mylėk savo sodą“
13.30 Sveikinimai. Pramoginis
sveikinimų koncertas.
15.55 „Širdele mano“ N-7.
17.55 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 Baltieji vilkai
23.10 Auka N14.
0.55 Žinių vedėjas 2. Legenda
tęsiasi 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 Menai.
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos. (kart.).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.30 Stop juosta.
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
15.45 Muzikos talentų lyga
2018. 1 d.
17.15 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Kaip mes žaidėme revoliuciją. Dokumentinis
filmas. Rež. G. Žickytė. 2011 m.
18.30 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis
19.15 Penki draugai 3
20.50 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom“.

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 Maldeikienę
19.30 Nuo... Iki...
20.00 Bus visko.
21.00 Visi už vieną. N-7
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 Ekranai. N-7.
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 „Iš peties“ N-7 (kart.)
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7
10.30 „Planetos talentai“
11.00 „Skilusios kaukolės
ranča“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Dalykai, kuriuos verta
išmėginti“
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 dievaitis“
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.55 „Orai“.
22.00 „X Faktorius“. N-7
1.05 „Terminatorius 2.
Paskutinio teismo diena“
7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Neprijaukinti. Jukonas“.
N-7
7.55 Grilio skanėstai.
8.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
8.30 „Kaimo akademija“.
9.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Ekovizija“.
11.10 „Kapitonas Gordejevas“
N-7.
13.25 Grilio skanėstai.
13.30 „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. Afrika“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neprijaukinti.
Norvegija“. N-7.
19.00 Grilio skanėstai.
19.05 „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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21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Tamsos baikeris. Keršto
demonas“ N-14.
0.20 „Elementaru“ N-7.
1.20 „Kvantikas“ N-7
2.10 „Amerikiečiai“ N-14.

16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7.
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 Midsomerio žmogžudystės XV. Mirtis ir kinas N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.55 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Išnaudotos galimybės N-7

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
11.35 „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 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
21.00 Mirties prabudimas N-14
21.00 300. Imperijos gimimas
N-14
23.00 Žuvis - Frankenšteinas S
0.40 „Išbandymų diena“ N-14

kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
7.30 Auklė Mun (kart.).
7.45 Tobotai 2 (kart.).
7.50 Stop juosta. (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 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2018. Antano
Andrijausko monografijų
„Estetikos ir meno filosofijos idėjų
istorija. Rytai-Vakarai“ serija.
13.00 Penki draugai 3 (The
Famous Five 3 / Feunf Freunde
3). Nuotykių filmas. Vokietija,
Tailandas. 2014 m. N-7. Rež.:
Mike Marzuk. (kart.).
14.30 Dainuojanti vasara.
Dokumentinis filmas. Rež.:
Rimantas Babrauskas. (kart.).
15.30 Auklė Mun
15.40 Tobotai 1
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. Meno ir kultūros
žurnalas (ARTS21). Vokietija.
2017 m. (kart.).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.50 „Akloji“
8.25 „Būrėja“
9.00„Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7.
14.40 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“
16.00 „Tinginių miestelis“

21.15 Žalieji muškietininkai.
22.35 „Antis“ Trakų pilyje.
Atsisveikinimo koncertas.
0.20 Svajonių laukas N-7

19.35 Ten, kur namai 2 N-7
20.25 Prokurorai.
21.15 Nemcovas
22.25 Lemtinga pagunda N-14.
0.10 DW naujienos rusų kalba.
0.25 Dabar pasaulyje. I
0.55 Džiazo muzikos vakaras.
XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018“. „Veronika
ChiChi Quartet“ (Lietuva, Estija).
6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios (k).
9.00 KK2. N-7.
9.30 KK2 penktadienis. N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvūnų policija. N-7.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 „Kas namie šeimininkas?“
17.00 Info diena.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
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.)
13.30 „Iš peties“ 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 „Filologyno berniukai“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Baradač’ius“. N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Molės Hartlei egzorcizmas“ S
0.55 „Kobra 11“ N-7
1.50 „Daktaras Hausas“ N-14
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje.
7.10 „Neprijaukinti. Afrika“. N-7
7.40 „Neprijaukinti. Norvegija“.
N-7
8.10 „24/7“.
9.10 „Rojus“ N-7
10.15 „Žmogus be praeities“
N-7.
11.20 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.25 „Miškinis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
19.00 „Iššūkis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Miškinis“ N-7.
0.00 „Bitininkas “ N-7.
1.00 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2018 m. birželio 2 d.

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 Klausimėlis.lt.
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 Klausimėlis.lt. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 KK2 . N-7.
11.25 „Policijos akademija“
N-7
12.25 Gyvenimiškos istorijos .
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7

14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Juodosios našlės“ N-7
21.00 Tamsoje. N-7.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Banditai“ N-14
0.55 „Judantis objektas“ N-7
1.45 „Zodiakas“ 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 „Gyvenimo išdaigos“.
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 „Kieti bičai“ N-14.
0.55 „Elementaru“ N-7

1.45 „Kvantikas“ N-7
2.35 „Amerikiečiai“ N-14.
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
11.00 „Ekstrasensų mūšis“
13.45 „Prokurorų patikrinimas“ N-7
14.55 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija
21.00 Absoliuti valdžia N14.
23.25 300. Imperijos gimimas
N-14
1.15 „Gyvi numirėliai“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.50 „Akloji“
8.25 „Būrėja“
9.00„Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7.
14.40 „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 Midsomerio žmogžudystės XV. Mirtis ir kinas N-7

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 Klausimėlis.lt.
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 Putino kerštas
23.15 Aukštuomenės daktaras N-7.
24.00 Istorijos detektyvai.
(kart.).
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 KK2 . N-7.
11.25 „Policijos akademija“
N-7
12.25 Gyvenimiškos istorijos .

13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Juodosios našlės“ N-7.
21.00 Tamsoje. N-7.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Išganymas“ N14.
0.20 „Judantis objektas“ N-7
1.15 „Banditai“ N14.

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 „Gyvenimo išdaigos“.
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 „Kerštas“ N-14.
0.15 „Elementaru“ N-7
1.15 „Kvantikas“ N-7
2.05 „Amerikiečiai“ N-14.

6.15 “Viena už visus” N-7
7.25 „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.
11.00 „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 Kursas į katastrofą N-7
22.50 Absoliuti valdžia N-14
1.05 „Gyvi numirėliai“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.50 „Akloji“
8.25 „Būrėja“
9.00„Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7.
14.40 „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 Midsomerio žmogžudystės XV. Siciliškoji gynyba
N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Nusikaltimo vieta -
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22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.55 Nusikaltimo vieta Kelnas. Išnaudotos galimybės
N-7
2.30 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
6.45 Auklė Mun (kart.).
7.00 Tobotai2 (kart.).
7.25 „Mes nugalėjom“. (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 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2018. Astridos
Petraitytės knygos „Algirdas.
Iš Kauno. Kuriant valstybę“
pristatymas.
13.05 Prokurorai. (kart.).
13.50 Maistas ir aistros.
(kart.).
14.20 Nemcovas (kart.).
15.30 Auklė Mun
15.40 Tobotai 2
16.05 Nuo gamyklos konvejerio .
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 Ten, kur namai 2 N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Marcelė Kubiliūtė
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 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7.
9.30 KK2 penktadienis. N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 „Kas namie šeimininkas?“
17.00 Info diena.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena.
2.30 Info diena.
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „CSI Majamis“ N-7
8.55 „Sandėlių karai“ N-7.
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
19.00 TIESIOGIAI „Baltijos

taurės futbolo rungtynės.
Lietuva - Latvija“.
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Pavojingasis
Bankokas“ N-14.
23.35 „Pėdsakai“ N-7
0.30 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“.
7.10 „Ant bangos“.
8.10 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
8.25 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.10 „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 „Gluchariovas“ N-7
15.00 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
18.55 Rubrika „Išmanus
kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Išmanus
kaimas“.
23.00 „Miškinis“ N-7
0.00 „Gluchariovas“ N-7
1.00 „Delta“ N-7
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Kelnas. Kortų namelis N-7
2.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
7.00 Auklė Mun (kart.).
7.10 Tobotai 2 (kart.).
7.35 Mano tėviškė. (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 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2018. Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto premijos už kūrybiškiausią 2017 m. knygą laureato
paskelbimas ir knygų 12-o
aptarimas.
13.00 Stilius. (kart.).
13.55 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).
14.40 Viduramžių Europa
(kart.).
15.30 Auklė Mun
15.40 Tobotai 2
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
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 Moterų dalia N-14
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.10 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7.
9.30 KK2 penktadienis. N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 „Kas namie šeimininkas?“
17.00 Info diena.
21.30 Info diena (k).
23.00 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
8.55 „Statybų gidas“. (kart.).
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
12.55 „Dalykai, kuriuos verta
išmėginti“ N-7.
14.00 „Sandėlių karai“ N-7.
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 „Filologyno berniukai“.
N-7.
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Profesionalai“ N-14.
23.50 „Pėdsakai“. N-7
0.50 „Kobra 11“ N-7
06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
7.10 „Ant bangos“.
8.10 „Šiandien kimba“.
9.10 „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 „Gluchariovas“ N-7
15.00 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris. N-7
18.57 Orai.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Miškinis“ N-7
0.00 „Gluchariovas“ N-7
1.00 „Delta“ N-7
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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 Klausimėlis.lt.
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 Dasleriai. Amžini varžovai N-7
24.00 Dokumentinė apybraiža
„Deganti vasara. 1988-ieji“.
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7

8.55 Rytas su LNK.
10.55 KK2 . N-7.
11.25 „Policijos akademija“
N-7
12.25 Gyvenimiškos istorijos .
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Juodosios našlės“ N-7
21.00 Tamsoje. N-7.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Žmogus šešėlis“ N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7
1.20 „Išganymas“ N-14
2.55 Alchemija. VDU karta.
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 „Gyvenimo išdaigos“.
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 „Kietas riešutėlis“ N-14.
1.15 „Kvantikas“ N-7
2.05 „Amerikiečiai“ N-14.
3.05 „Detektyvas Bekstriomas“
N-7
6.15 “Viena už visus” N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.35 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.00 „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 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija
21.00 Nusikaltėlių medžiotojas
N-14
22.50 Kursas į katastrofą N-7
0.35 „Gyvi numirėliai“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.45 „Akloji“
8.15 „Būrėja“
9.15 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7.
14.40 „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.

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 Klausimėlis.lt.
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 Žmogus su auksiniu
pistoletu N-14
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 KK2 . N-7.
11.25 „Policijos akademija“

N-7
12.25 Gyvenimiškos istorijos .
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 „Ties riba į rytojų“ N-14
23.15 „Judantis taikinys“
N-14
1.00 „Žmogus šešėlis“ 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 „Gyvenimo išdaigos“.
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 „Rio“. N-7
21.20 „Ji - šnipė“ N-14.
23.50 „Viktoras
Frankenšteinas“ N-14.
1.55 „Kerštas“ N-14 (kart.).
6.15 “Viena už visus” N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7
8.35 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.

10.30 „Kobra 11“ N-7
11.30 „Ekstrasensų mūšis“
N-7.
13.35 „Prokurorų patikrinimas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
21.00 Tikras teisingumas 2.
Vienas šūvis - viena gyvybė
N-14
22.50 Nusikaltėlių medžiotojas N14.
0.35 „Įkaitai“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.50 „Būrėja“
9.00 Sveikinimai .
11.25 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7.
14.40 „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 Rebeka Martinson.
Pralietas kraujas N-7
22.55 Žmogiška silpnybė
N-14
1.40 Nusikaltimo vieta Kelnas. Pamišęs N-7
kultura

19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 Prancūziška žmogžudystė. Mirtys Sen Malo N-14
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 Nusikaltimo vieta Kelnas. Randai N-7
2.35 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
7.10 Auklė Mun (Miss Moon).
(kart.).
7.10 Tobotai 2 (kart.).
7.40 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.35 ARTi. (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 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2018. Andrejaus
Kurkovo knygos „Šengeno
istorija“ pristatymas.
13.05 Klauskite daktaro.
(kart.).
13.55 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
14.45 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Frimanu
3 (kart.).
15.30 Auklė Mun
15.40 Tobotai 2
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Tarptautinė šiuolaikinio
meno mugė „ArtVilnius’18“.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.

19.30 Ten, kur namai 3 N-7.
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA
World Cup 2018“.
22.00 Sangailės vasara. N-14
23.30 Mokslo sriuba.
23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7.
9.30 KK2 penktadienis. N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 „Kas namie šeimininkas?“
17.00 Info diena.
21.30 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
8.55 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Paskutinis iš vyrų“. N-7.
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.25 „Rezidentai“. N-7.
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 „Filologyno berniukai“.
N-7.
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Ringo karalius“ N-14.
23.40 „Pėdsakai“. N-7
0.35 „Kobra 11“ N-7
1.35 „Daktaras Hausas“ N-14
6.29 TV parduotuvė.
6.40 „Gyvenimo sparnai“. N-7
7.10 „Ant bangos“.
8.10 „Gyvenimo būdas“. N-7
9.10 „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 „Gluchariovas“ N-7
15.00 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Miškinis“ N-7
0.00 „Gluchariovas“ N-7
1.00 „Delta“ N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. (kart.).
7.15 Auklė Mun (kart.).
7.25 Tobotai 2 (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 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2018. Diskusijų
klubas. „Tautinės mažumos
XX a. Lietuvos istorijos verpetuose“.
13.05 Istorijos detektyvai.
13.50 Stambiu planu. (kart.).
14.40 Nes man tai rūpi.
(kart.).
15.30 Auklė Mun
15.40 Tobotai 2
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 2
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. (kart.).
18.50 Pasaulio vyrų rankinio čempionato atrankos
rungtynės. Lietuva - Islandija.
Tiesioginė transliacija iš
Vilniaus.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Šeši balai pagal
Richterį N-14
22.45 Muzika Paliesiaus dvare. „Beethoven. Das Trio“.
23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.

0.30 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018“.
Grupė „Džiazlaif“.
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7. Infošou.
9.30 KK2 penktadienis. N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 „Kas namie šeimininkas?“
17.00 Info diena.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras,
Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.50 „CSI Majamis“ N-7
8.55 „Praeities žvalgas“. N-7
(kart.)
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Paskutinis iš vyrų“.
N-7.
11.25 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7 (kart.)
13.25 „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 „A komanda“ N-7.
0.50 „Ringo karalius“ N-14
(kart.).
2.40 „Imperija“
6.25 TV parduotuvė.
6.40 „4 kampai“.
7.10 „Ant bangos“.
8.10 „Ekovizija“.
8.20 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
9.10 „Rojus“ N-7.
10.15 „Žmogus be praeities“
N-7
11.20 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.25 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
15.00 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.27 Orai.
16.30 Gyvenimo būdas. N-7
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Gyvenimo būdas. N-7
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.27 Orai.
22.30 „Miškinis“ N-7
23.30 „Gluchariovas“ N-7
0.30 „Delta“ N-7
1.30 „Neprijaukinti. Afrika“.
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. Gyvūnų išgyvenimo
strategija.
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 Susižadėję penkerius
metus N-7
1.10 Žmogus su auksiniu
pistoletu. N-14 (kart.).
6.30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“

6.55 „Neramūs ir triukšmingi“
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 „Sniego karalienė“
11.35 „Šnipų vaikučiai“
13.20 „Ko nori mergina“ N-7
15.30 „Policijos akademija“
17.30 „Geriau vėliau negu
niekada“ N-7
18.30 Žinios.
19.30 „Šrekas. Ilgai ir laimingai“
21.20 „Tik nekvieskite farų!“
N-14
23.30 „Skautai prieš zombius“ N-14
1.15 „Ties riba į rytojų“ 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 „Didysis šunų pabėgimas“ N-7.
13.20 „Makfarlandas, JAV“
N-7
16.05 „Ekstrasensai tiria“.
N-7
17.55 „Olimpinė diena
2018“.

18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“.
Loterija.
19.30 „Spąstai tėvams“
22.05 „Iksmenai 2“ N-7
0.50 „Vaizdo dienoraštis“
N-14
2.20 „Ji - šnipė“ N-14 (kart.).
6.15 “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 Saldus kerštas N-14
0.00 Pagieža N-14
1.40 „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“
12.30 „Nekviesta meilė“
14.45 „Tabatos salonas“
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15.45 „Širdele mano“
17.45 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 Bekas 5. Šeima N-14
22.55 Nuogas ginklas 2 N-7
0.35 Žmogiška silpnybė
N-14
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 Muzikos talentų lyga
2018. (kart.).
11.10 Mano tėviškė. (kart.).
11.30 Tarptautinis operos
forumas „Opera rytoj“.
13.15 Klauskite daktaro.
14.10 Stilius.
15.05 Atžalos.
16.00 Euromaxx.
16.35 Mes - tavo vaikai.
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.
Vardan tėvo N-7
23.25 LRT OPUS ORE. The
Station.
0.25 Dabar pasaulyje.
1.00 Šeši balai pagal
Richterį

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena.
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 Pagauk dainą.
21.00 Kitu kampu.
22.00 Žinios.
23.00 Čia tai geras!.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Gyvenimiškos istorijos.
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
12.00 „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“.

21.50 „Sportas“.
21.58 „Orai“.
22.00 „Alpinistas“ N-14.
0.15 „A komanda“ N-7.
2.40 „Jokių kliūčių!“ N-7.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
N-7
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 Grilio skanėstai.
10.30 Gyvenimo būdas. N-7
11.00 „Iššūkis“ N-7
13.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
15.00 „Tarptautinis MMA
turnyras „King of the Cage
Baltic Tour 3“ (1). Kovos narvuose. 2018 m.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Svarbiausia - įstatymas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
2.40 „Baltoji vergė“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Operacija, kurios nereikia baimintis
Pastebėjote silpstantį regėjimą, nebeįžiūrite daiktų kontūrų, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi pro rūką – reiktų nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju. Visi šie požymiai būdingi vienai pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje – kataraktai.

nusilpsta iki šviesos jutimo –
žmogus gali skirti tik šviesą nuo
tamsos. Padidėjus akispūdžiui
kyla rizika susirgti glaukoma –
liga, nuo kurios apakus regėjimo
sugrąžinti nebeįmanoma. Todėl
pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart
kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių
pakitimų.
Katarakta – akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo,
formuojasi drumstys, kurios trukdo šviesai patekti į akį. Su metais
drumstys ryškėja, plečiasi, kas
lemia palaipsniui silpstantį regėjimą.
Pagrindiniai kataraktos
požymiai
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa
išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas
nepagerėja. Sergant katarakta darosi sunku skaityti, sudėtinga vairuoti automobilį, atsiranda trukdžiai dirbant kasdienius darbus.

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

Negydomos kataraktos
pasekmės
Negydant kataraktos regėjimas

Kataraktos gydymas
Vienintelis kataraktos gydymo
būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu.
Vaistų kataraktai gydyti nėra.
Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs
lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Daugeliu atvejų

kataraktos operacijos atliekamos
taikant vietinį nuskausminimą,
netaikant bendrosios anestezijos.
Todėl operacijos metu žmogus
išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo. Kataraktos
operacija yra neskausminga procedūra, dažniausiai trunka apie 30
minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti namo.
Regėjimas po operacijos
Kataraktos operacija labai efektyvi – dauguma žmonių iškart po
operacijos pastebi staigų regėjimo
pagerėjimą, tačiau visiškas atsistatymo periodas gali užtrukti keletą
savaičių. Per kiek laiko regėjimas
pacientui atsistatys, tiksliai pasakyti negalima, kadangi operacijos
rezultatas priklauso nuo daugelio
veiksnių: kitų regėjimo sutrikimų, kataraktos stadijos, gydytojo
meistriškumo, naudojamos įrangos ir kt. Labai svarbu nelaukti
kol liga komplikuosis, operacijai
pasiryžti laiku.

Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą
bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai
Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie atliko ne tik šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač
sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. „Akių chirurgijos centre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima
gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir
reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos
centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė
mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti
puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Mažoje pirtelėje gimė unikalūs
meno kūriniai
gyvenimo vaizdus, po jais parašydavo savo komentarus. Menininkas nedarė brėžinių, eskizų. Jis
pasakojo, kad prieš savo akis matydavo, ką turi drožti. Pagrindinis
drožėjo darbo įrankis buvo aštrus
peiliukas. L. Šepka sukūrė apie
pusantro tūkstančio darbų. Apie jo
kūrybą žinojo tik kaimynai, Pandėlio gyventojai.
L. Šepką – kaip menininką –
atrodo studentai

Rokiškio dvaro muziejaus direktorės pavaduotoja vyr. fondų
saugotoja Dalia Kiukienė kalbėjo, kad Liongino Šepkos darbų
ekspozicija domina ir lietuvius, ir čia užsukančius užsieniečius.
(Atkelta iš 5 p.)
Tai L. Šepką nepaprastai sukrėtė.
Ir štai tada įvyko „stebuklas“, kaip
jis pats vėliau pasakojo apie savo
kūrybos pradžią. Lionginui buvo
daugiau kaip 40 metų, medžio darbų iki tol nebuvo dirbęs ir, pasak jo,
nemokėjo net kirviui koto nudrožti. Užsidaręs aplūžusioje brolienės
pirtelėje, jis iš medžio ėmė kurti
šedevrus.
Didelės skulptūros netilpo
mažoje menininko pirtelėje
L. Šepkos kūrybą galima suskirstyti į du etapus. Pirmasis apima
1950–1960 m., o antrasis tęsėsi iki
pat jo mirties 1985 m.
Kaip jau buvo minėta, pirmąjį
šedevrą L. Šepka sukūrė mirusiam
broliui Petrui. Tai buvo neįprastas
paminklas, susidedantis iš daugelio detalių. Menotyrininkė Zita Žemaitytė taip apibūdina šį jo kūrinį:
„Tai stulbinantis savo sudėtinga
struktūra, originaliomis plastinėmis
formomis kūrinys. Centrinė ašis –
kryžius, apipintas fantastiškų gėlių
girliandomis, vainikais, spinduliais,
nuogomis figūrėlėmis, jį supa stilizuotų žydinčių alyvų krūmai, eglės
pritupdytos išraiškingų paukščių
figūrėlių, įvairios formos grandinės,

kvadratinėse lentose įrėžti, ornamentais virstantys tekstai, karūnuotos širdys. Iškiliu ažūrinio paminklo
paviršiumi plūstanti šviesa teikia
medžio simfonijai paslaptingo žavesio; viskas čia virpa, alsuoja gyvenimu.“ Sukūręs šį paminklą, L.
Šepka jau nepaleido iš rankų kaltelio ir medžio.
D. Kiukienė pasakojo, kad „L.
Šepka apsigyveno pirtelėje. Ten
buvo ir jo dirbtuvė, ir gyvenimo
vieta. Menininko amžininkai atsimena, kad pirtelėje nebuvo jokių
baldų. Pasieniuose stovėjo išrikiuotos skulptūros, bareljefai, grandinės.
Didžiulės skulptūros viduje netilpo
ir stovėjo lauke atremtos į pirtelės
sienas“.
L.Šepka, pasinėręs į kūrybą,
nesidomėjo ir nesirūpino buities
dalykais, maisto sušelpdavo kaimynai ir geri žmonės. Vienumoje
ir varge jis sukūrė vertingiausius
drožinius. L. Šepką ypač išgarsino Švč. Mergelės Marijos ir Kristaus skulptūros. Žmogaus dydžio
skulptūrų plokštumos ištisai užpildytos ornamentais. Jis yra naujo,
lietuviško, ornamento kūrėjas. L.
Šepka išdrožė labai daug mažesnių
skulptūrų. Tai daugiausia švč. Mergelės Marijos ir Kristaus atvaizdai.
Bareljefuose mėgo vaizduoti jų

Bareljefų kompozicija „Liongino Šepkos gyvenimas“, sukurta anykštėno a.a. Jono Tvardausko.

L. Šepka niekam nežinomas savo
pirtelėje kūrė 10 metų. Kaimynai
jį laikė keistuoliu, kuris užsiima
nereikalingais dalykais. 1960 m. į
Pandėlį atvyko Vilniaus dailės instituto studentai (dabar garsūs dailininkai L. Tuleikis, V. Ciplijauskas
ir kt.). Jie vaikštinėjo po miestą,
ieškojo įdomių žmonių ir išgirdo
apie „keistuolį“. Aplankė L. Šepką
ir buvo priblokšti jo kūrinių didingumo, originalumo.
Studentai nufotografavo jo kūrinius, parodė nuotraukas savo dėstytojams. Visi suprato, kad Lietuvos
meno pasaulyje atsirado neeilinė
asmenybė. Pas L. Šepką pradėjo
lankytis žurnalistai, menotyrininkai, menininkai. Laikraščiuose ir
žurnaluose pasirodė straipsnių apie
jo kūrybą. Lionginą Šepką aplankė
ir Rokiškio krašto muziejaus darbuotojai.
1961 m. vasarą muziejininkai sužinojo: L. Šepka išvežtas į Didvyžių
senelių namus Vilkaviškio r., o jo
darbai sumesti garaže. Muziejininkai juos išgabeno į muziejų, kur jie
tapo vertingiausiais ir įdomiausiais
eksponatais. L. Šepkos drožinius
muziejininkai surūšiavo, atskyrė
monumentaliuosius nuo smulkiųjų,
sumontavo kompozicijas ir ėmėsi
rengti nuolatinę ekspoziciją. Sudėtingiausia buvo eksponuoti didžiausią erdvinę kompoziciją – paminklą
broliui Petrui. Teko ardyti lubas ir
aukštinti ekspozicijos salę. 1971 m.
lankytojams duris atvėrė 2 salės ir
nuo to laiko Rokiškio muziejus asocijuojasi su L. Šepkos kūryba, muziejus dažnai pavadinamas Šepkos
vardu.
Kūryboje – ne vien
krikščioniška tematika
Antrojo kūrybos periodo (19601985) sukurtuose darbuose, kurie
eksponuojami trijose Rokiškio dvaro muziejaus salėse, atsirado gyvos

kaimo realijos. Jis išdrožė įspūdingą
erdvinę kompoziciją „Zitos darželis
arba paukščių balius“. Paskutiniaisiais metais L. Šepka, gyvendamas
Vilniuje, sukūrė daug artimųjų, giminių bareljefinių portretų. Jam impulsą teikė matytas veidas nuotraukoje ar žurnale, žmogus, apie kurį
buvo girdėjęs, istorinės asmenybės.
Šešta salė skirta jo atminimui
įamžinti. L. Šepkos asmenybė domino daugelį menotyrininkų, rašytojų, fotografų, žurnalistų, menininkų, žygeivių. Skulptūrą L. Šepkai
yra išdrožęs ir anykštėnas J. Tvardauskas.
Dar gyvam esant, parašyta daugybė straipsnių apie jo kūrybą ir
gyvenimą. 1972 m. Lietuvos kino
studija sukūrė dokumentinį filmą
„Pasirašau – arkitektas“ (režisierius
Rimtautas Šilinis), kurį lankytojai
gali pamatyti muziejuje.
Ekspozicijoje įrengta garso ir
vaizdo sistema, stendai su išsamia
informacija lietuvių, rusų, anglų
kalbomis.
Brandžiame amžiuje
užklupo meilė
Pas L. Šepką, gyvenantį Matijošiaus trobelėje, 1970 m. rudenį atėjo žurnalistė Danutė. Jų susitikimas
ir draugystė užfiksuoti L. Šepkos
jai rašytuose laiškuose. Tie septyneri metai, per kuriuos jie susirašinėjo, suteikia labai daug žinių apie
L. Šepkos gyvenimą ir kūrybą. Tai
savotiškas jo dienoraštis. Iš laiškų
sužinome apie kūrėją kamavusias
mintis, apie kasdieninius rūpesčius,
kurie šiandieniniam žmogui atrodo
nesuprantami ir keisti. Skaitant laiškus, prieš akis iškyla XX a. 2-osios
pusės gyvenimo panorama. Buitiniai patogumai L. Šepkos beveik
nepalietė. Iki 1976 m. vasaros jis
gyveno be elektros, pasišviesdavo
žvake, o kai jų pritrūkdavo – naudojo taukus.
Menininkas labai jautė gamtą, rūpinosi įsitaisyti gerus žiūronus, kad
galėtų stebėti paukščius. Laukdavo
grįžtančio varnėno, jaudinosi, kad
jam nesant namie, varnėnas gali išskristi. Džiaugėsi pirmuoju vieversio čyrenimu, pempės klykavimu.
Tačiau daugiausia meilės ir dėmesio teko šuniui Sargiui, kurį padovanojo Danutė. L. Šepka galėjo pats
keletą dienų pabadauti, bet Sargiui
visada turėjo būti parūpinta maisto.
Nuo 1978 m. prasidėjo šviesiausias Liongino Šepkos gyvenimo

Prakartėlių kolekcija papildyta ir anykštėno Valento
Survilos sukurta prakartėle. 2005 m.

laikotarpis. Gyvendamas Vilniuje
su artimu ir mylimu žmogumi –
žmona Danute, jis buvo apsuptas
dėmesiu ir rūpesčiu. O ir pats turėjo
kuo rūpintis ir ką mylėti.
Beveik aštuonerius metus tęsėsi
dviejų žmonių brandžiame amžiuje gimusi meilė – iki pat 1985 m.
lapkričio 4 d., kada L. Šepka iškeliavo Anapus. Palaidotas jis norėjo
būti gimtinėje, tad amžinojo poilsio
atgulė Lebedžių kapinėse (Rokiškio
raj.).
Rokiškis didžiuojasi ir
prakartėlių kolekcija
Rokiškio dvaro muziejuje unikali
ne tik L. Šepkos ekspozicija. Viename iš muziejui priklausančių pastatų saugoma didžiausia Lietuvoje
prakartėlių kolekcija. Joje – per 130
prakartėlių.
D. Kiukienė sakė, jog respublikinės prakartėlių parodos rengiamos
nuo 1998 –ųjų. Mintis ir idėja priklauso italui verslininkui ir mecenatui Andželui Frosijui.
Prakartėles, pasak D. Kiukienės,
meistrai kuria įvairiausia maniera.
Vieni jas drožia detaliai vaizduodami personažus, kiti – labai apibendrintas, nesileisdami į tikroviškumo
paieškas. Kai kurie autoriai stengiasi atkurti Kristaus gimimo laikotarpiui būdingas detales.
Geriausi kūriniai arba muziejininkų nuperkami, arba meistrų dovanojami muziejui.
Ne vieną kluone šalia dvaro eksponuojamą prakartėlę yra sukūrę
garsiausi Lietuvos medžio meistrai
– Saulius Lampickas iš Alytaus,
Adolfas Teresius iš Garliavos, Rimantas Zinkevičius iš Ukmergės, a.
a. J. Tvardauskas, taip pat V. Survila iš Anykščių, Pranas Dužinskas iš
Telšių bei kiti.
D. Kiukienė priminė, jog prakartėlių tradicija kildinama iš Italijos.
„XIII a. šv. Pranciškus surengė Jėzaus gimimo šventę – jis pats norėjo pamatyti ir kitiems parodyti,
kokiame skurde Jėzus gimė. Vaidinime dalyvavo ne tik žmonės, bet
ir gyvulėliai“, – sakė D. Kiukienė.
Jos žiniomis, Italijoje dar yra išlikusi XIII a. prakartėlė. Tiesa, ji ne
medinė, o pagaminta iš marmuro.
Teigiama, jog XV a., suklestėjus
prakartėlių tradicijoms, jos daugiausia buvo kuriamos medinės. Be
to, dažomos.
XVIII a. – prakartėlių aukso amžius. Jos tapo meno kūriniais.

a.a. anykštėno Jono Tvardausko kurta prakartėlė saugoma Rokiškio dvaro muziejuje. 2008 m.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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2018 m. birželio 2 d.

Virš Anykščių skraidė „Lituanica“

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Praeito sekmadienio vidurdienį Anykščių padangėje skraidė vos
penkis kartus mažesnė „Lituanica“. Ją iš A. Baranausko pagrindinės mokyklos stadiono skraidino aviamodelių konstruktorius,
susidraugavęs su gausia anykštėnų Luščiauskų gimine, galima
sakyti, Anykščių žentas, Vilniuje gyvenantis Jonas Balkevičius,
konstruojantis ir gaminantis bene didžiausius, radijo bangomis
valdomus skraidančių aparatų modelius.

Pamatyti „Lituanikos“ modelį į stadioną atėjo anykštėnai aviacijos mėgėjai.

Lėktuvų modelių valdymas konstruktoriui Jonui Balkevičiui ne
tik pomėgis, bet ir vaikystės svajonių realizavimas.
Vaikystėje svajojęs tapti lakūnu, tačiau juo taip ir netapęs, prie savo svajonės J. Balkevičius sugrįžo po kelių
gyvenimo dešimtmečių pertraukos.
Kaune gimęs vyras prisimena, kad
vaikystėje buvusi svajonė pamatyti
lėktuvą ar sraigtasparnį rutuliojosi į
norą tapti lakūnu. „Šeimai persikėlus
į Vilnių, lankiau aviamodelistų būrelį,

šimtas istorijų

Prieš penkiolika metų Burbiškio
dvaras šventė pusantro šimto metų
jubiliejų. Tuomet iš dalies buvo
atremontuota dvaro oficina ir joje
burbiškietė, kraštotyrininkė Irena
Adamonienė kūrė etnografijos muziejų.
Per 3000 eksponatų sukaupusi,
iš pradžių namuose, o vėliau dvaro
oficinoje buvusiuose kultūros namuose juos laikiusi I. Adamonienė,

kuriam vadovavo šalyje garsus aviamodeliuotojas Alfonsas Pranckėtis,
- prisimena J. Balkevičius. – Tačiau
gyvenimas susiklostė taip, kad nuo
aviacijos atitolau keliems dešimtmečiams ir sugrįžau prie savo svajonės
dirbdamas inžinieriumi lazerių įmonėje, o visa esybe į šį pomėgį pasinėriau sulaukęs pensinio amžiaus“.

Galima sakyti, svajonė išsipildė.
Pilotu svajojęs tapti vyras radijo bangomis valdomais lėktuvėliais danguje išraito aukštojo pilotažo figūras.
Nors modelių propelerius suka elektros energija iš akumuliatorių, tačiau
skrisdami jie ūžia kaip tikri to meto
lėktuvai. Beje, J. Balkevičius sakė turįs ir benzinu varomų modelių.
Paklaustas, kodėl lėktuvų modelius
skraidina Anykščiuose, nors gyvena Vilniuje, J. Balkevičius sakė, kad
Anykščiai jam tarsi antroji gimtinė.
„Esu susigiminiavęs su anykštėnų
Luščiauskų gimine, - šypsojosi konstruktorius. - Mano žmonos Gražinos

Penkis kartus mažesnė „Lituanica“ skraidė virš Anykščių.
Stasiulevičiūtės mama buvo Rozalija
Luščiauskaitė. Daug vasarų praleista prie Šventosios su gausia žmonos
gimine, tad nesiginu esąs Anykščių
žentas. Kita vertus, Anykščiuose yra
Puntukas, kuriame įamžintas legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno atminimas, akmenyje iškalti
jų testamento žodžiai. Šį modelį sukūriau jų skrydžio per Atlantą aštuoniasdešimtpenkmečio proga“.
„Lituanicos“ sparnų ilgis - 3 metrai, tikrosios – 15 metrų. Iš putplasčio pagamintas modelis pakankamai
stiprus, nenukentėjo nusileidęs ir atsitrenkęs į šaligatvio barjerą. Beje, ste-

Britų naikintuvas sukosi netoli Anykščių bažnyčios bokštų.
Autoriaus nuotr.
bėti skrydžio susirinkusiųjų džiaugsmui, paskraidžiusi „Lituanica“ virš
stadiono pažėrė pluoštą lapelių su S.
Dariaus ir S Girėno testamentu, o kitame skrydyje dar ir parašiutininkas iš
jos iššoko.
Gal „Lituanicos“ modelio skrydžiai sudomins ir skrydžio per Atlantą minėjimo prie Puntuko akmens
organizatorius?
Anykščių padangėje J. Balkevičius
skraidino ir kitą neįtikėtinas kilpas
ore raižiusį modelį – britų naikintuvą
- per Antrąjį pasaulinį karą Londoną
ir kitus Didžiosios Britanijos miestus
gynusį nuo vokiečių antskrydžių.

Oficinoje kūrė etnografijos
Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt
muziejų
palaikoma aktyviausių burbiškiečių
ir net rajono valdžios, užsimojo
dvare įkurti etnografijos muziejų.
Deja, keitėsi dvaro savininkai,
prasidėjo europinėmis lėšomis remiamas Burbiškio dvaro remontas
ir muziejui vietos nebeliko. Sendaikčius, istorinę medžiagą apie
Burbiškio kraštą I. Adamonienei
teko iš dvaro perkelti į savo sodybą,
tik čia juos gali pamatyti žingeidūs
anykštėnai ir krašto svečiai.

Unikalus Burbiškio dvaro ansamblis buvo restauruotas pagal
1853 metų projektą, atkurtos jo vertybės, išlikę dekoruoti priesieniniai
židiniai.
Po rekonstrukcijos ir be etnografijos muziejaus dvaro ansamblis yra
gausiai lankomas rajono svečių.
Tačiau dvaro savininkai turtingos
jo istorijos nepamiršo ir viliasi padaryti dvaro istoriją atspindinčią
ekspoziciją.

2004 – ųjų birželio mėnesį kultūros darbuotoja Irena Adamonienė (dešinėje) ir Burbiškio bendruomenės pirmininkė Fortūna
Rukšienė tikėjosi, kad dvaro oficinoje įkurtas muziejus pritrauks
nemažai lankytojų.
Autoriaus nuotr.

Anykščiuose – nauja automobilių dalių parduotuvė
Lietuvoje automobilių dalimis prekiaujanti bendrovė „Eoltas“
birželio 4 dieną Anykščiuose atidaro parduotuvę „Viskas automobiliui“, kurioje automobilininkai palankiomis kainomis ras
plačiausią prekių asortimentą. Nuo šiol spartesniu dalių pristatymu galės džiaugtis ir itin retų automobilių savininkai.

Reikia kokybiškų automobilių
dalių – užsukite!
Naują prekybos centrą „Viskas
automobiliui“ Anykščiuose pirkėjai ras K. Ladigos g. 13. Čia bus

prekiaujama ne tik įvairiausiomis
dalimis automobilio remontui, bet
ir jo priežiūrai reikalingais produktais – 240 kv. m. ploto patalpose bus
atskleista parduotuvės pavadinime
įrašyta koncepcija – viskas automo-

biliui. „Eoltas“ visoje Lietuvoje turi
daugiau kaip 20 specializuotų automobilių dalių parduotuvių, kuriose
per mėnesį apsilanko net 120 tūkst.
žmonių.
„Šiemet „Eoltui“ yra 25-ieji veiklos metai. Per tą laiką sukaupėme
daug patirties. Anykščių regiono
UAB „Panevėžio Eoltas“ verslo klientai labai noriai perka iš mūsų automobilių dalis. Prekes į Anykščius
klientams pristatome tris kartus per
dieną. Jų paklausa vis didėja, todėl
nutarėme įsikurti arčiau savo nuolatinių klientų ir suteikti galimybę
visiems anykštėnams įsigyti kokybiškų automobilių dalių. Anykščiai –
vienas labiausiai lankomų Lietuvos
miestų, todėl automobilio dalių galės
įsigyti ne tik vietiniai gyventojai, bet
ir miesto svečiai“, – pasakojo „Panevėžio Eoltas“ vadovas Giedrius
Žlibinas.
Visos prekės – per dieną
Naujoje parduotuvėje vairuotojai
ras visas automobilių dalis ir remonto įrankius, kokių tik gali prireikti,
o iškilus klausimų bus galima pasikonsultuoti su profesionaliais par-

davėjais. Rečiau reikalingos dalys
bus pristatomos iš centrinio „Eolto“
sandėlio Kaune ar bet kurios kitos
bendrovės parduotuvės. Prekės į
Anykščius bus vežamos 2–3 kartus
per dieną. Reikiamą dalį užsisakęs
pirkėjas ją gaus tą pačią arba vėliausiai kitą dieną.
„Eoltas“ Anykščiuose pasirūpins
net ir labai retais automobiliais, kuriems reikalingų dalių visose Baltijos
šalyse nė su žiburiu nerasi. Tokias
dalis bendrovės atstovai greičiau nei
per savaitę gali pristatyti iš įvairiose Europos šalyse esančių sandėlių.
Asortimentas – daugiau kaip 800
tūkst. dalių, kurios parduodamos be
tarpininkavimo mokesčių, nes „Eoltas“ – oficialus daugelio prekių ženklų atstovas.
Norint savarankiškai užsisakyti
reikiamą automobilio dalį, tai galima
padaryti neiškeliant kojos iš namų –
interneto svetainėje www.eoltas.lt
veikia elektroninė parduotuvė. Ieškinio lauke įvedęs gamintoją, prekės
kodą ar automobilio modelį kiekvienas iš gausaus prekių katalogo gali
išsirinkti norimą daiktą.
„Eoltas“ Lietuvoje ir Baltijos šalyse atstovauja daugiau kaip 80 au-

tomobilių dalių gamintojų, taigi pirkėjai prekes gauna iš pirmų rankų.
„Panevėžio Eoltas“, atidarydamas
naują parduotuvę „Viskas automobiliui“ Anykščiuose, kelia sau tikslą
vietos automobilininkams pasiūlyti
prekes, kurių kainos ir kokybės santykis geriausias.
Pirmąją parduotuvės atidarymo savaitę daugumai dalių bus
taikoma 30 proc. nuolaida! Be to,
visus pirkėjus vaišinsime kava!
Apie „Eoltą“
„Eoltas“ – nuo 1993 m. veikianti
bendrovė, prekiaujanti sertifikuotomis variklio ir važiuoklės atsarginėmis dalimis Europoje, Japonijoje ir
Amerikoje pagamintiems lengviesiems ir komerciniams automobiliams. „Eolto“ klientai – automobilių
servisai, automobilių dalių parduotuvės, automobilių gamintojų įgaliotieji atstovai ir dalių savo transporto
priemonei ieškantys vairuotojai.
„Eoltas“ kasmet plečia savo prekybos apimtis. Pernai įmonės apyvarta
siekė 56,1 mln. eurų.
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Laikinasis komunalininkų vadovas
bando užčiaupti net politikus
(Atkelta iš 1 p.)
Jaučiasi apšmeižtas
„2018 m. kovo 29 d. Anykščių
rajono savivaldybės posėdžio metu
Tarybos narys, Lukas Pakeltis, viešai
teigė, kad 2018 m kovo 27 d. anksti
ryte iš savo valdos, adresu Šeimyniškėlių g. 11 A, Anykščiai išstūmė
atliekų konteinerį, kuris iki 2018 m.
kovo 29-os dienos posėdžio nėra ištuštintas. Tarybos narys mano vadovaujamos bendrovės darbą per savo
asmeninį pavyzdį, apibūdino, kaip
„bardaką“, o vadovą - nekompetentingą asmenį, dėl ko kreipėsi į rajono vadovą spręsti nekompetencijos,
nepotizmo išgyvendinimo, taip pat
artimųjų įdarbinimo klausimą UAB
„Anykščių komunalinis ūkis”.
Dar Tarybos posėdžio metu darbuotojams nurodžiau: 1. skubiai išspręsti problemą; 2. atlikti tarnybinį
Tarybos nario paviešintos situacijos
ištyrimą. Darbuotojai Tarybos nario
konteinerį rado prie namų valdos ir
ištuštino 2018 m. kovo 29-ą dieną.
2018 m. kovo 29 d. pasirašytos sutarties tarp UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ir L. Pakelčio nebuvo, ji pasirašyta 2018 m. kovo 30 dieną. Visi
gyventojai, pasirašę sutartis su mūsų
bendrove, pilnus atliekų konteinerius
ištuštinimui turi išstumti nuo 7.00 val.
ryto. Mūsų bendrovės automobilis
2018 m. kovo 27-ą d. pro L. Pakelčio
namus pravažiavo du kartus – važiuodamas maršrutu pirmyn, ir grįždamas
atgal. Duomenys kompiuteryje rodo,
kad pirmą kartą šioje gatvėje mūsų
automobilis buvo sustojęs 09. 33 val.
Apkaltinti bendrovės vairuotoją ir
darbininkus, kad neištuštino atliekų
konteinerio 2018 m. kovo 28 dieną,
neturiu pagrindo, nes atliekų kontei-

nerio iki to laiko nebuvo išvežta. Aš
turiu 20 metų vadovo įvairiose pareigose darbo stažą, iš kurių paskutinius
10 metų dirbu atliekų tvarkymo srityje, taip pat esu vadybos magistras.
2018 m. pradžioje pertvarkiau darbo
organizavimą UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ būtent komunalinių
atliekų tvarkymo srityje. Nuo to laiko
nesu gavęs jokio pagrįsto nusiskundimo atliekų surinkimo klausimais
mūsų rajone. Su kaltinimais nekompetencija ir „bardaku“ nesutinku.
Manau, kad Tarybos narys Lukas Pakeltis apšmeižė mūsų bendrovę ir esu
įsitikinęs- mane- bendrovės vadovą.
Tarp UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ dirbančiųjų nėra mano giminaičių, net pažįstamų. Kalbėti, kad bendrovėje įdarbinu artimus ar giminystės ryšiais susijusius žmones, niekas
neturi pagrindo - įdarbinant galioja
pagrindinis kriterijus - darbuotojo
kvalifikacija. Prašau įvertinti Anykščių rajono savivaldybės Tarybos
nario Luko Pakelčio paskelbtą informaciją ir įpareigoti paneigti bei atsiprašyti. Tarnybinio tyrimo medžiagą
Savivaldybei esu pateikęs anksčiau.
Su pagarba, Laikinai einantis direktoriaus pareigas J. Žukauskas”. - tokį
raštą Anykščių rajono merui adresavo
J.Žukauskas.
Lukas Pakeltis už atliekas
mokėjo nelegaliai?
Šiame J.Žukausko rašte gausybė
paradoksų. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdo vienintelis
akcininkas - Anykščių rajono savivaldybė. Taigi, visi Anykščių rajono
tarybos nariai yra J.Žukausko darbdaviai, kuriems jis privalo atsiskaityti už savo vadovaujamos įmonės vei-

klą. Meras K.Tubis neturi juridinių
galių priversti L.Pakeltį atsiprašyti
- L.Pakeltis nėra pavaldus K.Tubiui.
J.Žukauskas rašte merui teigia,
kad L.Pakeltis sutartį su komunalininkais pasirašė kovo 30 dieną,
tačiau atlikti tarnybinį patikrinimą
savo pavaldiniams nurodė dar Tarybos posėdžio metu, kovo 29-ąją.
Pagal raštą išeitų, jog komunalininkai apskritai neprivalėjo iki kovo
30-osios vežti L.Pakelčio šiukšlių, o
tuo tarpu jie atliko patikrinimą, aiškindamiesi, kada politikas išstūmė
į gatvę konteinerį. Iš kur komunalininkai žino (jei nėra sutarties), kur
L.Pakeltis gyvena? Gal jis turi septynis namus, tiek pat konteinerių ir
nei vienos sutarties?
L.Pakeltis teigia, kad už atliekų išvežimą visuomet mokėjo laiku. Kokiu pagrindu L.Pakeltis mokėjo už
atliekų išvežimą, juk jis, J.Žukausko
teigimu, neturėjo sutarties... Galų
gale kas turėtų rūpintis sutarčių su
gyventojais dėl atliekų išvežimo sudarymu? Komunalininkai ar patys
gyventojai?
Lukas Pakeltis konteinerius
pirko turguje?
Perskaitęs J.Žukausko raštą merui išsigandau asmeniškai. O aš,
V.Šmigelskas, esu kaži sudaręs sutartį su komunalininkais? Žiūrėk,
gaus kurią dieną pvz. Lietuvos žurnalistų sąjunga raštą, kuriame komunalinio ūkio direktorius nurodys, kad
piktybiškai nesudarinėju sutarties
su komunalininkais. Paskambinęs
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“
laikinajai atliekų tvarkymo padalinio
vadovei Vidai Mačionienei išsiaiškinau - turiu aš šiukšlių sutartį.

„O tai kodėl su L.Pakelčiu UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ nebuvo
sudaręs sutarties dėl atliekų išvežimo?“
- paklausiau V.Mačionienės. Pasak
komunalinio ūkio darbuotojos, sutartis dėl atliekų išvežimo su L.Pakelčiu
buvo, tačiau ... ne visai, nes sutartis
sudaryta kito žmogaus vardu.
L.Pakeltis gyvena savo mirusių
tėvų namuose. „Turiu mokėtojo
kodą. Galų gale juk turiu konteinerius. Negi J.Žukauskui nekyla
klausimas, iš kur aš gavau konteinerius?“ - stebėjosi rajono tarybos
narys. L.Pakeltis dėstė, kad komunalinio ūkio direktoriaus rašto merui
turinys tik dar labiau sustiprina jo
įsitikinimą, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ yra „bardakas“, tiesa, politikas siūlė šį žodį keisti į žodį
betvarkė, nes Anykščių rajono savivaldybės etikos komisija patarė jam
šio žodžio nevartoti. „Paveldėjau
tėvų turtą, todėl paveldėjau ir jų sutartis bei įsipareigojimus.Tikrai gali
būti taip, jog kuri nors sutartis yra
pasirašyta dar mamos vardu. Tačiau
J.Žukausko teiginys: „ 2018 m. kovo
29 d. pasirašytos sutarties tarp UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ ir L.
Pakelčio nebuvo, ji pasirašyta 2018
m. kovo 30 dieną“, suponuoja mintį,
kad aš nesąžiningas.” - „Anykštai“
aiškino L.Pakeltis.
Etikos komisija neįžvelgė
politiko prasižengimų
Švelniai
tariant
keistoką
J.Žukauską raštą meras K.Tubis
peradresavo Anykščių savivaldybės
etikos komisijai.
Buvusio rajono vicemero Donato
Krikštaponio vadovaujama komisija
išnagrinėjo J.Žukausko skundą, iš-

Studijos Panevėžio kolegijoje – praktiškas sprendimas
siekiantiems įgyti išsilavinimą ir specialybę
2018 m. birželio 1 dieną prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Panevėžio kolegija kviečia mokytis
specialybių, kurios paklausios rinkoje ir užtikrina darbo ir tobulėjimo galimybes besikeičiančiame pasaulyje.

Būsimiesiems kolegijos studentams šiemet siūlome rinktis iš 17
studijų programų biomedicinos,
technologijų ir socialinių mokslų
srityse. Nuolat atnaujiname populiarias studijų programas bei siūlome studijuoti naujas – Informacijos
sistemų kūrimą ir priežiūrą bei
Tarptautinį verslą. Studijų procesas kolegijoje orientuotas ne tik
į teorinių žinių suteikimą, bet ir į
tvirtų praktinių įgūdžių formavimą.
Sudarome palankias sąlygas stu-

dentams derinti studijas, darbą ir
asmeninį gyvenimą, todėl kolegijoje intensyviai diegiame pažangias nuotolinio mokymo studijas.
Sparčiai kintant technologijoms,
šiandien darbdaviams reikalingi
profesionalūs inžinieriai, išmanantys naujausias sudėtingas technologijas ir sistemas bei programavimo ir informacinių sistemų kūrimo
ypatumus. Elektros inžinerinių
studijų absolventai – vieni iš tų,
kurių labiausiai ieško darbdaviai,

siūlydami aukštą atlyginimą ir puikias karjeros galimybes. Būtent
dėl to Panevėžio kolegijoje populiarios Kompiuterių technikos,
Kompiuterių tinklų administravimo, Elektros ir automatikos įrenginių programos. Besimokant antrajame kurse, šių studijų krypčių
specialistams dažnai pasiūlomas
darbas.
Iš esmės pertvarkyta Statybos
studijų programa, orientuota į
skaitmeninį pastatų modeliavimą,
yra suderinta su universitetinėmis studijomis, sudarant sąlygas
sklandžiai pereiti iš profesinio bakalauro į magistro studijas.
Praėjusiais metais kolegijoje
startavusi Kelių inžinerijos studijų programa – pirmoji programa,
kurioje studentų praktika rūpinasi
strateginis kolegijos partneris –
AB „Panevėžio keliai“.
Biomedicinos mokslų fakultetas kviečia į visada paklausias ir
perspektyvias studijų programas
– Socialinį darbą, Bendrosios
praktikos slaugą, Grožio terapiją,
Burnos higieną, Kineziterapiją.
Pastarosios studijų programos
patrauklios ir dėl galimybės įgyti
papildomą kvalifikaciją.
Stojantiesiems siūlome visoje šalyje populiarias ir paklausias Logistikos bei Buhalterinės
apskaitos studijų programas.
Rekomenduojamos
atnaujintos
Teisės studijos bei 2018 m. naujiena – Tarptautinis verslas – įkve-

pianti studijų programa iniciatyviems žmonėms.
Panevėžio kolegija yra vienintelė regiono aukštoji mokykla,
kurioje plėtojamos humanitarinės
studijos – Muzikos pedagogika.
Deramai organizuotos studijos
būsimiesiems pedagogams užtikrina naujus gebėjimus ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinės
mokyklos poreikius.
Kasmet darbo rinkoje laukiami
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programos absolventai
gali dirbti ne tik vaikų lopšeliuose-darželiuose, bet ir priešmokyklinio ugdymo klasėse. Pasirinkę
šią programą, kartu su puse kitų
pažangiausių bendrakursių turės
galimybę gauti tikslinę beveik 116
eurų stipendiją kas mėnesį.
Ypatingą dėmesį studijų metu
skiriame studentų verslumui.
Sukūrėme Verslo idėjų registravimo platformą (http://panko.lt/studentams/verslumas/).
Studentams, užregistravusiems
verslo idėjas ir ketinantiems kurti
startuolius, teikiame įvairiapusę
pagalbą: konsultacijas, mokymus,
tarpininkaujame ieškant partnerių
ir finansavimo verslo pradžiai.
Kolegijoje sudarytos puikios sąlygos ne tik mokytis, bet ir dalyvauti mokslinėje veikloje: studentų
mokslinės draugijos (SMD) nariai
dalyvauja kasmetinėse SMD konferencijose, pristato savo darbus
periodiniame leidinyje „Mokslo

klausė L.Pakelčio „parodymus“, politikas komisijai pristatė ir mokesčių
už atliekas pavedimų kopijas.
Anykščių savivaldybės etikos komisija nusprendė:
„1. Konstatuoti, kad Anykščių
rajono savivaldybės tarybos narys
Lukas Pakeltis nepažeidė valstybės
politikų elgesio kodekse ir institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą
reglamentuojančiuose įstatymuose
ar kituose teises aktuose nustatytų
valstybės politiko elgesio principų ir
reikalavimų.
2. Atkreipti rajono savivaldybės
tarybos nario Luko Pakelčio dėmesį
į lietuvių kalbos vartojimo normas
viešuose pasisakymuose“.
Užsipuolė ir etikos komisiją
Iš Anykščių savivaldybės etikos komisijos gavęs atsakymą, kad
L.Pakeltis etikos normų nepažeidė,
J.Žukauskas etikos komisijai parašė
raštą, kuriuo įvertino komisijos veiklą. „Jei vadovautis Jūsų vadovaujamos komisijos sprendimu, Tarybos
nariai ir kiti aukšti pareigūnai gali
apšmeižti asmenis ir likti neįvertinti.
Prašau pateikti visą turimą medžiagą nagrinėtu klausimu“. - parašė
J.Žukauskas.
Anykščių savivaldybės etikos komisijos pirmininkas D.Krikštaponis
„Anykštai“ sakė, kad komisijos
nariai priimdami sprendimą dėl
L.Pakelčio elgesio balsavo vienbalsiai, o pastarąjį J.Žukausko raštą
vertina kaip spaudimą komisijai.
„Visos turimos medžiagos nagrinėtu
klausimu“ D.Krikštaponis pateikti
J.Žukauskui neketina, etikos komisijos posėdžio įrašas yra perduotas
merui.
Beje, J.Žukauskas savo požiūrį į
Anykščių savivaldybės etikos komisiją pademonstravo įvardindamas
adresatus. „Krikštaponiui Kopija
Anykščių rajono savivaldybės gerb.
Merui K.Tubiui“. Meras ir gerbiamas, ir žodis „meras“ didžiąja raide,
o D.Krikštaponis ne tik pareigų, bet
ir vardo neturi...
šaknys“. Pajausti studentavimo
subtilybes ir save išbandyti galima tapus studentų atstovybės
„PankoSA“ nariu. Kolegija siūlo
įvairias postudijines veiklas (sporto, meno būrelius).
Kolegijoje skatiname tarptautiškumą ir kuriame palankias sąlygas studentams išvykti studijuoti
ar atlikti praktiką įvairiose užsienio aukštosiose mokyklose pagal
„Erasmus+“ programą.
Kolegija nuolat atnaujina praktinio mokymo centro laboratorijas,
diegia išmaniąsias technologijas.
Įrengta Mobiliųjų aplikacijų auditorija su naujausiais „Apple“ kompiuteriais ir išmaniaisiais įrenginiais
bei 3D spausdintuvu. Milijoną eurų
viršijančių ES fondo lėšų dėka bus
įkurtas Energetinių procesų studijų ir inovacijų centras, turėsiantis
šešias modernias laboratorijas,
kuriose vyks studijos, bus atliekami tyrimai atsinaujinančios energetikos srityje.
Visi šiemet mokyklas baigiantys abiturientai, kurie išlaikys tris
brandos egzaminus (mokyklinį
arba valstybinį lietuvių kalbos ir
literatūros bei valstybinį matematikos brandos ne mažesniu kaip 25
balai įvertinimu), taip pat užsienio
kalbos egzaminą ir įveiks kolegijų
studentams iškeltą 2 balų stojamąją kartelę, studijuos nemokamai. Neturėtų dvejoti ir tie, kurie
vidurines mokyklas baigė gerokai
anksčiau – penkiabalės sistemos
vertinimai kol kas yra labai palankiai perskaičiuojami stojančiųjų
naudai.
Išsami informacija apie studijas
Panevėžio kolegijoje – www.panko.lt
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SKELBIMAI

siūlo darbą
Skubiai ieškomi elektrikai darbui
pagal sutartį Vokietijoje, visos socialinės garantijos. Atlyginimas iki
2400 Eur („į rankas“).
Kristina, tel. (8-685) 83634.
CV siūskite kristina@nermeka.lt.
Plačiau www.nermeka.lt
UAB „Anykščių varis“ reikalingas
elektrikas. Darbo užmokestis pagal susitarimą.
Tel. (8-698) 52346.
Ieškomi
baldų
išvežiotojai
Vokietijoje. Apmokame CE kategorijos kursus. Atlyginimas iki
2000 Eur („į rankas“).
Kristina, tel. (8-685) 83634.
CV siūskite kristina@nermeka.lt.
Plačiau www.nermeka.lt

įvairūs
A. Vienuolio muziejaus teritorijoje rastas raktas.
Tel. (8-678) 36773.
Dovanoja
4 mėnesių juodą šuniuką.
Tel. (8-670) 17616.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius,
jungia hidroforus. Parduoda
rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Namų dažymas. Statybos, apdailos darbai.
Tel. (8-692) 37150.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.
Namų dažymas ir kiti statybos
darbai.
Tel. (8-647) 59686.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Skubiai, pigiai - sodybą (tvarkinga, su visais patogumais).
Tel. (8-614) 44910.
Anykščių r., Rubikių k. - gražią
sodybą šalia Rubikių ežero (10 km
iki Anykščių). 25 a., ūkinis pastatas, rūsys, su baldais.
Tel. (8-683) 91121.
Anykščių r., Drobčiūnų k. - sodybą. Medinis namas, 30 a. sklypas.
Tel. (8-640) 32442.
Anykščių r., Viešintų mstl. - rąstinį namą su ūkiniais pastatais ir 11
a sklypu. Pakeistas namo stogas,
sudėti plastikiniai langai.
Tel. (8-683) 91121.
Mūrinį namą Surdegio mstl.,
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus
ūkinis pastatas. Galima derėtis.
4500 Eur.
Tel. (8-643) 23889.
Gyvenamąjį namą Didžiakaimio
km. Kurklių sen. Namo plotas 86
kv. m, sklypas 84 a. Kaina 10 000
Eur.
Tel. (8-611) 21009.
Medinį dviejų galų namą Daujočių
k., Svėdasų sen. su 58 a žemės.
Tel. (8-674) 44452.

  
Baldų
gamybos
įmonė
Anykščiuose UAB “Lagesa” ieško
darbuotojų. Dirbti apmoko vietoje.
Tel. (8-616) 93759.
Ieškote darbo? Legalus darbas
užsienyje be tarpininkavimo mokesčių, visos socialinės garantijos.
Margarita, tel. (8-620) 16603.
CV siūskite darbas@nermeka.lt.
Plačiau www.nermeka.lt
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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.
Ieško
mūrininkų
darbui
Vokietijoje. Atlyginimas iki 2400
Eur („į rankas“).
Kristina, tel. (8-685) 83634.
CV siūskite kristina@nermeka.lt.
Plačiau www.nermeka.lt

Pastovūs darbo pasiūlymai Norvegijoje, Danijoje, Olandijoje,
Vokietijoje, Islandijoje ir kt. šalyse. Atlyginimas nuo 1600 iki 3500
Eur/mėn.
Tel. (8-618) 77744, UAB Bimus,
Respublikos g. 15, Panevėžys,
www.hansalink.info

Yra darbo valytojoms užsienyje,
pagal sutartį, visos socialinės garantijos. Atlyginimas iki 1600 Eur
(„į rankas“).
Kristina, tel. (8-685) 83634.
CV siūskite kristina@nermeka.lt.
Plačiau www.nermeka.lt

Namų ūkio meistras atlieka įvairus darbus, nuo žolės pjovimo iki
namų remonto ar statybos.
Tel. (8-627) 67208.

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

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.

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.

UAB 2VYMONTA gamina stogų,
sienų dangas iš spalvotos ir alucinko skardos, gamina lankstinius.
Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Stogų dengimas ir remontas.
Malkinių ir pavėsinių statymas.
Skardinimo darbai. Pasirūpina
medžiagomis.
Tel. (8-605) 70639.

Supjauna ir suskaldo malkas.
Rankomis arba skaldykle.
Tel. (8-628) 54918.

Vieno kambario butą 5-ame
aukšte,
renovuotame
name
(Liudiškių g. 23).
Tel. (8-698) 01180.
Vieno
kambario
butą
Svėdasuose, T. Vaižganto 75, IIas aukštas.
Tel. (8-674) 44452.
Kuras
Skaldytos malkos už neskaldytų
kaina.
Tel. (8-600) 22488.
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.
Skubiai, pigiai - mišrias, sausas,
skaldytas malkas.
Tel. (8-670) 46795, Kalno g. 16,
Anykščiai.
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. (8-679) 25678.

Zina ir Česlovas Čerkauskai
Reikalingi darbininkai darbui miške su krūmapjovėmis (trimeriais)
Pavarių girininkijoje netoli Anykščių.
Tel. (8-614) 99159.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

Uogų rinkimas ir fasavimas
Vokietijoje, visos socialinės
garantijos. Atlyginimas iki 1600
Eur.
Kristina, tel. (8-685) 83634.
CV siūskite kristina@nermeka.lt.
Plačiau www.nermeka.lt

VYTAUTO PAMINKLAI

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

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

Pigiai ir kokybiškai smulkina
pievas. Už atliktus darbus išrašo sąskaitas.
Tel. (8-687) 59061.
Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

UAB „Anykščių energetinė statyba“ (įmonės kodas 154229968, Stoties
g. 5, Anykščiai tel. +370 381 59293), vykdydama VUI projekto įgyvendinimo
sutartį 2018-05-29 Nr. VUIA-1 su Utenos teritorine darbo birža ir įgyvendindama VUI projektą „UAB „Anykščių energetinė statyba“ veiklos modernizavimas
ir plėtra”, skelbia konkursą mini ekskavatoriams (2 vnt.) įsigyti.
Pasiūlymus pateikti iki 2018-06-18, 10 val. 00 min. Stoties g. 5, Anykščiai.
Vokų atplėšimas adresu Stoties g. 5, Anykščiai, 2018-06-18, 10 val. 00 min.
Informacija apie pirkimo dokumentus ir konkurso sąlygas tel. +370 381
59293, faks. +370 381 59496, el. p. info@energetinestatyba.lt.

Dviejų kambarių butą Pušyno
mikrorajone (I-as aukštas, be tarpininkų). Kaina sutartinė.
Tel. (8-607) 76734.

Nuoširdžiai dėkojame Troškūnų parapijos klebonui Sauliui
Filipavičiui, asociacijos “Kartų ratas” bendruomenei, kaimynams, bažnyčios giedotojams ir visiems padėjusiems,
užjautusiems mus sunkią valandą, staiga mirus sūnui
Modestui.

8 metų darbinį arklį.
Tel. (8-602) 62280.
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.
Smulkintuvus, rotacines, diskines
šienapjoves, grėblius, vyniotuvus,
presus, purkštuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Medžioklės šautuvus: lygiavamzdį TOZ-34E, graižtvinį IŽ-18 ir seifą
jiems.
Tel. (8-680) 34944.
Darbui paruoštus sodo traktoriukus
žolei pjauti.
Tel. (8-674) 31027.
Geros būklės, naudotą, italų gamybos ž. ū. techniką: grėblį DAROS (2
000 Eur), rulonų grėbtuvą (450 Eur)
ir nuožulnųjį transporterį (grandininis), 300 Eur.
Tel. (8-616) 44280.

Geriausia pagalba perkant
ir parduodant Jūsų nekilnojamąjį turtą be jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą.
Garantuojame kokybę ir
pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra “21 Amžius”.

Tel. (8-640) 32442. www.nta21.lt

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

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

Tel. (8-611) 46451.

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Birželio 5 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 dedeklių
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.

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

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

JAUNOS VIŠTAITĖS! Birželio 7 d.
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių
rajono paukštyno vakcinuotomis 3-45-6 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, Didžiuliškėse 10.25,
Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje
10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15,
Elmininkuose 11.20, Čekonyse 11.30,
Debeikiuose 11.40, Aknystose 11.45,
Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie
turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20,
Auleliuose 12.25, Mačionyse 13.50,
Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10,
Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 14.25,
Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00,
Šlavėnuose
15.10,
Ažuožeriuose
15.30, Pagiriuose 15.35, Dabužiuose
15.40,Janušavoje 15.50, Kavarske
16.00, Žem. Svirnuose 16.10.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
BIRŽELIO 3 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.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

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

Įmonė brangiai - galvijus, atsiskaito iš karto, išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.
Kita

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

UAB TOLMANA brangiai - juodojo metalo laužą. Klientų pageidavimu išsiveža savo transportu.
Tel. (8-617) 05596.

Brangiai - miškus su žeme, išsikirtimui, žemės ūkio paskirties
žemę visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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

PERKAME

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

Įrengtą, tinkamą gyventi namą
Anykščiuose arba netoli nuo
Anykščių iki 3 km. Galimi ir kiti variantai.
Tel. (8-613) 47572.
Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

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

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

Mišką su žeme arba išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.

Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

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

Brangiai - Lietuvoje miškus:
brandžius, jaunuolynus. Žemę apaugusią krūmais.
Tel. (8-625) 44123.

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

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

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

Brangiai superkame

V. S.
ĮMONĖ

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

BE TARPININKŲ

PERKA
VERŠELIUS

Tel. (8-645) 83185.

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.

MIŠKUS

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

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, autobusus, visureigius, sunkvežimius, traktorius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

parduoda
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus skelbimas
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame
prekių aukcione:
Eil.
Pagaminimo Pradinė pardavimo
Pavadinimas
Apžiūros vieta
Nr.
metai
kaina, Eur
Automobilis VW
TRANSPORTER,
Anykščiai,
A.
1.
1993
800,00
valstybinis
Nr.
Vienuolio g. 2
ADB 219
Aukcionas vyks adresu: A. Vienuolio g. 2, Anykščiai. Aukciono pradžia – 2018 m. birželio 8
d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.
Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2018 m. birželio 11 d. 10 val.
Parduodamo turto apžiūra – 2018 m. birželio 4–7 d., darbo valandomis, iš anksto susitarus
dėl tinkamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės
pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko
pavedimu į A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po atsiskaitymo.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai, aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10 (dešimt)
eurų. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Registracija
vyks aukciono rengimo vietoje.
Išsamią informaciją teikia A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus
ekskursijų vadovas – ūkvedys Audrius Vingrys, tel. 8 647 06564.
Muziejaus direktorius Antanas Verbickas

Parduodami naujos statybos namukai
PALANGOJE, Kontininkų g. 5A.
AKCIJA! Kotedžas 3 k. su pilna
apdaila tik 59 000 Eur.
AKCIJA! Namukas 3 k. su pilna
apdaila tik 79 000 Eur.
Išskirtinumai: pušynas, iki jūros 380
m., nuosavas žemės sklypas, pilnai
sutvarkyta teritorija, terasa, dujos,
krosnelė, parkingas. Be tarpininkų.
Tel. (8-669) 90111.
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nieko rimto

vardadieniai

šiandien

Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė, Eugenijus.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Amiliutė ginčijasi su
Anykščių devizu
Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

birželio 3 d.
Karolis, Klotilda, Tautkantas,
Dovilė.

Sugalvojo mat jaunimas...
Vien užgirdus zlastis imas
Iš serenčių geltonų
Rėkt „Gerai čia gyvenu“.

birželio 4 d.
Pranciškus, Dausprungas,
Deimena, Kornelijus, Vincentas,
Vincė, Vincenta.

Ar iš proto eina žmonės?
Ar nuo karščių nėr malonės...
Buvo – „Gera čia sugrįžti“...
Bet už ką ši Dievo ryktštė?

mėnulis

birželio 2-4 d.pilnatis.

oras

Netgi mūsų ponas Meras
Vakarais „audinėn“ sėdas
Ir nakvot į Vilnių varo
Pailsėt nuo šito gero.

+26

Gera čia nebent sugrįžti,
Pasivaikščiot, pasiirstyt...
Namuose studentams rojus Kainos nekelia pavojaus.
Amiliutė prakaituoja,
Naują užrašą galvoja
„Gera čia gyventi Pensininkams senti“.

+14

NNN

redaktorei nežinant

Taupumas – teigiama savybė

Trečiadienį ugniagesiai lėkė gesinti
netoli senojo Anykščių bibliotekos
pastato esančių konteinerių numestos
ir padegtos lovos. Penktadienį, tai,

kas liko iš lovos, sėkmingai voliojosi
gatvėje. Tiesa, iš patvorio ji nukeliavo
ant asfalto.
„Kurortas, atsiprašant! Ko laukia

komunalininkai? Gal tikisi, kad ta
lova dar kartą bus padegta ir reikės tik
pelenus sušluoti?“ - klausė redakcijai
apie lovos griaučius pranešęs skaitytojas.
Juokas juokais, tačiau juk komunalininkai už į Utenos regioninio atliekų
tvarkymo centrą vežamas atliekas turi
susimokėti. O ugniagesių vandeniu
sulieta lova, žinia, yra labai sunki. Per
porą dienų ji jau pradžiuvo ir komunalininkai sutaupė lėšas. Jeigu lova
prie konteinerių prastovės dar dieną
kitą, jos pridavimas į šiukšlyną dar
labiau atpigs. Tiesa, yra rizika, jog ją
vėl kas nors padegs, o gaisrininkai ir
vėl neleis sudegti ir vėl supils vandeniu. Bet nieko tokio, laiko turim. Galėsime baldą iš naujo išdžiovinti.

„Anykštą“ galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, tačiau
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