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Ilgiau
pradėjusiame
dirbti Anykščių
turguje nėra ką
pirkti
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šiupinys
Atlaidai. Sekmadienį, Skiemonių
bažnyčioje - Švento Antano atlaidai.
Mišios - 12 val. 30 min. Atlaidus ves
Marijos radijo direktorius, kunigas
Povilas Narjauskas.
Kūryba. Anykščių menų centras
anykštėnus pakvietė kurti asambliažus. Šios idėjos sumanytoja ir autorė,
parodų kuratorė Edita Pivoriūnienė.
Dalyvauti ir išbandyti save sutiko
net 14 profesionalių ir mėgėjų menininkų – Romualdas Pučekas, Arūnas
Vilkončius, Rita Juodelienė, Kęstutis Indriūnas, Jurga Bugailiškienė,
Kristina Striukienė, Lina Vaišnytė,
Dalia Gilienė, Margarita Milašienė,
Saulius Milašius, Genutė Tumienė,
Vladas Gaidys, Skaidrė Keibienė,
Jolita Karalienė, Aleksandras Tarabilda. Paroda veiks iki birželio 25 d.

Žemyn upe: Anykščiai – Kaunas

4 psl.

Daugiausiai
Lajų take
problemų kelia
žmonių
beglobės katės
mažėjant,
prekybininkams
mokesčiai - tie
patys
13 psl.
13 psl.

Valdžios turizmas mokesčių mokėtojams
vidmantas.s@anyksta.lt
kainuoja tūkstančius
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Keturių Anykščių biudžetininkų penkių dienų kelionė po Gruziją rajono biudžetui kainavo apie 4000 – 5000 eurų.
Gegužės 24-28 dienomis Gruzijos Telavio mieste viešėjo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, jo sekretorė Jurgita Povilaitienė,
patarėjas Dominykas Tutkus bei A.Vienuolio progimnazijos direktorė Jurgita Banienė. Už mokesčių mokėtojų pinigus jiems nupirkti
lėktuvo bilietai, išmokėti komandiruotpinigiai, taip pat jiems už dienas kelionėje priskaičiuotos ir algos.
Panašu, kad valdiškas turizmas buvęs nepigus, nes Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka „Anykštai“ konkrečių skaičių nepateikė. Atsakydamas į „Anykštos“ paklausimus direktorius žurnalistui, tarytum, nurodė pačiam išsispręsti
biudžeto išlaidų rebusą.
Skrydžio kaina - 1332 eurai

Lajų takas. Lyginant 2016-2018
metų gegužės mėnesių Lajų tako
lankytojų srautus, fiksuojamas stabilus mažėjimas. 2016 m. gegužę Lajų
taką aplankė 26 900, 2017 m. - 18
100, 2018 m. - 15 249 turistai. Tuo
tarpu šių metų vasario ir kovo mėnesiais lankytojų buvę netgi daugiau
nei tais pačiais praėjusių metų mėnesiais. Pernai birželį Lajų taką aplankė 14 300 žmonių, taigi gerokai
mažiau nei tų metų gegužę.
Vakancija. Iš darbo traukiasi
Anykščių savivaldybės administracijos komunikacijos specialistė
Adelė Aglinskaitė. Administracija
jau paskelbė naujo komunikacijos
specialisto paieškas. Naujas komunikacijos specialistas priklausys
nuo liepos 1-osios atsirasiančiam
Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriui, dirbs pagal darbo sutartį.
Komunikacijos specialistui, pagal
reikalavimus užtenka aukštojo koleginio išsilavinimo.
Karjera. Anykščių rajono tarybos narys, buvęs Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Saulius Rasalas šiomis
dienomis pradėjo dirbti VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ vadybininku.
Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina
– 20 eurų.

Regis, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir jo sekretorė Jurgita Povilaitienė Telavyje sveikinimo
kalbą sakė duetu.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია nuotr.

A.Gališanka „Anykštai“ nurodė, kad delegacijos narių skrydžių
į Gruziją ir atgal bilietai kainavo 1
332, 28 eurus. Direktorius, „Anykštos“ raštu paklaustas, kokios komandiruotpinigių sumos išmokėtos
delegacijos nariams, parašė, jog komandiruotpinigiai biudžetininkams
mokėti, o sumas patarė pasiskaičiuoti pačiam žurnalistui.
„Anykščių rajono savivaldybės
delegacijos vizito į Gruziją nariams
komandiruotpinigiai apskaičiuoti ir
mokėti vadovaujantis Tarnybinių
komandiruočių išlaidų apmokėjimo
biudžetinėse įstaigose taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio
29 d. nutarimu Nr. 526 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m.
gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1433
redakcija).“ - išdėstė administracijos direktorius.

3 psl.

Kitais metais už žemės ūkio paskirties
asmenukė
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt Atitikmuo
žemę didės mokesčiai
Anykščių rajono Taryba nustatė naujus žemės mokesčio tarifus
žemės savininkams. Nuo 2019 metų didės žemės ūkio paskirties
žemės tarifas ir jis sieks 0,90 proc. (šiuo metu yra 0,75 proc.).

Anykščių rajono savivaldybės
Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Virmantas Velikonis teigia,
kad didinamas žemės ūkio
paskirties žemės tarifas rajone
padės spręsti melioracijos problemas.

14 psl.

Mūsų godotinasis meras, kaip
koks tarybinių laikų anekdotų
kompartijos herojus, neseniai
į Gruziją už valdiškus pinigus
išsivežė sekretorę. Ir ką? Ir...
nieko. Pozicija pritaria, opozicija tyli.
Reiškia, turime tokią valdžią,
kokios esame verti.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Ilgiau pradėjusiame dirbti Anykščių
turguje nėra ką pirkti

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Birželio 7-oji buvo pirmoji diena, kai Anykščių miesto turgus
dirbo nauju grafiku – nuo 7 iki 18 val. Ketvirtadienį turguje apsilankius 15.30 val., jame nebuvo nei vieno prekeivio.
Turgaus teritorijoje sutikta
UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ darbuotoja pasakojo, kad
įprastai turgaus prekeiviai prekybą baigdavo apie 12.30 val.,
ketvirtadienį pabandė dirbti ilgiau – iki 14.30 val., tačiau nesulaukę pirkėjų išsiskirstė.
„Ir kas čia tokią nesąmonę
sugalvojo?“, - atvirai stebėjosi
moteris.
Anykščių rajono savivaldybės
išplatintame pranešime buvo rašoma, kad Anykščių turgus ketvirtadieniais bei penktadieniais
dirbs iki 18 valandos, nes to pageidavo gyventojai.
UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ laikinasis direktorius Jonas
Žukauskas „Anykštai“ sakė, kad
ilgesnio Anykščių turgaus darbo laiko pirmiausia pageidavo
Anykščių rajono savivaldybė.

„Mes tam pritarėme. Reikia
pabandyti, jei yra žmonių norinčių. Kodėl gi ne? Pabandysim
ir pažiūrėsim. Jei bus norinčių
– pratęsim, nebus norinčių – nutrauksim“, - sakė J.Žukauskas.
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius
J.Žukauskas svarstė, kad prekybininkams bei pirkėjams prailgintas turgaus darbo laikas greičiausiai nepasirodė įdomus dėl
„tradicijų“.
„Šiauriečiams lietuviams reikia laiko, kol prie naujų pasiūlymų prisitaiko. Gal mėnesio,
dviejų, o gal savaitės užteks“, pastebėjo J.Žukauskas.
Pokalbio pabaigoje J. Žukauskas atskleidė, kad po dviejų savaičių bus svarstoma, ar Anykščių turgui tikslinga dirbti iki
vakaro.

Turistams ir anykštėnams siūloma nauja atrakcija – pasivaikščiojimas po tuščią Anykščių turgų.

Teismas skyrė priverstinį gydymą psichiatrijos ligoninėje
Vogęs, grasinęs ginklu ir moterį išžaginęs vyras pripažintas nepakaltinamu, jis teismo sprendimu bus priverstinai gydomas.
Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, beveik dvejus metus po
atokias Aukštaitijos vietoves klajojęs ir nusikaltimus vykdęs 55
metų Anykščių rajono gyventojas
Kazys Aukštuolis bus gydomas
sustiprinto stebėjimo sąlygomis
specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje – Rokiškio
psichiatrijos ligoninėje.

Psichinę negalią turintis K.
Aukštuolis 2015 metais pabėgo
iš pensionato, kuriame gyveno, ir
ėmė klajoti po Anykščių, Molėtų
bei kitus Utenos apskrities rajonus.
Manoma, kad maistu, drabužiais,
kitais reikalingais daiktais jis apsirūpindavo vagiliaudamas, įsibraudamas į svetimas sodybas.
Anykštėnas yra užpuolęs į na-

mus grįžtantį vyrą ir grasinęs nušauti medžiokliniu šautuvu, kurį
anksčiau buvo pavogęs kitoje sodyboje, jis taip pat išžagino vienkiemyje gyvenančią moterį.
Buvo paskelbta K. Aukštuolio
paieška, jo intensyviai ieškojo policijos pareigūnai. Vyras įkliuvo 2017
metų vasaros pabaigoje, kai sumanė
apvogti vienkiemį Anykščių rajone.
Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,
jis nepastebėjo, kad name nakvoja
vasaroti atvažiavusi sodybos savi-

Populiarėja santuokos netradicinėse vietose
Lietuvos piliečiai nuo 2009 metų rugsėjo santuokas gali registruoti ne tik metrikacijos skyriuose, religinių bendruomenių maldos namuose, bet ir netradicinėse vietovėse. Pernai tokia galimybe Anykščių rajone pasinaudojo 15 porų.
Anykščių rajono savivaldybės
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Matiukienė „Anykštai“
sakė, kad daugiausia netradicinėse
vietovėse registruotų santuokų re-

gistravimo ceremonijų vyko privačiose teritorijose - kaimo turizmo
sodybose ar kitose privačiose vietose. R.Matiukienė taip pat minėjo
dvi viešąsias vietas, kuriose teko
tuokti portas. Tai - Mikierių atodan-

ga ir Svėdasų girininkijos poilsiavietė ,,Priegodo2”.
Už santuoką savo pasirinktoje
vietoje mokama 60 eurų fiksuota
valstybės rinkliava, tuokdamiesi
Civilinės metrikacijos skyriuose
jaunavedžiai moka mažiau – 20
eurų.
Vadovaujantis teisingumo ministro įsakymu, santuokos registravimo
ceremonija gali būti organizuojama

ninkė. Moteris, naktį išgirdusi, kad
kitame namo kambaryje kažkas
vaikšto, paskambino policijai ir per
langą pabėgo į kiemą. Atvykę policijos pareigūnai K. Aukštuolį, jau
spėjusį name susirasti ir pasiimti
maisto produktų, sulaikė.
Gegužės 15 dieną Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai priėmė
nutartį pripažinti K. Aukštuolį nepakaltinamumo būsenoje padarius
nusikalstamas veikas.
-ANYKŠTA
savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms
registruoti. Jeigu reprezentacinės
vietos nėra nustatytos, santuokos
registravimo ceremonija gali vykti
jaunavedžių pasirinktoje vietoje, jeigu tai neprieštarauja viešajai tvarkai
ir moralės normoms, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai.
2017 metais Anykščių rajono
savivaldybės Teisės, personalo ir
civilinės metrikacijos skyrius užregistravo 193 santuokas.
-ANYKŠTA

„Devilstone“ organizatoriai sulaukė savivaldybės perspėjimų
Alternatyviosios muzikos ir rokenrolo festivalis „Devilstone“
dešimtąjį kartą Anykščių Dainuvos slėnyje vyks liepos 12 –15 dienomis. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio besitęsiančią festivalio
programą užpildys apie 50 muzikinių vardų.
Pasak „Devilstone“ organizatorių, šiemet festivalis išlaikys iki
šiol puikiai pasiteisinusią formulę,
kurios esmę sudaro aktuali roko ir
metalo elektroninė muzika, performansai bei parodos.
Balandžio pabaigoje Anykščių savivaldybėje „Devilstone“
organizatoriai susitiko su rajono
savivaldybės vadovais. Viena iš
jų pastabų, pasak „Devilstone“
organizatoriaus Vaido Voronavičiaus, buvo festivalyje nekurstyti religinės nesantaikos. Visgi,
„Anykštos“ redakcijoje apsilankęs
V.Voronavičius pusiau juokais,
pusiau rimtai domėjosi, ar Anykščių šv.Mato bažnyčia turi rūsius.
V.Voronavčius kalbėjo, kad tokia

vieta esą būtų puiki nufilmuoti festivalį pristatančiam vaizdo klipui.
Anykščių rajono savivaldybė
iš rajono biudžeto Anykščiuose
vykstančiam festivaliui „Devilstone“ skiria 5000 Eur.
„Devilstone“
organizatorius
V.Voronavičius sakė pastebėjęs,
kad anykštėnams šis festivalis jau
tapęs „savu“ ir žmonės jo netgi
laukiantys. Kaip ir kasmet pažadėta, kad Anykščių rajono gyventojams bilietai į festivalį kainuos
žymiai pigiau.
Pirmasis festivalis, tuo metu dar
pavadintas „Velnio akmuo“, Anykščiuose surengtas 2009 metais. Tuomet atvyko koncertuoti net ir alternatyvios muzikos nesiklausantiems

„Devilstone“ yra vienas ryškesnių muzikos festivalių po atviru dangumi Baltijos šalyse, turintis ekstremalaus rokenrolo charakterį.
žinoma grupė „Sepultura“. 2012
metais festivalis „Velnio akmuo“
buvo užsitraukęs bažnyčios nemalonę – tuometinis Anykščių šv.Mato
bažnyčios klebonas Stanislovas
Krumpliauskas organizatorius už
tariamą religinės nesantaikos kurs-

tymą apskundė prokurorams, tačiau
ikiteisminis tyrimas dėl to buvo nutrauktas. Paskutinius kelerius metus
„Devilstone“ festivalis atsiribojo
nuo skandalų ir tapo gan „ramiu“
renginiu.
-anykšta

spektras
Nuomonė. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė atrėžė „Valstiečių“
lyderiui Ramūnui Karbauskiui,
prakalbusiam apie ketinimus Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto (NSGK) tyrimą tęsti ir
jos atžvilgiu. Šalies vadovė R.
Karbauskio, kuriam priklauso
„Agrokoncernas“, buvimas Seime kelia klausimų dėl jo konstitucingumo. „Aš neturiu verslo,
Karbauskis turi tiesiogiai verslą,
yra verslo atstovas, ir jo buvimas
Seime apskritai kelia klausimų dėl
jo konstitucingumo ir atitikimo
Konstitucijai“, - pabrėžė D. Grybauskaitė.
Žala. Po Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto (NSGK) išvadų Seime, kuriose „MG Baltic“
įvardijamas kaip siekęs daryti įtaką politiniams procesams šalyje,
įmonė ketina reikalauti žalos atlyginimo. Koncernas „MG Baltic“
pranešė šiuo metu ruošiantis ir artimiausiu metu pateiksiantis ieškinį dėl padarytos žalos atlyginimo.
Jis ketina žalos atlyginimo reikalauti ne tik iš Valstybės saugumo
departamento (VSD), su kuriuo
jau bylinėjasi kitoje byloje, bet ir
iš departamento vadovo Dariaus
Jauniškio bei NSGK pirmininko
Vytauto Bako.
Teikė. Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Seimui ratifikuoti
Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos (EBPO)
konvenciją ir Susitarimą dėl Lietuvos prisijungimo prie EBPO
konvencijos sąlygų. Šalies vadovė šį susitarimą praeitą savaitę
pasirašė Paryžiuje. Seimui ratifikavus sutartis ir Užsienio reikalų
ministerijai ratifikacinius raštus
perdavus Prancūzijos vyriausybei,
Lietuva oficialiai taps 36-ąja šios
organizacijos nare.
Nesupranta. Lietuva rizikuoja
tapti antrarūšių automobilių rinka - Europos Komisijai (EK) yra
nesuprantama, kodėl šalis nenori
plėsti aplinkosaugos mokesčių
bazės ir šiuo klausimu atsilieka
nuo kai kurių kitų ES šalių, sako
už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos (EK)
narys Vytenis Povilas Andriukaitis. „EK nesuprantama, kodėl Lietuvoje nesiimama aplinkosauginių
mokesčių, man - taip pat. Galingi
prabangūs automobiliai, kuriuos
perkasi įmonės, teršia aplinką.
Šiandien šis klausimas numeris
vienas ES. Dyzelinių automobilių
atsisakoma. Kas su jais pasidarys?
Jie atsidurs Lietuvoje. Gal reikia
spręsti šią problemą? Lietuva rizikuoja tapti antrarūšių automobilių
rinka“, - Seimo Užsienio reikalų
komiteto posėdyje sakė V. P. Andriukaitis.
Palaikai. Nepaisant makabriško sovietų plano paslėpti politinių
kalinių palaikus, 150 procentų
galima garantuoti, kad Našlaičių
kapinėse rasti palaikai yra partizanų vado Adolfo RamanauskoVanago, sako Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimų
(LGGRC) centro darbuotojas Dalius Žygelis. Jis atskleidžia, kad
nustatyti Adolfo Ramanausko-Vanago tapatybę padėjo ir partizanų
vado galvos rentgeno nuotrauka.
Ši nuotrauka, aiškino D. Žygelis,
tikriausiai buvo padaryta, siekiant
po žiaurių kankinimų išgauti A.
Ramanausko-Vanago parodymus.

IŠ ARTI
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Ar jau
suplanavote
vasaros
atostogas?

2018 m. birželio 9 d.

Valdžios turizmas mokesčių mokėtojams
kainuoja tūkstančius

Kalbino
Robertas Aleksiejunas

savaitės citatos
O turistai vis miršta iš bado
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas,
apie viešąjį maitinimą Anykščiuose:
„Maitintojų tendencija rajone
nėra gera. Nuo metų pradžios
penkis leidimus jau panaikinome. Ir jeigu dar svaigsime, kad
Anykščiuose nėra kur pavalgyti...”
Deja, auksinė žąsis pradėjo
dėti paprastus kiaušinius

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, jo sekretorė Jurgita Povilaitienė, jo patarėjas Dominykas
Tutkus bei A.Vienuolio progimnazijos direktorė Jurgita Banienė už 4000-5000 tūkstančių rajono
biudžeto eurų Gruzijoje gražiai reprezentavo Anykščius.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Lina Kamarauskaitė – Tamoliūnienė, verslininkė:
- Kai tokia nuostabi vasara, ją
leisime savo kaime. Darbai neleidžia ilgam išlėkti, juk pats jų
sezonas. Rimtesnes atostogas susiorganizuosiu rudenį. Vyresnioji
važiuos į tris stovyklas. Mažoji kol
kas su mumis.

(Atkelta iš 1 p.)
Tenka ieškoti Vyriausybės nutarimo... Jame nurodoma, kokie komandiruotpinigiai mokami vykstant į vieną ar kitą pasaulio šalį.
Gruzijos „tarifas“ - 35 eurai parai.
Skaičiuojame. 35x5 = 175 eurai
kiekvienam delegacijos nariui, taip
sakant suvenyrų Gruzijoje pirkimui
(vynas, čiurčkela, magnetukai...).
Įstaigų vadovams įstatymai leidžia
komandiruotpinigius mokėti dvigubu tarifu. Tad merui K.Tubiui ir
A.Vienuolio progimnazijos direktoriai J.Banieniai galimai išmokėta ne po 175 eurus, o po 350 eurų.
Taigi, galima bendra ketvertuko
komandiruotpinigių suma - 1050
eurų... Smulkmena, tačiau maloni.
Lėktuvo bilietai - 1332 eurai, komandiruotpinigiai (galimai) - 1050
eurų. Turime 2 382 euriukus.
Už buvimo Gruzijoje dienas
mokėtos algos

- Kazimieras JAKUTIS, muzikantas:
- Sunku šiemet su atostogom.
Pagulbio „atnaujinimo“ darbai reikalauja daug laiko ir energijos. Vis
tik pavyks ištrūkt 10 dienų į Kosta
Brava Ispanijoj. Kiek kainuos- nežinau. Reikia žmonos klaust.

Sandra BALAIŠIENĖ, anykštėnė:
- Neatostogausiu aš. Mokausi ir
dirbu, tai mano vasara užimta ir šią
„prabangą“ teks atidėti.

Į klausimą apie algų mokėjimą už
Gruzijoje praleistas dienas administracijos direktorius A.Gališanka atsakė taip pat konkrečiai, kaip ir apie
komandiruotpinigius: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 107 straipsnio 2 dalimi,
darbuotojo komandiruotės metu
darbuotojui paliekamas jo darbo
užmokestis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos
įstatymo 43 str. 5 dalimi, valstybės
tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo
užmokestis, kai valstybės tarnautojai yra išsiųsti į tarnybinę komandiruotę – darbo dienomis komandiruotėje bei komandiruotės metu
kelionėje išbūtą laiką.“
Pagal šią formuluotę - algos biudžetininkams gali būti mokamos
ne tik už komandiruotėje išbūtas
darbo dienas, bet ir komandiruotės
metu išbūtą laiką. Už visą išbūtą
laiką? Ar, pvz. anykštėnų miego
valandos Telavyje rajono biudžetui
jau nekainavo?
Kadangi administracijos direktorius į žurnalisto klausimus atsakinėjo aptakiai, galime tik aptakiai
ir apskaičiuoti. Mero K.Tubio viešai skelbiama mėnesinė alga - 2
814 eurų. Reiškia, jo darbo diena vidutiniškai kainuoja 130-140
eurų. Už darbą švenčių dienomis
galima algą mokėti dvigubu tarifu. Meras komandiruotėje buvo 3
darbo dienas ir 2 nedarbo dienas.
Tad 130 eurų reiktų dauginti ne iš

5, o iš 7. Išeina 910 eurų. Kitų trijų
delegacijos narių algos daug mažesnės nei mero. Kieno du, kieno
ir tris kartus. Tačiau, kaip beskaičiuosi, visam trejetui dar bent tūkstantis eurų algoms buvo išmokėtas.
Taigi, visa ketvertuko kelionės po
Gruziją išlaidų suma greičiausiai
yra didesnė, nei 4000 eurų. Gal ir
visus 5000 eurų mero, jo sekretorės, jo patarėjo ir A.Vienuolio progimnazijos direktorės kelionė po
Gruziją mums kainavo.
Tiesa, A.Vienuolio progimnazijos direktorei komandiruotpinigiai
ir, žinoma, alga, mokėti ne tiesiogiai iš rajono biudžeto, bet iš progimnazijos biudžeto.
Pigiausia Lesote ir Svazilende
Sprendžiant pagal Vyriausybės
nustatytas komandiruotpinigių į
konkrečią šalį sumas, svarbu, kad
Anykščiai nepradėtų megzti draugiškų santykių su Japonija. Valdininkui už vieną dieną Japonijoje
būtų išmokama 76 eurų dienpinigių. Tuo tarpu su Lesotu ir Svazilendu, draugaukim į sveikatą. Šios
šalys laikomos pigiausiomis, jose
nustatyta vos po 19 eurų dienpinigių suma.
Komandiruotėje esantiems asmenims gali būti mokami ir nakvynpinigiai. Nakvynės Gruzijoje Vyriausybės nustatyta galima
kompensuojama suma - 215 eurų
už naktį.
Tiesa, nakvynpinigiai anykštėnams nebuvo mokėti. Anykščių
savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka „Anykštai“
nurodė, kad už mero, jo sekretorės, jo patarėjo ir A.Vienuolio progimnazijos direktorės nakvynes
mokėto gruzinai. Žodžiu, miegas
lyg ir nekainavo, tačiau nakvynės
išlaidos laikytinos mainais. Greičiausiai iš mūsų rajono biudžeto
apmokamos mūsų miesto svečių
nakvynės Anykščiuose. Ir, žinoma,
į Anykščius atvykusio gruzino į
„profkės“ bendrabutį nesiųsi, kai
turi prabangų SPA.
Labai gerai reprezentavo
Iš Anykščių rajono valdžios
mezgamų tarptautinių ryšių naudos rajonui nesimato. (Na, gal yra
naudos, tik nesimato.) Anykščiuose lyg ir nėra bendrų Lietuvos Gruzijos įmonių, nėra žinių, apie
mūsų ūkininkų braškių, avinų bei

„Anykščių vyno“ „Vorutos“ eksportą į Gruziją. Tiesa, „Norfoje“
yra „Boržomio“... Kas gi iki Telavio ir Anykščių ryšių užmezgimo
apie „Boržomi“ buvo girdėjęs?
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus A.Gališankos paklausėme, kokiais principais remiantis
suformuota Anykščių savivaldybės
delegacija vykusi į Gruziją.
„Delegacija suformuota atsižvelgiant į darbuotojų kompetencijas, jų gebėjimus reprezentuoti
Anykščių rajono savivaldybę ir pagal vizito metu numatomus spręsti
klausimus“ - atsakė direktorius.
„Anykštos“ pakalbinta delegacijos narė, mero sekretorė
J.Povilaitienė apie tai, kokius ji vizito metu sprendė klausimus, sakė,
kad „kiekvienas neturėjome individualių užduočių“ ir patarė apie
anykštėnų vizitą į Gruziją pasiskaityti, nes „ten viskas parašyta“.
Mums pavyko informaciją apie
šį vizitą rasti tik Telavi miesto
„Facebook“-e. Tiesa, lengvai perskaitomos tik nuotraukos, gruzinišką tekstą skaityti - sunkiau. Nors,
gal čia tik aš kalboms negabus.
„დელეგაციებს თელავის
იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დარბაზში
საზეიმო ვითარებაში
შეხვდნენ თელავის
მუნიციპალიტეტის მერი
შოთა ნარეკლიშვილი,
მერის პირველი მოადგილე
გიორგი თუშიშვილი,
მერის მოადგილეები
გურამი გურაბანიძე და
ალექსანდრე საჩიშვილი,
თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე
არჩილ თხლაშიძე, მერიისა და
საკრებულოს თანამშრომლები
და მასპინძლები.“ - apie
anykštėnų vizitą rašoma Telavi
„Facebook“-e.
Visgi, tikėtina, kad Gruzijoje numatytų klausimų sprendimas buvęs
mažiau aktualus, nei gebėjimas reprezentuoti Anykščių savivaldybę.
O tada dėl moteriškosios delegacijos dalies pasirinkimo lyg ir klausimų nebekyla. Skonio reikalas...
„Buvau pakviesta mero. Sutikau
dalyvauti“ - kaip tapo delegacijos
nare, sakė J.Povilaitienė.
Labai svarbi Gruzijos tradicija - ilgai trunkančios užstalės.
D.Tutkus - jaunas, stiprus, ištvermingas vyras. Tikėtina garbingai ir
jis Anykščius reprezentavo.

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie prekybos vietų
prie Lajų taką pardavimą:
„Burtais mes remtis negalime.
Taip pažeistume lygiateisiškumo principą. Jei aukcione mes
parduodame savo pastatus, tai
prekybos vietą, tą auksinę antį
ar žąsį, dovanojame verslininkui
traukiant burtus. Tai tikrai nelogiška.”
Mažai kas ryžtųsi tokią
naštą užsikrauti
Jurgita
POVILAITIENĖ,
Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio sekretorė, apie tai,
kaip atsidūrė oficialioje savivaldybės delegacijoje vykusioje
į Gruziją:
„Buvau pakviesta mero. Sutikau dalyvauti“.
Gebėjimas reprezentuoti
Gruzijoje tiesiogiai siejamas
su gebėjimų įsisavinti vyną?
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius įvardino
principus, kuriais remiantis suformuota oficiali savivaldybės
delegacija į Gruziją:
„Delegacija suformuota atsižvelgiant į darbuotojų kompetencijas, jų gebėjimus reprezentuoti
Anykščių rajono savivaldybę ir
pagal vizito metu numatomus
spręsti klausimus“.
Be reikalo! Apygardų
ribos dažnai keičiamos.

Antanas BAURA, Seimo narys, apie statybas:
„Neduok Dieve, leisite Kupiškyje baseiną statyti./.../ Neturime
tiek daug pinigų, kad galėtume
tenkinti kiekvieno rajono norus“.
Ok. Ateis laikas tvirtinti
Vyriausybės programą...
Eimutis MISIŪNAS, Vidaus
reikalų ministras juokavo, nutraukdamas daug susitikime su
juo kalbėjusį Seimo narį Antaną Baurą:
„Tas gyventojas labai aktyvus“.
Merams kelią iki Ramūno
Karbauskio kabineto rodo...
Kęstutis TUBIS, apie Antaną
Baurą:
„Aš nežinau, ką jis veikia Seime“.
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iš pirmų lūpų

Žemyn upe: Anykščiai – Kaunas
Prieš aštuoniasdešimt metų didysis Lietuvos geografas, upių ir kitų vandenų tyrinėtojas, kelionių upėmis iniciatorius prof. Steponas Kolupaila su bičiuliais surengė kelionę baidarėmis iš Anykščių į Kauną.
Mums pavyko šią kelionę pakartoti - nuplaukti 136 kilometrus Šventąja ir pagerbti visų laikų
keliautojus, profesorius S. Kolupailą bei Kazimierą Pakštą, upių keliu sujungti literatūros sostinę
Anykščius ir laikinąją šalies sostinę Kauną bei paminėti tėvynės Lietuvos Šimtmetį.

Prie ekspedicijos buvo prisijungęs ir tikras keliautojas
- žymusis alpinistas įveikęs Everestą, dabar anykštėnas
Vladas Vitkauskas.
Gerai pasirengę, baidarėmis
pažymėtomis istoriniais vardais
„Dausuva“ bei „Chronus“ iškeliavome iš Anykščių pirmadienį jau
vakarop. Žinoma, atminties valandėle prisiminę istoriją, entuziastingą kelionių baidare mėgėją Antaną
Žukauską - Vienuolį, rankose palaikę iš muziejaus lobyno ta proga
iškeltą aną kelionę menančią vėlia-

Idėjos autorius muziejininkas,
daugelio knygų autorius Raimondas Guobis.

vėlę.
Mėlynąja „Chronus“, taip vadinosi ir S. Kolupailos baidarė,
skriejau aš ir muziejininkė Kristina
Kiaušaitė, raudonos spalvos svajone išplaukė didžiųjų viršukalnių
nugalėtojas Vladas Vitkauskas ir
Romas Pačinskas su savo narsiu
sūnėnu Jonu. Srovė nešė smagiai,
nors daugelyje vietų taikėsi lai-

ves už dugno sugriebti klastingos
seklumos, laimingų nuotykių ties
Pesliais patyrę greitai pasiekėme
aukštomis bangomis liūliuojančius vartus į Kavarsko tvenkinį.
Tuomet jau kabinome per dideles
bangas prieš vėją. Tačiau į Kavarską nuplaukėme numatytų laiku ir
nei kiek nepavėlavome į lygiai 20
valandą prasidėjusį susitikimą su

Anykščių muziejininkai Kristina Kiaušaitė ir Raimondas Guobis drauge irklavo iki Kavarsko.

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Prasidėjus vasarai, Anykščių
rajono valdančiuosius prispyrė
iššūkiai – viešosiose vietose sparčiai ėmė želti žolė. Pastarosiomis
savaitėmis rajonas nematė lietaus,
tačiau žolė vis tiek auga. Tai į
neviltį varo ne tik rajono savivaldybės vadovus, bet ir Anykščių
rajono Tarybą. Kol kas sprendimo
projektas „Dėl Anykščių rajono
savivaldybės 2018 metų žolės
pjovimo patvirtinimo pakeitimų“
anykštėnų išrinktiesiems nepateiktas, tačiau ši problema rajono
valdantiesiems gali tapti ne mažesniu iššūkiu už bandymą į Anykščių
rajoną pritraukti investuotojus,
skatinti naujų darbo vietų kūrimą
bei laiku užbaigti rekonstruojamų

gatvių remontus.
Savivaldybės administracijos diDrąsi ir prieš problemas akių
rektoriaus pavaduotojas Ramūnas
užmerkti nenusiteikusi Anykščių
Blazarėnas konstatavo, kad „žolė
rajono Tarybos opozicija metė
visur vienu metu auga vienodai“,
svarbią kortą, kuri tik dar labiau
todėl esą šienauti nesuspėjama.
gali išjudinti šios kadencijos rajoDar pavasarį, lyg užbėgdamas
no valdančiųjų pamatus. Rajono
įvykiams už akių, vienoje seniūnų
valdantieji Anykščių miesto viešosueigoje savivaldybės administrasiose vietose nesusitvarko su žole!
cijos direktorius Audronius GaliRajono Tarybos
šanka kalbėjo
narys, liberalas
...Savivaldybėje svarstoma apie tai, kaip
Mindaugas
įstaigoms, organizacijoms viešųjų erdvių
Sargūnas gešienavimo propriskirti tam tikras terito- blemą planuogužės mėnesio
posėdyje atkrei- rijas, kurias nusišienauti jamą spręsti.
pė dėmesį, kad
turėtų patys žmonės, o ne Rajono valdžia
šiemet dar nei
tai leis daryti
komunalininkai.
karto nešienaupatiems anykšta teritorija nuo
tėnams! SaviVilniaus gatvės žiedinės sankryžos
valdybėje svarstoma įstaigoms,
SPA centro link. M.Sargūnas paorganizacijoms priskirti tam tikras
stebėjo, kad tokiu būdu Anykščiai
teritorijas, kurias nusišienauti
prastai atrodo ne tik prieš turistus,
turėtų patys žmonės, o ne komukurių šia kryptimi pravažiuoja
nalininkai. Kol kas šis modelis dar
gana daug, bet ir veisiamos erkės.
neveikia, tačiau Anykščiuose jau
Kitaip tariant, deklaruodama apie
drąsiai gali atsidaryti bent keletas
tai, kad Anykščiai yra Lietuvos
naujų sodo bei daržo technikos
turizmo „bamba“, rajono valdžia
parduotuvių, mat tikėtina, kad žosavo aplaidumu tuos turistus
liapjovių bei trimerių pardavimas
atbaido.
išaugs. Šią savivaldybės vadovų
Problema, kodėl mieste prastai
mintį netgi galima būtų priskirti
šienaujami žalieji plotai, pasiroverslo skatinimui Anykščiuose. Tik
do, mažai ką bendro turi su juos
ką tuomet veiks komunalininkai,
turinčiais prižiūrėti savivaldybei
kurių ir yra darbas tą žolę pjauti?
pavaldžiaisiais komunalininkais.
„Mes mokam mokesčius, kad būtų

Raimondas GUOBIS

pakrančių gyventojais. Pasitiko didelis pulkas piliečių - didelį davinį
firminių koldūnų atgabenęs seniūnas Algirdas Gansiniauskas bei jo
pavaduotoja Šarūnė Kalibataitė.
Trumpai papasakojau apie kelionę,
jos ištakas, tikslus, pristačiau piešinių parodą „Žemė žuvų ženkle“, o
po to įvyko smagus „protų mūšis“,
kuriame į klausimus atsakinėję
buvo apdovanoti plakatais, atvirukais ir kitomis smulkmenėlėmis.
Tokie susitikimai su visuomene
vyko ir Ukmergėje bei Jonavoje.
Po nakvynės Kavarske išplaukėme jau trimis laiveliais - prisijungė
du vietiniai kelionių mėgėjai Rimantas ir Algirdas, mano Kristiną pakeitė didžioji upės mylėtoja
Paulina Zukaitė, toliau nebeplaukė ir žymusis alpinistas. Atkarpa
buvo turtinga salomis, žavingais
reginiais. Nuo Ukmergės mūsų
komanda susicementavo, pasilikome tik keturi - visa „Dausuvos“
įgula, o Pauliną pakeitė patikimas
tautietis Algimantas Baronas iš
Svėdasų.
Šventosios žemupys sužavėjo
ne tik įspūdingomis atodangomis,
vandenų pločiu bei erdvėmis ir
akmeningomis sraunumomis. Apie
Matelio rėvą dar S. Kolupaila rašė,
kad tai labai pavojinga vieta. Ir iš

tiesų, tarp didelių akmenų tarsi į
pakalnę besiritanti srovė vos ne
ant šono laivelius vertė. Ir toliau
akmenys purslus kėlė, daugelyje
vietų mes juos pastebėję sėkmingai
lenkėme, kitur rodėsi upių dievo
ranka mus patogiausiu keliu vedė.
Džiaugėmės santakoje sustoję, o
po to Nerimi pro tris gražuolius
tiltus jau į Jonavą atplaukę. Čia bičiulio Gitauto Žičkaus šiltai priimti, penktame egzotiško viešbučio
aukšte pernakvoję, leidomės žemyn upę. Didžiulė upė atrodė labai
neįprasta, besiverianti kilometrinėmis tiesėmis, atsiverianti aukštais
skardžiais, pasitinkanti bangomis,
besišiepianti klastingais akmenynais bei pavieniais milžinais.
Stabtelėjimas Lapėse, prie pailgoje saloje įsikūrusių triukšmingų kirų
kolonijos, o po to jau pagarbiai lėtas
įplaukimas į Kauną. Šventa valanda
saulės nutviekstoje didžiųjų mūsų
upių Nemuno ir Neries santakoje.
Maršas Nemunu - aukštyn iki pat
Vytauto bažnyčios, kur pakrantėje
jau laukė smagus būrys Kaune gyvenančių anykštėnų, svėdasiškių ir
bičiulių. Kelionę vainikavo jaukus
vakaras Juozo Tumo Vaižganto bute
- muziejuje, Alfo Pakėno bei Tomo
Ladygos globoje. Užbaigę „Lietuva
brangi“ pagiedojimu ir šūkiu „Irklu gerbk“, atsisveikinome kupini
padėkos visiems mums šią kelionę
atlikti padėjusiems, su didžia naujų
kelionių viltimi.

Vakaro saulės nutvieksti, Nemuno ir Neries santakos rage stabtelėjo istorinę kelionę Anykščiai - Kaunas užbaigę - Romas Pačinskas (kairėje), Jonas Pačinskas, Raimondas Guobis ir Algimantas Baronas.
Nuotr. iš kelionės albumo
prižiūrima ir tvarkinga aplinka,
todėl taip turi ir būti. Jeigu aš pats
pradėsiu šienauti, šluotis savo
gatvę, tada nuo žmonių neatskaičiuokite šitokių didelių mokesčių.
Esmė tokia, manau, komunalinis
gauna už tai pinigus ir privalo
darbą atlikti laiku. Jeigu jis to
negeba daryti, turi prižiūrėti jų
darbą ir pareikalauti savivaldybės
administracija“, - labai aiškiai
visus taškus ant „i“ sudėlioja
komentatorius „na joa....“
Žoliapjovės kainuoja nemažus
pinigus, dar išlaidos benzinui –
tokios rajono vadovų mintys visgi
atrodo visai neracionalios. Beje,
netgi pačių pavyzdžiai rodo, kad
panašiais atvejais jie griebiasi kur
kas paprastesnių įrankių. Anykštėnų atmintyje dar gyvi vaizdai, kai
politikai žolę dalgiais pjaudavo
įsibridę į Šventosios upės vagą.
Kodėl to nepakartojus Anykščių
miesto viešosiose erdvėse? Teritorijas netgi būtų galima paskirstyti
pagal politinę priklausomybę.
Suprantama, kad didžiausias
darbo krūvis turėtų tekti „valstiečiams“, o atliktų darbų kokybę
kuo puikiausiai galėtų kontroliuoti
opoziciniai liberalai.
Anykščių miesto viešųjų erdvių
priežiūros tema laba aktuali. Į ją
aktyviai atsiliepė ir portalo anyks-

ta.lt skaitytojai. Kadangi rajono
valdžia ir komunalininkai su žole
nesusitvarko – pasiūlyta ir išeitis.
„Kai kuriose šalyse praktikuojamas plotų nuganymas, gal reiktų
komunaliniam ūkiui nusipirkti
ožkų, šieno žiemai irgi galima prisiruošti, su pastatais problemų irgi
neturėtų būti, išeitį iš bet kurios
padėties galima surasti“, - siūlo
komentatoriai.
Laimė, kad kasmet birželio pradžioje Niūronyse vyksta „Bėk bėk,
žirgeli!”. Kažkiek apsitvarkėme,
apsišienavome. Jei ne tradicinė
kultūros šventė, turistai, ko gero,
iš po tarpstančių natūralių pievų
nebesupratų, į kurį miestą atvažiavo, žolės riboženklius užgožtų
(nors atvykstantiems nuo Svėdasų
pusės, apsilupusiame riboženklyje
jau ir dabar sunku Anykščių vardą
įskaityti...)
Ką gi, dabar artimiausia
šienapjūtė Anykščių mieste – prieš
Anykščių miesto šventę. O iki liepos
20 dienos vešliai žolėm apaugsim.
Nors kas ten žino, gal rajono valdantieji jau ėmėsi lopyti komunalininkų darbo spragas ir užpirks keletą bandų ožių. Tai taptų dar vienu
patraukliu masalu turistams, o
anykštėnams simboliu, kaip rajono
valdantieji daugelį metų nesugebėjo
susitvarkyti net su žole...

akiratis

2018 m. birželio 9 d.

Tai buvo sukurta Dievo garbei

Raimondas GUOBIS

Beveik pačioje Vilniaus širdyje, šalia gotikinės architektūros perlu vadinamos Šv. Onos bažnyčios,
istorinėje didikų Sapiegų šventovėje – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje – jau 10 metų veikia Lietuvos bažnytinio paveldo muziejus.
Kolekcijos pagrindą sudaro Vilniaus arkivyskupijos turtai, Katedros lobynas bei unikalūs Dievo
garbei sukurti liturginiai, ikonografiniai kūriniai.

Bažnytinio meno muziejus įsikūręs pačioje sostinės širdyje, šv. Mykolo bažnyčioje.
Sapiegų bažnyčia
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
ir buvęs bernardinių vienuolynas
– įspūdingas Renesanso laikų ansamblis. Jo statybą ir puošimą rėmė
Leonas Sapiega, vienas garsiausių
XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės didikų. Vienuolyne įsikūrė griežtą klauzūrą priėmusios seserys bernardinės. Bažnyčia
tapo ne tik maldos namais, bet ir
Sapiegų giminės mauzoliejumi.
Į kapavietę rūsyje po presbiterija
pirmasis sidabruotame karste atgulė 1633 m. liepos 7 - ąją miręs fundatorius L. Sapiega. Šalia jo buvo

laidojami ir kiti XVII a. bei vėliau
mirę giminaičiai. Maskvos kariuomenei 1655 m. užgrobus Vilnių,
bažnyčią ir vienuolyną nusiaubė
miestą plėšę kareiviai, jie nukankino vienuoles bei išdraskę kapavietes išbarstė Sapiegų kaulus. Tačiau
nežiūrint visų negandų, puošnūs
antkapiniai paminklai išliko iki šių
laikų.
Sovietmečiu bažnyčia kurį laiką naudota kaip sandėlis, o vėliau, 1948 m. nuspręsta šventovėje įrengti architektūros muziejų.
Buvo sunaikinti puošnūs barokiniai
altoriai, sakykla, išmontuoti ir Tauragės bažnyčiai perduoti vargonai,
pražuvo ir kai kurie paveikslai.
Dar viena nelaimė - pastatą
suniokojo kilęs gaisras ir tik po
remonto, 1964 m., buvo atverta
pirmoji Architektūros muziejaus
ekspozicija. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1993 m. bažnyčia
ir kiti prie jos likę pastatai buvo sugrąžinti Vilniaus arkivyskupijai.

Šv. Kazimiero statulėlė - vieta jo relikvijoms.

pinigų sumas, dovanoti brangius
liturginius reikmenis, kuriuos iš
ypač brangių medžiagų kūrė auksakalystės ir juvelyrikos meistrai,
buvo diduomenės, brolijų priedermė.
Pasiturinčioms giminėms brangi dovana bažnyčiai buvo natūrali
luomą pažyminti pareiga ir religinės savimonės ženklas. Ant dovanotų relikvijų aptinkami Goštautų,
Sapiegų, Valavičių, Pacų, Tiškevičių ir kitų didikų herbai. Ypač buvo
madinga XVI - XVII amžiuje, kuomet vykstant kovai tarp katalikų
ir konkuruojančių protestantiškų
konfesijų, tokia dovana buvo ir apsisprendimas pasilikti ir vis labiau
remti katalikų bažnyčią.
(Nukelta į 11 p.)

Muziejuje eksponuojami ir liturginiai drabužiai.
www.bpmuziejus.lt nuotr.

Muziejus – pirmieji žingsniai
ir didis susidomėjimas
Bažnytinio meno ekspozicijos
įsikūrė ir buvo atvertos visuomenei tik 2009 metais. Po to, kai 2005
m. nuspręsta čia kurti Bažnytinio
meno muziejų ir buvo užbaigtas
net ketverius metus trukęs interjero ir fasadų remontas. Tokio lobyno kolekcija buvo pradėta kaupti
dar tarpukariu Kaune, po to buvo
išblaškyta, kai kas pateko į muziejus, kai kas pasiliko kunigų seminarijoje, įvairiose bažnyčiose. Šio
muziejaus pagrindinį fondą, kuriame dabar gerokai virš 4000 eksponatų, sudaro vertybės iš Vilniaus
arkivyskupijos bažnyčių.

Unikalios formos relikvijorius su iš Krokuvos atgabentu to miesto vyskupo Šv.
Stanislovo rankos kaulo gabalėliu.

Katedros lobynas ir kitos
įdomybės
Pasak istorikų, turtinti Lietuvos
bažnyčias bei vienuolynus, dovanoti žemės valdas, aukoti stambias

Auksu spindinčios monstrancijos...
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2018 m. birželio 9 d.

Jolanta Pleškienė: „Moteris nelieka viena“
Baigiame interviu ciklą „Moteriški pašnekesiai“ rajono laikraštyje „Anykšta“. Visą gegužės mėnesį moterys dalinosi savo istorijomis, patirtimis, išgyvenimais, o šiandien pateiksime informaciją,
kokia pagalba moterims teikiama Anykščių rajone, kur galima kreiptis, patiriant smurtą. Kalbamės
su Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktore Jolanta PLEŠKIENE. Šnekučiuojamės ne
tik apie darbus, bet ir apie bendruomeniškumą. Po Centro skliautu veikia Motinos ir vaiko krizių
tarnyba. Mūsų pokalbyje dalyvauja šios tarnybos socialinė darbuotoja Karolina SAKALAUSKIENĖ. Ji pateikia sėkmės istorijų, pavyzdžių.
Nors straipsnių ciklas laikraštyje ir baigiasi, tačiau neatsisveikiname – nuo šiol „Moteriški pašnekesiai“ keliasi į žurnalą „Aukštaitiškas formatas“.
Pašnekoves kalbina Skaistė Vasiliauskaitė – DANČENKOVIENĖ.

Centro vadovė Jolanta Pleškienė (kairėje) ir Moters ir Vaiko krizių tarnybos socialinė darbuotoja
Karolina Sakalauskienė (dešinėje) džiaugiasi, kad jų veikla naudinga – padrąsintos moterys priima
pagalbą, naudojasi teikiamomis paslaugomis.
- Kokias veiklas vykdo jūsų vadovaujamas centras?
- Centras teikia nestacionarias socialines paslaugas Anykščių rajono
gyventojams. Tai bendrąsias (informavimo, konsultavimo, atstovavimo, tarpininkavimo, transporto,
asmeninės higienos ir priežiūros
paslaugas ir kt.) ir specialiąsias (pagalbos į namus, dienos socialinės
globos asmens namuose ar institucijoje, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, apgyvendinimo
savarankiško gyvenimo namuose,
laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo, pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams ir kt.)
socialines paslaugas.
- Kokios konkrečios pagalbos
šiame centre gali tikėtis smurtą
patiriančios moterys?
- Motinos ir vaiko krizių tarnyboje teikiama laikino apgyvendinimo
ar apnakvindinimo paslauga. Nakvynė suteikiama trims paroms, o
apgyvendinti galime iki pusės metų.
Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, gilinamasi, kokios konkrečios problemos ištiko šeimą, kuo
galime padėti, ką įveiksime patys, o
dėl ko geriau kreiptis į kitas tarnybas ir reikia mūsų tarpininkavimo.
Moteriai apsigyvenus Centre, kartu
su ja socialinė darbuotoja įvertina
esamą situaciją, sudaro pagalbos
planą ir sutaria dėl siektinų tikslų.
Jeigu matome, kad trūksta socialinių įgūdžių, padedame spręsti
socialines problemos. Kai moteris
sugrįžta į bendruomenę, resursų ieškome joje - kuo gali padėti moters
artimųjų, šeimos ratas, artimiausia
aplinka. Neretai tenka padėti rasti
darbą, gyvenamąjį plotą.

Karolina:
priemonės ir maitinimas jai su kū- Gavome pranešimą iš Panevė- dikiu buvo skirti iš įgyvendinamo
žio gimdymo namų, kad pagimdė projekto bei paramos, gautos labdajauna mama, anykštėnė, kuri, me- ros būdu. Jauna moteris mokėsi būti
dicinos darbuotojų teigimu, nege- gera mama ir Tarnybos darbuotoja
bės auginti vaikelio be socialinių po trijų mėnesių laikotarpio galėjo
darbuotojų pagalbos, nes jai trūks- ramia širdimi su ja atsisveikinti.
ta socialinių įgūdžių. Vaikas gimė Dabar vaikelis auga prižiūrimas,
ankščiau laiko. Šeimai 1 kg 700 gr mylimas ir sveikas.
kūdikis jau yra iššūkis, o vienai moJolanta:
teriai - dar sudėtingiau. Jauna mama
- Šiai jaunai mamai padėjome
buvo išsigandusi, sutrikusi. Į mūsų surandant gyvenamą plotą Anykšcentrą moteris atvyko turėdama čiuose, kur pagyvenusi, ji dar labiau
tik keletą drabužių sau ir kūdikiui. sustiprėjo ir sukūrė naują šeimą.
Baiminomės paDabar moteris
imti vaikelį ant
...Tai nėra moterys vien iš gyvena vienorankų, jis buvo
socialinės rizikos šeimų. Su je iš Anykščių
toks mažutis. Iš
seniūnijų ir sėpradžių vaiko problemomis susiduria ir iš- kmingai augina
priežiūra dali- silavinusios, finansiškai ne- savo vaikelį.
nomės kartu su priklausomos moterys, ku- Kokiu būdu
mama. Moki- rios, gyvendamos šeimoje, moterys jus sunome
mamą,
patiria psichologinį smurtą siranda – kreikaip jį prausti,
piasi pačios ar
rengti, maitinti. iš sutuoktinio pusės...
nukreipia kiti?
Kūdikiui
rei- Su problekėjo specialaus dydžio sauskelnių, momis susidūrusios moterys nererūbelių. Vaikui buvo reikalingi tai pačios skambina tiesiai į Centrą,
įvairūs papildai. Mama kūdikio kreipiasi į mūsų darbuotojus seniūnemokėjo maitinti krūtimi. Gyven- nijose, keletą kartų mamas į mūsų
dama Tarnyboje, moteris išmoko centrą atsiuntė advokatė. Tai nėra
kūdikį glausti prie krūtinės, išmo- moterys vien iš socialinės rizikos
ko žindyti. Mama pas mus atvyko šeimų. Su problemomis susiduria
neturėdama lėšų pragyvenimui. ir išsilavinusios, finansiškai nepriTeikiant paslaugas motinai su kū- klausomos moterys, kurios, gyvendikiu, išsiaiškinta, kad vaikas nėra damos šeimoje, patiria psichologinį
registruotas, jam nenustatyta tėvys- smurtą iš sutuoktinio pusės. Latė, dėl ko šeimai negalėjo būti pa- biausiai tai išryškėja, kai moterys,
skirta socialinė pašalpa. Negaliojo nebepakęsdamos įtampos šeimoje,
ir moters turimi asmens tapatybės pradeda skyrybų procesą.
dokumentai. Kol išsprendėme šias
Karolina:
problemas, praėjo daugiau nei mė- Ir smurto formos yra įvairios.
nuo laiko. Visą tą laikotarpį moteris Smurtas - ne vien fizinis sužalojineturėjo jokių pajamų. Būtiniausios mas, kada po akimi atsiranda mė-

lynė, bet ir psichologinis, ekonominis, emocinis, kurį neretai patiria
vaikai, gyvendami skurde, būdami
socialiai apleisti.
- Kodėl smurtą patiriančios moterys dažnai neieško pagalbos?
- Socialiniai darbuotojai sulaukia bendruomenės narių telefoninių
skambučių, besilankant šeimose
patys pastebi krizines situacijas.
Matydami tai, siūlo pagalbą. Kodėl
nesikreipia? Vienoms - nedrąsu, kitoms - gėda, trečios dar turi vilties,
kad tai nepasikartos. Kai kurios pačios taip užauga ir mano, jog taip ir
turi būti. Yra buvę atvejų, kai pati
moteris nesugebėjo “perlipti per
save,” nedrįso prašyti pagalbos. Bet
socialinių darbuotojų padrąsinta,
pagalbą priėmė. Būna, kad siūlomos pagalbos ir nepriima. Dar gana
dažnas reiškinys, kai nukentėjusi
moteris atleidžia smurtautojui, susitaiko ir grįžta atgal. Tiesiog, toks
yra asmens pasirinkimas. Tada belieka tik priimti reikiamus sprendimus, kad apsaugotume vaiką.
- Ką patartumėte moterims,
kurios nesiryžta nutraukti smurto savo artimoje aplinkoje? Nuo
ko pradėti? Kokie tie pirmieji
žingsniai?
- Mūsų telefono numeriai vieši. Iškilus problemai, jais galima
skambinti ir po darbo valandų ar
savaitgaliais. Dažnai, ieškodamos
problemos sprendimų, moterys ateina pas socialinius darbuotojus
pasitarti. Taip pat stengiamės kaip
galima daugiau informacijos paskleisti tarp bendruomenių, susitinkame su jomis, pristatome Centro
teikiamas paslaugas. Mums svarbu,
kad žmogus turėtų žinojimą: ar pasinaudos - kitas klausimas.
- Kaip įrengtas centras?
- Motinos ir vaiko krizių tarnybos
paslaugoms teikti yra įrengti du gyvenamieji kambariai mamai su vaikais, virtuvė, dušas, skalbyklė ir kt.
Stengiamės, kad Tarnyboje gyvenantiems asmenims būtų sudarytos
kuo artimesnės gyvenimui namuose sąlygos, kad būtų užtikrinamas
gyventojų saugumas, konfidencialumas, tenkinami būtiniausi poreikiai. Kartais moterys, apsigyvenę
Tarnyboje, tikisi viešbučio sąlygų.
Esame gavę ir sąrašą, kokio meniu
pageidautų Tarnyboje apsigyvenusi mama. Tokiais atvejais tenka tik
stebėtis, kaip kartais žmonės supranta pagalbą.
- Ar teikiate dar kokią nors specialią pagalbą moterims?
- Jau šeštus metus vykdome projektą, finansuojamą Anykščių rajono savivaldybės administracijos,
kurio metu padedame socialines
paslaugas gaunančioms šeimoms
įsigyti kontraceptines spirales.
Bendradarbiaujame su gydytoja
ginekologe, kuri individualiai konsultuoja moteris lytinio gyvenimo
klausimais. Taip rūpinamasi moters
ir šeimos sveikata, mažėja nutraukiamų neplanuotų nėštumų skaičius. Tai vienas iš apsaugos faktorių
dėl smurto prieš moteris, nes dėl
nėštumo nutraukimo ir su tuo susijusių padarinių kenčia moteris.
- Papasakokite apie save, kaip
moterį. Kokius socialinius vaidmenis atliekate?
- Kaip situacija - taip socialinis
vaidmuo. Visų pirma esu mama.
Esu dukra, žmona, sesuo, darbuotoja, vadovė.
- Kas yra moterų solidarumas?
Gal galite apie tai kalbėti iš savo
darbinės patirties?

- Jis yra. Ne kiekvieną kartą aktyvus, priklausomai nuo situacijos,
tačiau yra. Ir tai džiugu. Jei pasitaiko sunki, kritinė situacija, tai tas solidarumas labai jaučiasi. Anykštėnų
bendruomenė neabejinga. Visada,
kiek besikreipiame, gauname atsaką ir sprendimus. Kai prisideda
kiekvienas po truputėlį, rezultatas
gaunasi visai neblogas.
- Ar turite vaikų? Kas jums yra
motinystė?
- Taip. Turiu du sūnus. Vyresniajam - dvidešimt ketveri, mažajam
– aštuoneri. Mano motinystės patirtys skirtingos, nes tarp jų nemažas
metų skirtumas, bet jos abi savitos
ir nuostabios.
- Vadovaujate nemenkam kolektyvui. Ar moteriai sunku būti
vadove?
- Man nesunku, nes kolektyvas
geras. Daugiau moteriškas. Centre
dirba 86 asmenys, vyrų - tik penki.
Centrui vadovauju nuo jo įsikūrimo, o socialinėje sferoje esu nuo
1998 metų.
- Ar jums pačiai yra tekę susidurti su problemomis?
- Taip, bet jos visos išsprendžiamos.
- Per kokias veiklas pati save
geriausiai atskleidžiate?
- Tiek per darbinę veiklą, tiek per
asmeninius pomėgius. O pomėgių
turiu visokių. Tai kelionės, ralis,
skaitymas ir kt.
- Socialinė sritis gana sunki.
Tenka matyti daug skaudžių
atvejų, sudėtingų sąlygų, nelaimingų šeimų. Ar jūsų neslegia šis
darbas?
- Dirbu mėgstamą darbą. Ne kiekvienas žmogus gali dirbti šį darbą.
Matymas, atjauta, noras pagelbėti vienas kitam ateina iš šeimos,
kurioje užaugai. Tenka vadovauti studentų praktikai. Baigiantis
praktikai, kalbuosi su jais. Dalis jų
džiaugiasi, pasirinkę šią profesiją
ir ruošiasi dirbti, kiti aiškiai išsako,
kad šio darbo dirbti negalės. Teko
sutikti žmonių, kurie pradėję nuo
savanorystės, atrado save šioje nelengvoje veikloje, baigė mokslus ir
sėkmingai dirba.
- Kaip manote, kas valstybės
lygmeniu padėtų spręsti smurto
artimoje aplinkoje problemą?
- Problemos prasideda nuo darbinio užimtumo neturėjimo. Kai
finansinė pusė silpna, atsiranda
sunkumai šeimoje. Įstatymų pakeitimų reikėtų daug. Dabar jie keičiami, tačiau norisi tikėti, kad naujieji
sprendimai bus realesni, neformalūs. Tikimės, kad bus atsižvelgta ne
tik į situacijos gerinimą didmiesčiuose, bet bus įvertintos ir rajono,
seniūnijos gyventojų problemos
bei galimybės jas spręsti. Juk dabar
aiškiai matomi skirtumai, vertinant
gyvenimo sąlygas, ugdymo, gydymo, susisiekimo, darbo galimybes
mieste ir rajone.
- Kokių pokyčių mūsų visuomenėje reikia, kad moterų padėtis gerėtų?
-Visų pirma, siekiant pagerinti
moterų padėtį, būtinas šeimos,
artimųjų, kaimynų, bendruomenės supratimas ir palaikymas.
Rajone skleidžiasi graži policijos
pareigūnų inicijuota, saugios kaimynystės iniciatyva. Kviesčiau
ją palaikyti. Labai svarbu nelikti
abejingiems, matant skriaudžiamą, ligos, amžiaus ar negalios
kamuojamą bendruomenės narį
ir laiku pranešti apie grėsmingą
situaciją.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
(kart.).
7.00 „Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos .
Narsus siuvėjas
10.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.00 Kačių ABC 1
11.45 Pasaulio dokumentika. .
Azijos cunamis. Mirtina banga
12.40 Nepažinti Indokinijos
kampeliai
13.35 Puaro N-7
15.20 Gamtos inspektoriai.
(kart.).
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai
16.00 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“.
17.30 Žinios
18.00 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
22.40 D’Artanjano duktė N-7
0.45 Mamytė N-14

6.20 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“
6.55 „Neramūs ir triukšmingi“
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“
9.15 „Drakonų kova. Super“
N-7.
9.45 „Sniego žmogus Jokas“
11.45 „Haris Poteris ir
Išminties akmuo“ N-7
14.40 „Jau atvažiavom? “
16.30 „Gamtos jėgos“ N-7
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Tamsoje. Savaitės
finalas.
22.00 Kaip atsikratyti boso 2
? N-14
0.20 „Akies krašteliu“ N-14
2.15 „Tik nekvieskite farų!“
N14.
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Vėžliukai nindzės“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Kobra 11“ N-7
9.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Pasaka apie pagrobtą
nimfą“
12.35 „Išdykėlis Danstonas“
N-7
14.20 „Jaunėlis“ N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Greitis 2. laivo užgrobimas“ N-7
22.00 „Nesunaikinami 2“ N-14
0.00 „Gimtadienis“ N-14

1.45 „Iksmenai 2“ N-7 (kart.).
6.30 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Rumunijoje . 2017
m. Sporto laida.
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės. Kiurasao. 2017 m.
Sporto laida.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 „BBC dokumentika.
Laukiniai maištautojai“
12.40 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“
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“
9.15 „Tėvas Motiejus“
11.00 „Būrėja“
11.35 Beatos virtuvė.
12.30 „Mylėk savo sodą“
13.30 Sveikinimai.
Pramoginis sveikinimų koncertas.
15.55 „Širdele mano“ N-7.
17.55 „Akloji“

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 5 N-7
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Savaitė. (kart.).
12.40 Klausimėlis.lt.
13.05 Klauskite daktaro.
(kart.).
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 reindžeris“ 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 Akivaizdus ir tikras
pavojus 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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18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 Mirtina klaida
23.05 Ultravioletas N-14
0.45 Nuogas ginklas 2 N-7
kultura
6.05 LRT OPUS ORE. The
Station (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 Aplinką tausojantis ūkininkavimas
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.
14.00 Legendos.
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
15.45 Muzikos talentų lyga
2018. 1 d.
17.15 Kultūros teismas.
(kart.).
18.00 Nes man tai rūpi.
18.45 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis
19.15 Penki draugai N-7
20.50 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom“.
21.05 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. Svečias
- kompozitorius, dirigentas
Krzysztofas Pendereckis

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Pagauk dainą.
7.30 Čia tai geras!.
8.30 KK2. N-7.
10.25 Apie žūklę.
10.55 Ne vienas kelyje.
11.30 Autopilotas.
12.00 Kitu kampu.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
17.35 KK2 penktadienis. N-7.
20.00 Čia tai geras!.
21.00 Už vaikystę.
22.00 Žinios.
23.00 Visi už vieną. N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
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 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“ N-7.
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 „Alpinistas“ N-14 (kart.).
3.00 „Jokių kliūčių!“ N-7.
7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
8.30 „Kaimo akademija“.
9.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. Ladakas“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelionės. Laosas“. N-7.
11.00 „Ekovizija“.
11.20 „Kapitonas Gordejevas“
N-7.
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. Turkija“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neprijaukinti.
Australija“. N-7.
19.00 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas. Monako GP.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Žmogus be praeities“
N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Svarbiausia - įstatymas“ N-7.
1.00 „Laiptai į dangų“ N-7.
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21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Veidai minioje“ N-14.
0.35 „Elementaru“ N-7.
1.30 „Kvantikas“ N-7
2.25 „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 Labas rytas N-7.
23.10 „Gyvenimo šukės N-7.
1.05 Nusikaltimo vieta Kelnas. Reino sargyba 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 Pagrobimas N14.
22.50 Saldus kerštas N14.
0.40 „Išbandymų diena“ N14.

kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
6.45 Auklė Mun
7.00 Tobotai 2
7.20 Maistas ir aistros.
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. Tėvo
Stanislovo žinia Lietuvos
Nepriklausomybės 100-mečiui.
13.00 Penki draugai 4 N-7.
14.35 Mes - tavo vaikai.
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. (kart.).
19.35 Ten, kur namai 2 N-7
20.25 Prokurorai.
21.20 Scientologijos šnipai.
Specialiųjų reikalų biuras OSA
22.20 Pagrok man „Miglą“
N-714

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“

(Lenkija).
22.00 Orkestro muzikos koncertas. Mocartas ir Šopenas.
23.10 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
23.55 Kino žvaigždžių alėja.
Vardan tėvo (kart.).
2.05 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).

24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės kriminalai. 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.
21.00 Info diena.
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 „Paskutinis iš vyrų“ 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 „Pašėlęs policininkas“.
N-14.
22.30 „6 kadrai“. N-7.
23.00 „Palata“ S.
0.50 „Kobra 11“ N-7
1.45 „Daktaras Hausas“ N-14
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje.
7.10 „Ant bangos“.
8.10 „24/7“.
9.10 „Rojus“ N-7
10.15 „Neišsižadėk“ N-7.
11.20 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.25 „Miškinis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 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 2018 m. „Formulės- 1“
čempionatas. Kanados GP
apžvalga.
0.00 „Gluchariovas“ N-7.
1.00 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis (Der Alte). N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 5
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Beatos virtuvė. (kart.).
12.40 Klausimėlis.lt.
13.05 Klauskite daktaro.
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
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 1968-ieji. Tunelių žiurkės N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7
1.20 Akivaizdus ir tikras pavojus 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 „USS INDIANAPOLIS.
MEN OF COURAGE“ N-14.
1.05„Elementaru“ N-7
1.55 „Kvantikas“ N-7
2.45 „Amerikiečiai“ N-14.

21.00 Midsomerio žmogžudystės XV. Pamoka, privertusi
žudyti N-7.
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.50 Nusikaltimo vieta Kelnas. Pagrindinė šokėja N-7.

6.15 „Viena už visus“ N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“
N-7
8.35 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.25 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.00 „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 Mafijos bosai N14.
23.05 Pagrobimas N14.
0.55 „Įkaitai“ N14.

kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
7.05 Auklė Mun
7.15 Tobotai 2
7.35 Mano tėviškė. (kart.).
7.50 Kelias į namus. Gražina
Balandytė. (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. Diskusijų
klubas. „Netikros naujienos.
kaip su jomis gyventi“.
13.00 Prokurorai. (kart.).
13.55 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
14.30 Scientologijos šnipai.
Specialiųjų reikalų biuras OSA (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

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

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 Klausimėlis.lt.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
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.
21.00 Nacionaliniai kino apdovanojimai „Sidabrinė gervė
2018“.
23.30 Aukštuomenės daktaras N-7.
0.15 Štutgarto kriminalinė
policija N-7. (kart.).
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 Bejėgis teisingumas
N14.
0.25 „Judantis objektas“ N-7
1.20 1968-ieji. Tunelių žiurkės
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 „Londono bulvaras“
N-14.
0.35 „Elementaru“ N-7
1.30 „Kvantikas“ N-7
2.25 „Amerikiečiai“ N-14.
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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
17.55 „Akloji zona“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“
N-7.
21.00 Superaudra Siatle N-7.
22.50 Mafijos bosai N14.
0.50 „Įkaitai“ 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 XVI. Kalėdų vaiduokliai
N-7.

Lietuvą Jonas Vailokaitis
21.15 Viduramžių Europa
22.10 Jaunasis Montalbanas
2 N-7
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 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 „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 (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
„Kontrolinės rungtynės. Lietuva
- Lenkija“.
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Ties riba“ 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
10.15 „Neišsižadėk“
11.20 „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

2018 06 13
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.55 Nusikaltimo vieta Kelnas. Kaimynai N-7.
2.30 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
7.00 Auklė Mun (kart.).
7.15 Tobotai 2 (kart.).
7.35 ARTi. (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. Tomo
Venclovos knygos „Nelyginant
šiaurė magnetą. Pašnekesiai
su Ellen Hinsey“ pristatymas.
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.
18.55 Pasaulio vyrų rankinio čempionato atrankos

rungtynės. Islandija - Lietuva.
Tiesioginė transliacija iš
Reikjaviko.
20.30 Iškilmingas apdovanojimų ceremonijos „Sidabrinė
gervė“ raudonasis kilimas.
21.15 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 4
22.00 Žvaigždėta naktis N-14
23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 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.
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 „Trys įtemptos dienos“
N-14.
0.10 „Pėdsakai“. 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.
10.15 „Neišsižadėk“ 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.
16.30 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.
9.00 Senis N-7
10.00 Minėjimas, skirtas Gedulo
ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti. Tiesioginė
transliacija iš LR Seimo.
11.15 Dainuoju Lietuvą.
Patriotinės dainos.
11.50 Gedulo ir vilties diena.
Valstybės vėliavos pakėlimo
ceremonija Nepriklausomybės
aikštėje, Vilniuje. Tiesioginė
transliacija.
12.20 Okupacijos, genocido
ir sovietmečio represijų aukų
pagerbimo ceremonija prie
paminklų politiniams kaliniams
ir tremtiniams Aukų gatvėje
Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
13.15 Misija Sibiras’17. iš mokyklos suolo į ekspedicijos traukinį.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
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
17.45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. A grupė. Rusija
- Saudo Arabija. Tiesioginė transliacija iš Maskvos.
20.00 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Paramos koncertas-akcija „Misija Sibiras’18“.
23.00 Dasleriai. Amžini varžovai
N-7.
0.30 „Mes nugalėjom“.
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 Laukinės atostogos N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7
1.20 Bejėgis teisingumas 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 2“ N-14.
1.00 „Elementaru“ N-7.
1.50 „Kvantikas“ N-7
2.45 „Amerikiečiai“ N-14.
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
18.00 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija
21.00 Androidas N-14
22.50 Superaudra Siatle N-7.
0.35 „Įkaitai“ 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 Klausimėlis.lt.
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
17.45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. B
grupė. Marokas - Iranas.
Tiesioginė transliacija iš Sankt
Peterburgo.
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionatas. B grupė. Portugalija - Ispanija.
Tiesioginė transliacija iš Sočio.
23.00 Šnipas, kuris mane
mylėjo N-14
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Štutgarto kriminalinė
policija N-7. (kart.).
1.50 Smegenų paslaptys.
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 Pasaulių karas N-14
23.20 Juodojo ežero paslaptis N-14
1.05 Laukinės atostogos 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 2“. N-7.
21.20 „Naktinis pasimatymas“
N-7.
23.10 „Apiplėšimas Beikerio
gatvėje N-14.
1.25 „Kietas riešutėlis 2“
N-14.
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
18.00 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija
21.00 Taikdarys N14.
23.00 Androidas N14.
0.45 „Įkaitai“ N14.
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.
Juodasis takas N-714
22.55 Maži apartamentai
N-714
0.45 Nusikaltimo vieta Hamburgas. N-14

19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 Komisarė Helena Dorn.
Trečia mergina N-714
23.25 „Gyvenimo šukės“ N-7.
1.40 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Fredis šoka N-7.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
6.50 Auklė Mun
7.05 Tobotai 2
7.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
7.50 Linija, spalva, forma.
(kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018. Sigito Parulskio
knygos „Amžinybė manęs nejaudina“ pristatymas.
13.00 Klauskite daktaro. (kart.).
13.55 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
14.45 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu
15.30 Auklė Mun
15.40 Tobotai 2
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
16.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. Svečias - kompozitorius, dirigentas Krzysztofas
Pendereckis (Lenkija). (kart.).
17.30 Gedulo ir Vilties diena.
Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš
Vilniaus arkikatedros.
18.30 Kristina Vasiliauskaitė
„Stabat Mater“. Kūrinys skirtas
Gedulo ir vilties dienai pamineti.

19.00 „Mes nugalėjom“.
19.30 Ten, kur namai 3 N-7.
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.35 Lietuvos diplomatijos
šefas.
22.40 Rūta žalioji. Dainuoja
Veronika Povilionienė.
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018“. Jonathan
Kreisberg Quartet (JAV).
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 „Kodas 999“ N-14.
23.50 „Pėdsakai“. N-7
0.50 „Kobra 11“ N-7
1.40 „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
11.15 „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.
16.30 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

2018 06 15
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
6.50 Auklė Mun
7.05 Tobotai 2
7.25 Laisvės vėliavnešiai.
(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. Tomo
Kačerausko, Tautvydo Vėželio
monografijos „Šiapusybės
regionai. 50 Heideggerio filosofijos klausimų“ pristatymas.
13.00 „Mes nugalėjom“.
(kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.15 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. A
grupė. Egiptas - Urugvajus.
Tiesioginė transliacija iš
Jekaterinburgo.
17.00 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.30 Ten, kur namai N-7.
20.15 ARTi. (kart.).
20.30 Kultūros teismas.
21.15 . Šešiolika ąžuolų N-14
22.45 Kristupo vasaros festivalis 2016. Uždarymo koncer-

tas. Monika Liu „I am“.
23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida
rusų kalba iš Prahos.
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.
0.30 Info diena (k).
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 „Ir čia priėjo Poli“ N-7.
23.50 „Trys įtemptos dienos“
N-14 (kart.).
2.20 „Imperija“
6.25 TV parduotuvė.
6.40 „4 kampai“.
7.10 „Ant bangos“.
8.10 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
8.40 „Neprijaukinti. Turkija“.
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.
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
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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 Gyvūnų jaunikliai
13.35 Puaro N-7
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą).
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios
17.45 „Editos šou“. N-7.
18.45 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionatas. C grupė.
Peru - Danija. Tiesioginė transliacija iš Saransko.
20.57 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
21.00 Panorama.
21.35 Sportas. Orai.
21.45 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionatas. D grupė.
Kroatija - Nigerija. Tiesioginė
transliacija iš Kaliningrado.
24.00 Koketės N-714
1.30 Šnipas, kuris mane mylėjo N-14
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“
9.55 Monstrų namai
11.40 Šnipų vaikučiai 2.
Prarastų svajonių sala
13.40 Girtas meistras.
Pradžių pradžia N-7.
15.50 Policijos akademija 2.
Pirmoji užduotis N-7.
17.30 „Geriau vėliau negu
niekada“ N-7
18.30 Žinios.
19.30 Kaip prisijaukinti slibiną
21.25 Bjauri tiesa N14.
23.20 Didingiausias filmas
N14.
1.05 Pasaulių karas N14.
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 „Gnomeo ir Džiuljeta“
13.05 „Beždžionėlė ekstremalė“
14.55 „Džordžas ir drakonas“
N-7.
16.45 „Ekstrasensai tiria“.
N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 „Vakaro pasakojimai“
N-7.

21.20 „Iksmenai. Žūtbūtinis
mūšis“ N-7.
23.35 „Grėsmingasis aštuonetas“ N-14.
2.50 „Naktinis pasimatymas“
N-7 (kart.).
6.15 “Viena už visus” N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 „Laukiniai maištautojai“
12.40 „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 International N14.
0.25 Mirties motelis S.
2.00 „Įkaitai“ 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“
15.45 „Širdele mano“
17.45 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“

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

2018 06 16
21.00 Bekas 5. Invazija N-14
22.55 Nuogas ginklas 3 N-7
0.25 Maži apartamentai N-14
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Rūta žalioji. Dainuoja
Veronika Povilionienė. (kart.).
7.05 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
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.).
11.30 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Jonas Vailokaitis.
(kart.).
12.15 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionato apžvalga.
12.45 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionatas. C grupė. Prancūzija - Australija.
Tiesioginė transliacija iš
Kazanės.
15.00 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai.
15.45 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionatas. D grupė.
Argentina - Islandija. Tiesioginė
transliacija iš Maskvos.
18.00 Euromaxx.
18.30 Akistatos
20.15 Stambiu planu.
21.00 Alytaus miesto gimtadienio didysis koncertas.
24.00 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
0.30 LRT OPUS ORE. Grupė

„Black Water“.
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 „Planetos talentai“
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 „Klastotė“ N-14.
0.15 „Ir čia priėjo Poli“ N-7.
1.30 „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 „Baltoji vergė“ 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.
20.25 „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
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Tai buvo sukurta Dievo garbei
Reto grožio relikvijoriai - indai
bažnyčios šventųjų relikvijoms laikyti. Ekspozicijoje įstabi Lietuvos
globėjo Šv. Kazimiera figūrėlė, jos
viduje įdėta šio Vilniaus katedroje
palaidoto šventojo relikvija - kaulo fragmentas. Šalia rankos formos
tvarinys, seniausias išlikęs šalyje,
sukurtas apie 1500 - 1503 m. „kalbančiųjų“ tipo relikvijorius, kuriame
saugoma iš Krokuvos atgabenta Šv.
Stanislovo rankos kaulo dalis. Pasak tradicinių liudijimų, ta relikvija dovanota dar 1388 m. Katedros
pašventinimo proga. Spėjama, kad
ant relikvijoriaus nykščio užmautas
brangus žiedas kadaise priklausė
kažkuriam vyskupui, kad relikvijorius pagarbiam garbinimui būdavo
išstatomas du kartus metuose - Šv.
Stanislovo iškilmių proga gegužės
8 ir rugsėjo 27 dienomis.
Eksponuojami ir meniški paveikslų aptaisai bei altorių aptiesalai - antepedijai. Ypatingi Trakų
Dievo Motinos papuošimai - karūnos, žiedai, ornamentuoti apdarai.
Muziejus didžiuojasi ir ypač turtinga liturginių drabužių bei procesijos
altorėlių kolekcija.
Anykštėniškas paveldas

Katedros lobyno pasididžiavimas - didžioji Goštautų monstrancija.
(Atkelta iš 5 p.)
Krašto auksakalystės centras
buvo Vilnius, kur dirbo vietiniai ir
iš užsienio atvykę bei įsikūrę meistrai, tačiau mūsų bažnyčiose išliko
ir iš kitų Europos šalių, net iš didžiųjų menų centrų - Florencijos ir
Augsburgo – atvežtų dirbinių.
Katedros lobynas nustebino
visko mačiusius. Meno vertę puikiausiai suvokiantis Nacionalinio
dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys įspūdingai kalbėjo apie šį lobyną. Atidarant parodą
dalyvavo didelis būrys dvasininkų,
o Troškūnų klebonas kan. Saulius
Filipavičius pasigėrėdamas ištarė,
kad tai prabangu, brangu ir didinga,
nes šie visi dalykai sukurti norint
pagarbinti Dievą.
Tarsi švytintis tikėjimo bokštas
stūkso didžioji Goštautų monstrancija. Ji buvo dovanota Geranainių
Šv. Mykalojaus bažnyčiai 1539
mirusio grafo Alberto Goštauto.
Tai viena didžiausių monstrancijų
visoje Rytų Europoje, kuri gerokai
pranoksta daugybę menkesnių, tačiau taip pat meniškų bei vertingų

monstrancijų., kuri spindi tauria
aukso, sidabro bei kitų brangių
metalų šviesa, tiesiog skleidžiasi
augaliniais ornamentais, papuoštos
amžinąją šviesą simbolizuojančiais
spinduliais, šventųjų bei angelų
figūrėlėmis, Kristaus kankinimo
įrankiais bei kitais simboliais.
Ekspozicijoje gausu liturginių
indų - taurių, komuninių, patenų,
įvairių lazdų, skeptrų, pastoralų ir
kitų instignijų. Įspūdinga - masyvi,
aukšta, grakščiai suriesta viršūne,
reljefu su Šv. Kristoforo atvaizdu
papuošta Vilniaus vyskupo lazda.
Šis pastoralas pagamintas garsiojo Vilniaus meistro Stanislovo
Djakovskio. Šalia dar puošnesnė
vyskupo valdžią pabrėžianti lazda
- 1883 m. Pavelo Ovčinikovo dirbtuvėse Maskvoje nukalta.
Brangmetaliu, brangakmeniais
spindinčios, keraminiais paveikslėliais puoštos aukojimo taurės. Tiesiog neįtikėtina, kad Andriaus Makenseno 1646 m. Gdanske sukurta
sprindžio aukštumo, tačiau masyvi
taurė yra didžiausias toks gryno
aukso indas Lietuvoje.

Kuomet buvo rekonstruojama
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Antakalnyje, tai altorių supusios
barokinės įvairių apaštalų, šventųjų
ar įvairių tautų vyrų skulptūros tapo
nebereikalingos. Kažkaip sužinojo
debeikiečiai ir, matyt, dvarininkui
Jelenskiui tarpininkaujant figūros
buvo nupirktos, pargabentos į Debeikius ir papuošė senąją dar medinę bažnyčią.
Kuomet 1913 m. Debeikiuose
buvo pastatyta nauja naujosios gotikos stiliaus bažnyčia minėtos statulos niekur nebetiko, nebepritiko,
na ir kunigai, rodosi, nebuvo dideli
meno gerbėjai, nelabai suvokė, kad
tai yra reto unikalumo vertybė. Antraip juk nebūtų garbiam svečiui
paprašius klebonas nurėžęs vieno
šventojo statulos galvos ir nepadovanojęs. Tą istoriją mena iki šiol
išlikusi begalvė figūra. Naujosios
šventovės bokšte sukrautos vertybės apie 1980 m. buvo išgabentos į
Panevėžio katedrą ir ten tiesiog viena ant kitos, rietuvėmis sukrautos
ant choro balkono. Kas žinojo apie
retas, barokines, kadaise polichro-

šiupinys
Verslas. Anykščiuose, J.Biliūno
gatvėje,
uždarytos
buvusios
Anykščių gėlininkų draugijos gėlių
parduotuvės pastate bus prekiaujama alumi. Šios patalpos ir verslo
galimybės Anykščiuose sudomino
UAB „Alsteka“, kuri gamina pasvalietišką alų. Gėlių parduotuvė
pačiame miesto centre alaus baru
virsti neturėtų, nes žadama, kad
visi gėrimai firminėje parduotuvėje bus parduodami tik išsinešimui.

Vyskupų mitros iš parodos
„Siuvinėtas dangus“.
muotas statulas stebėjosi, kad jos
niekur neeksponuojamos, niekas
nesiima jų restauruoti, nors panašių
vertybių šalyje labai nedaug. Net ir
debeikiečiai buvo užsimoję medinius stebuklus susigrąžinti ir buvusioje špitolėje įkurti muziejų.
Tačiau galiausiai Panevėžio vyskupui leidus vertybės, matyt, jau
nesugrąžinamai buvo išgabentos į
Vilnių, į Bažnytinio paveldo muziejų. Kurį laiką eksponuotos, dabar
vėl sukeltos į fondus ir palengva
restauruojamos.
Siuvinėtas Dangus ir
edukacijos
Rūsiai, archeologija, kažkas neįtikėtino, kuomet eini požemio koridoriumi, žvelgi į iš didžiulių akmenų ir plytų mūro suręstas sienas, vis
užsuki ir užsuki į erdves, skliautuotas požemių menes. Didybė... Taip
čia Vilnius, čia sostinė, čia karalių
miestas ir pripažįsti - gerokai didingiau negu Troškūnuose.
Siuvinėtas dangus, parodos, susitikimai su moksleiviais ir vyresniais
žmonėmis.
Muziejui priklauso ne tik ekspozicijos pagrindiniuose Šv. Mykolo
bažnyčios patalpose, bet ir katedros
požemiai bei varpinė. Lankytojas
gali naudotis ir audiogidu, kuris apie
eksponatus net pusantros valandos
kalba lietuvių, anglų bei vokiečių
kalbomis. Kiekvieną šeštadienį 14
val. vyksta ekskursijos „Vilniaus
katedros lobyno paslaptys“. Yra
ką veikti ekspozicijose ir giliai tikinčiam, ir dar savojo tikėjimo
ieškančiam jaunuoliui, moksleiviui
ar vaikui. Mažiausiems siūlomos
edukacinės programos „Auksakalio
dėlionė“, „Ko norėtum paklausti
vienuolio“, „Atrask istoriją“.

Muzika. Birželį Troškūnuose
vyksiančiame festivalyje „Troškimai“ koncertuos buvusių „Foje“
muzikantų suburta grupė „Kiti
Kambariai“, kurios vokalistas yra
anykštėnas Žilvinas Sebeika. Grupė
pristatys pirmąjį savo dainų albumą
„Vėjas atneša debesis“.
Erkės. Trečiadienį Anykščiuose Dainuvos slėnio paplūdimyje
ir Šventosios upės kairiojo kranto
pažintinio tako teritorijoje buvo
naikinamos erkes.
Amžinas. Panašu, kad laikinasis
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ vadovas Vismantas Užalinskas - įstaigai vadovaus amžinai.
Trečiadienį vyko nuolatinio direktoriaus konkursas. Į jį atvyko vienintelis asmuo, kuris nesurinko reikiamo
balų skaičiaus. VšĮ „Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“ valdo du dalininkai - Susisiekimo ministerija ir
Anykščių rajono savivaldybė.
Sukčiai. Birželio 7 dieną apie
15.30 val. iš moters (g. 1948 m.), gyvenančios Troškūnų seniūnijos Smėlynės kaime nepažįstami asmenys
apgaulės būdu išviliojo 500 eurų.
Troškūnietei į laidinį telefoną paskambinusi moteris prisistatė drauge
Birute ir paprašė 1000 eurų, nes ji
neva krisdama sužalojo kitą moterį,
dėl ko troškūnietės pažįstama atvykusi į Anykščių miestą iš bankomato
pasiėmė 500 eurų ir atidavė nepažįstamam asmeniui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji, (g. 1987
m.), gyvenantys Šakių rajone ir (g.
1978 m.) iš Molėtų rajono (įtrauktas
į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) uždaryti į areštinę.
Bandys. Anykščių savivaldybė
dar kartą skelbia Švietimo skyriaus
vedėjo konkursą. Ankščiau skelbtas konkursas neįvyko. Skyriaus
vedėjo vieta atsilaisvino pernai
rudenį, ilgametę vadovę Vidą Dičiūnaitę perkėlus į tarpinstitucinio
koordinatoriaus poziciją.
Konkursas. Paskelbta, jog pretendentai į Viešintų seniūnus gali
pateikti dokumentus konkursui.
Viešintų seniūno pareigybė yra laisva jau daugiau nei pusantrų metų.
Ekologija. Nuo birželio 1 dienos
SPA VILNIUS Anykščiai teikiama
tik „Žalia lietuviška energija” –
elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Nukryžiavimą vaizduojantis didžiulis paveikslas.
Autoriaus nuotr.

Kadaise Debeikių bažnyčią puošusių 1701 m. datuojamų skulptūrų grupė kažkodėl pavadinta „Sėkminėmis“.

Muziejaus adresas: Šv. Mykolo g. 9, Vilnius, informacija
tel. 8-5 2697803.
Veikia antradieniais - šeštadieniais 11 - 18 val.
Nedirba visų valstybinių švenčių dienomis.
Bilieto kaina - 4,50 euro, su nuolaida - 2,50. euro

Dovana. Izraelio ambasada birželio 6-tąją Anykščiuose surengė
linksmybių dieną „Gelbėkit vaikus“ dienoms centrų auklėtiniams.
Renginyje dalyvavo apie 150 vaikų
iš Širvintų, Druskininkų, Ukmergės, Kalvarijos rajono, Kauno,
Kupiškio, Pasvalio, Kaišiadorių
ir Anykščių. Į dienos programą
įtrauktos keturios ekskursijos į
lankomiausius miesto turistinius
objektus, „BIPLAN“ grupės koncertas, taip pat skanūs užkandžiai.

šimtas istorijų
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Mažosios koplytėlės atgimimas

Raimondas GUOBIS

Grafo Marikonio dar XIX
amžiaus viduryje pastatyta
Svėdasų dvaro mažoji koplytėlė atgimsta.
Verslininkas Algimantas Čaplinskas, kilęs iš Svėdasų parapijos, pasitelkęs restauratorius
ir gerus savo amato žinovus
paskutiniąją gegužės dieną tradiciškais apsilankė atnaujintoje Dievo Motinos šventovėje.
Pasakojama, kad šioje vietoje, paslaptingoje istorinių Salų - Šimonių
vieškelių kryžkelėje kartą grįžtančiam
iš viešnagės Italijoje grafui Marikoniui pasirodė Dievo Motina. Pasakojama, kad didikas norėjęs tokių pat ir
dar didesnių koplytėlių vartų, būtų
įrengęs Kalvarijas. Tačiau, matyt, dėl
finansinių sunkumų ar kitų priežasčių
šio savo sumanymo taip ir neįvykdė.
Pasiliko vieniša, baltasienė, lengvų
formų koplytėlė, joje - kuklus altorius ir senutėlė Dievo Motinos Visatos Karalienės su Kūdikiu skulptūra.
Žmonės nuo seno mėgo čia melstis,
čia pavykdavo išmelsti stebuklu paženklintos pagalbos. Jau po 1990
metų visoje šalyje siautę šventvagiai
pagrobė Marijos skulptūrą, jos surasti taip ir nepavyko. Buvo metas
kuomet kiekvieną gegužės vakarą
čia susirinkdavo pamaldžios moterys
bei vyrai garbinti mergelės Marijos į
gegužines pamaldas. Tačiau palengva
apylinkės sodyboms ištuštėjus, ta tradicija išblėso, koplytėlė rodėsi vis labiau apleista... Svėdasiškio, verslininko Algimanto Čaplinsko sugrįžimas
į tėviškę skleidžiasi labdaryste. Jis
jau keleri metai - daugelio kultūrinių
projektų rėmėjas. Jis nupirko ir nuo
žemės paviršiaus nušlavė daugeliui
svėdasiškių kliuvusią, didžiuliu aplūžusiu pastatu beveik miestelio centre
stūksojusią „Australiją“.
Jis kruopščiai, su didžia atida, istoriniu teisingumu restauravo, naujam
gyvenimui prikėlė mažąją kryžkelės
koplytėlę. Susirūpinti mažosios bažnytėlės remontu, matyt, stumtelėjo
ypatingų atsivėrimų metai - 2017 ieji. Juk didžiam tikėjimui gelbstint
pavyko išsigydyti nuo smarkių sužalojimų patirtų autoavarijoje, palaimintuoju buvo paskelbtas vyskupas
Teofilius Matulionis, juk tais metais
nuostabias akimirkas išgyveno Mergelės Marijos Dangun Žengimo atlaiduose Agluonoje bei Šimonyse. Kodėl gi nesugrąžinti buvusios šlovės
Svėdasams..?
Įvairių lygių meistrai darbavosi
kelis mėnesius. Kruopščiai nuskustos sienos, užlipdyti visi nelygumai,
nudažyta, uždengtas naujas spalvotos
skardos stogas, restauruotas altorius,
įdėtos naujos ąžuolinės durys. Jas

Pamaldusis džiaugsmas...

Saulėtą gegužės vakarą maldininkai susirinko prie mažosios koplytėlės.
pagamino stalius Mamertas Kamarauskas, o meniškus apkaustus nukalė garsus kalvis Juozas Stankevičius.
Langus papuošė švelniu ažūru melsvuojantys vitražai. Vienas skirtas Švč.
Jėzaus širdžiai, antrasis - Dievo Motinai, nedideli rausvi apskritimai, tarsi
žaizdos primena tuos sunkius laikus,
kuomet visame krašte buvo šaudoma,
žudoma, kada kentėjo ir žmonės, ir
žemė. Marguojantis stiklas su įprasminta viltimi, kad baisiųjų išbandymų
mūsų žmonėms patirti nebetektų.
Vitražų autorius Olegas Katenskij
kartu su restauratore Aušra Vyšniauskaite uoliai darbavosi ir atnaujinant
altorių. Kruopščiai vieną po kito nuimant dažą paaiškėjo, kad iš didžiulių
molio plytų sumūrytas, tinkuotas pagrindas buvo dažytas net septyniomis
skirtingomis spalvomis. Į ąžuolo vainikais papuoštu prieangiu koplytėlę
paskutinįjį gegužės vakarą susirinko
didelis būrys maldininkų, kuris Svėdasų klebonui Raimondui Simonavičiui vadovaujant, giesmininkams
melodijas vedant sugiedojo Mergelės
Marijos Litaniją, karštai pasimeldė.
Susirinkusieji nuoširdžiai dėkojo
mecenatui A. Čaplinskui, kuris papasakojo apie koplytėlės atnaujinimo
įdomybes, kalbėjo apie čia įrengtą
stalelį, skirtą pagarbaus maldingumo
žvakelėms deginti, aukų dėžutę. Ta
proga įžiebtos ir iš Šventosios Žemės
atvežtos žvakelės.
Restauravimo darbai bus tęsiami,
molio trinkelėmis ketinama iškloti
aikštelė aplink pastatą, įrengti suoliukus. Taip pat bus intensyviai ieškoma

ir prieš keliolika metų pagrobtos originalios Dievo Motinos skulptūros.
A. Čaplinskas apie tai kalbėjosi su
šalies policijos generaliniu komisaru
Linu Pernavu, į paieškas bus įjungtos
ir Interpolo pajėgos - relikvijos bus

Klebonas Raimundas Simonavičius ir mecenatas Algimantas Čaplinskas uždega žvakelę
Dievo Motinai.
ieškoma visame pasaulyje. Jei prie
to dar ir mes prisidėsime maldomis galbūt įvyks stebuklas.
Pamaldžiosios moterys susirūpinusios klausinėjo, kada gi koplytėlė bus užrakinta, o kada atvira -

taip nuo seno būta. Matyt, apie tai
bus tariamasi su klebonu ir aktyvesniais parapijiečiais, o užbaigus
visus remonto darbus, tikinčiųjų
laukia dar viena iškilmė mažojoje
šventovėje.

iš arti
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robertas.a@anyksta.lt
Lajų take žmonių mažėjant,
prekybininkams mokesčiai - tie patys
Robertas Aleksiejūnas

Anykščių rajono Tarybos posėdyje patvirtinti vietinės rinkliavos
dydžiai už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose. Brangiausiai - 10 000 Eur – rinkliava kainuos Puntuko akmens ir Medžių lajų tako komplekso
teritorijoje lauko kavinėse prekiaujantiems verslininkams.
Posėdyje paaiškėjo, kad prekybos vietų aukcionus savivaldybė rengė nelegaliai, o dėl mažesnių mokesčių už prekybos vietas
Lajų take verslininkai rajono vadovus bandė papirkti.

Medžių lajų tako lankytojų
srautai mažėja, todėl prekybininkams ši vieta gali tapti
nebe tokia geidžiama, kaip
prieš keletą metų.

„Problema susidaro dėl Puntuko
akmens ir Medžių lajų tako komplekso vienkartinio įkainio. Daug
ten iečių sulaužyta kuriantis stacionariems prekybininkams, bet
manau, kad tas 10 000 Eur vienų
metų leidimo mokestis yra šiek tiek
per didelis. Pripažinkime, kad ten
prekyba vyksta tik kokius penkis
mėnesius, iš kurių tris labai intensyviai ir du šiaip sau. Negana to, į
tą teritoriją atsiranda galimybė įeiti
prekybai su vežimėliais, šaldikliais,
skėčiais. O pagrindinė prekyba ir
yra kava, ledai, kažkokie užkandžiai. Žinant tai, kad ten vienam
prekiautojui jau nėra labi gerai, tai
gal geriau mums sumažinti įkainį,
kad išlaikyti tris, negu liktų vienas,
kuris sugebės mokėti“, - į pasiūlytą
vietinės rinkliavos dydį prekiaujantiems Puntuko akmens ir Medžių
lajų tako komplekso teritorijoje reagavo rajono Tarybos narys, socialdemokratas Dainius Žiogelis.
Pasak D.Žiogelio, kuris yra
Anykščių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas,
viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslininkai šiandien išgyvena ne itin lengvus laikus.
„Maitintojų tendencija rajone
nėra gera. Nuo metų pradžios penkis leidimus jau panaikinome. Ir jei-

gu dar svaigsime, kad Anykščiuose
nėra kur pavalgyti... Šita veikla labai
greitai susigundo, bet ji labai greitai
sustoja. Jaučiu, kad dar du maitintojai ruošias naikinti savo leidimus“,
- kalbėjo D.Žiogelis, siūlydamas
mažinti mokestį prekybininkams,
prekiaujantiems Puntuko akmens ir
Medžių lajų tako komplekso teritorijoje, lauko kavinėse, iki 5000 Eur
per metus.
Rajono meras Kęstutis Tubis
sakė, kad jau paruošė pasiūlymus
Ūkio bei Teisingumo ministerijoms, kad kai kurios prekybos vietos savivaldybėse būtų verslininkams suteikiamos aukciono būdu.
„Jei nustatyta kaina per maža,
savivaldybė negauna pajamų. Antra, kai traukiami burtai, tai nėra
aukcionas. Burtais mes remtis
negalime. Taip pažeistume lygiateisiškumo principą. Jei aukcione
mes parduodame savo pastatus,
tai prekybos vietą, tą auksinę antį
ar žąsį, dovanojame verslininkui
traukiant burtus. Tai tikrai nelogiška“, - aiškino K.Tubis.
Meras K.Tubis taip pat rajono
Tarybai priminė, kad pirmosios
vietos, kuri buvo suteikta prekybai
Puntuko akmens ir Medžių lajų
tako komplekso teritorijoje, kaina buvo 169 Eur už trejus metus.
Vėliau paskelbtas prekybos vietų
aukcionas ir vietinės rinkliavos dydis antrajai prekybos vietai pakilo
iki 690 Eur už mėnesį. Ir rinkliava
už trečiosios prekybos vietą aukcione buvo nustatyta 1010 Eur už
mėnesį. Dabar 10 000 Eur vietinės
rinkliavos dydis nustatytas išvedus
dviejų prekybos vietų rinkliavos
vidurkį.
„Aukcionas buvo nelegalus ir

Daugiausiai problemų kelia beglobės katės
Anykščiuose jau keletą metų nesėkmingai bandoma įkurti gyvūnų globos namus. Kol tokie namai dar neatidaryti, beglobiai
gyūnai neliko be priežiūros – tuo rūpinasi neseniai įkurtos VšĮ
„Pūkuota svajonė“ savanoriai.
„Anykštos“ žurnalistas Robertas ALEKSIEJŪNAS kalbėjosi
su šios viešosios įstaigos įkūrėja Deimante RUKŠĖNAITE.

VšĮ „Pūkuota svajonė“ direktorė Deimantė Rukšėnaitė
teigia, kad norint padovanoti
gyvūną, svarbu jį gražiai nufotografuoti ir apie jį parašyti gražią istoriją.
- Spėju, kad įkurti VšĮ „Pūkuota svajonė“ nebuvo spontaniška idėja. Kodėl nusprendėte,
kad tokia įstaiga reikalinga?
- Ne, tai tikrai nebuvo taip, kad
atsikėliau vieną rytą ir sugalvojau,
kad neturiu ką veikti ir užsiimsiu

beglobių gyvūnų gelbėjimu. Mintis užsiimti tokia veikla manyje
gyveno jau labai seniai. Jau nuo
mažų dienų pas mus augo tai šuniukas, tai kačiukas ar peliukas...
- Bandau įsivaizduoti, kad dabar jūsų namuose auga bent dešimt katinų ir penki šunys.
- Deja, ne. Turiu tik vieną piktą
katę. O paskutnis lūžis apsispręsti
užsiimti tokia veikla buvo tada,
kai Anykščių Ramybės mikrorajone atradau katę su penkiais kačiukais. Pagalvojau, kaip aš jiems
galėčiau padėti, nuo ko pradėti.
- Minčių, kaip pagelbėti beglobiams gyvūnams Anykščiuose
sklandė daug, vienu metu norėta
atidaryti gyvūnų globos namus.
O gal yra ir kitokių būdų, kaip
jiems būtų galima pagelbėti?
- Kol dar neturime gyvūnų globos namų, o jų labai reiktų, mes
pirmiausia žmonėms padedame
gyvūnus padovanoti. Būna taip,
kad mums paskambina žmogus ir
klausia, ką daryti, pas mus kieme
atsirado dešimt katinėlių. Tuomet
mes atvykstame pas tą žmogų,
įvertiname situaciją. Jeigu ten

randame vyresnių nei metų katinėlių, sulaukėjusių kačių, tuomet
mes juos išvežame sterelizuoti,
susirandame laikiną globą pooperaciniam laikotarpiui. O laikina
globa tiems gyvūnėliams reikalinga tam, kad jie nebijotų žmogaus,
priprastų prie jo ir tuomet jau būtų
galima galvoti, kam juos padovanoti.
- Jūs kalbate tik apie sterilizacijos „operacijas“ katinams.
Ar tai atliekate ir kitiems gyvūnams?
- Deja, bet pagrindinė bėda yra
su katinėliais. Beglobių kačių
Anykščiuose tikrai yra labai labai
daug. Gal žmonės tik to nemato
arba nenori matyti.
- Kaip manote, ar realu, kad
kada nors Anykščiuose būtų atidaryti gyvūnų globos namai?
- Mes stengsimės ir dirbsime,
kad tokie namai beglobiams gyvūnams atsirastų. Aišku, labai mums
būtų svarbi ir Anykščių rajono savivaldybės pagalba.
- Beglobius gyvūnus Anykščių
rajone privalo sugaudyti UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“.
Kaip manote, ar jie gerai atlieka
savo darbą?
- Mes su UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ nebendradarbiaujame. Turime tvirtą palaikymo komandą. Atradau žmogų, už kurio
galima stovėti kaip už sienos, kuris visada ištiesia pagalbos ranką

Anykščių rajono Tarybos
narys Dainius Žiogelis teigia, kad viešojo maitinimo
sektorius rajone išgyvena ne
pačius lengviausius laikus.
gerai, kad niekas jo neapskundė“,
- atkreipė dėmesį rajono Tarybos
narys D.Žiogelis.
Beje, rajono meras K.Tubis atskleidė, kad dėl prekybos vietų
Puntuko akmens ir Medžių lajų
tako komplekso teritorijoje buvo
sulaukęs ir apsukrių verslininkų dėmesio.
„Vienas iš prekybos vietų dalyvių bandė įtakoti mane ir administraciją, kad sumažintume kainą. To
nedarėme ir tikrai nedarysime“, pabrėžė K.Tubis, aiškindamas, kad
verslininkų išgyvenimo reikalas
yra pačių jų rūpestis.
Taryba vietinės rinkliavos dydžiams už leidimą prekiauti ar
teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose
pritarė pernelyg nesigilindama, ar
tie dydžiai mažėja ar didėja. Į tai,
beje, posėdyje dėmesį atkreipė
Tvarkos ir teisingumo partijos atstovas Raimundas Razmsilavičius.
ir dalina aukso vertus patarimus,
kurių nerasčiau nei knygose, nei
internete. Mes bendradarbiaujame
su Utenos gyvūnų globos namais
ir tas žmogus yra jų vadovė Jolanta Guobaitė.
- Ko gero, užsiimate ir kažkokia švietėjiška veikla?
- Taip, aiškiname žmonėms,
kas yra ta gyvūnų sterilizacija bei
kastracija, kad tai būtina daryti,
norint išvengti nepageidaujamų jų
palikuonių.
- Šiais laikais pasirūpinti gyvūnais padeda ir naujausios
technologijos, pavyzdžiui, „Facebook“, ar ne?
- Tikrai taip. Jei kažkas nori
padovanoti gyvūną, mes pasistengiame pas tą žmogų nuvažiuoti ir
jo augintinį nufotografuoti. Gera
ir kokybiška nuotrauka vėliau garantuoja 50 proc., kad skelbimas
bus pamatytas. Jau paskelbėme,
kad ieškome žmonių, kurie mėgsta fotografuoti ir galėtų mums
pagelbėti. Taip pat stengiamės
kiekvieną dovanojamą gyvūną
aprašyti, sukurti gražią istoriją,
kad iš daugelio kažkas pamatytų
būtent mūsų gyvūnėlį ir jį pasiimtų į savo namus.
- Neabejoju, kad Anykščiuose
turite kažkokių sumanymų. Išduokite juos.
- Labai norėtume, kad mieste atsirastų beglobėms katytėms
skirti nameliai, kuriuose jos galėtų ištverti šaltas žiemas. Dabar
esame kūrimo procese, rašome
programą.

spektras
Lengvata. Seimui svarstant
įstatymo pataisas, numatančias
nekilnojamojo turto mokesčiu apmokestinti antrą ir paskesnį gyvenamosios paskirties turtą, Seimo
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Vida Ačienė
siūlo taikyti lengvatą nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), kuris
„fizinio asmens įgytas paveldėjimo
būdu ir disponuojamas ne komerciniais tikslais“. „Remiantis lygiateisiškumo principu, kitų nustatytų
mokesčių lengvatų atžvilgiu nėra
teisiškai nustatyta, kaip turėtų būti
sprendžiami klausimai dėl mokesčių lengvatos suteikimo fiziniams
asmenims, įgijusiems nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį) paveldėjimo būdu. Pritarus siūlomai pataisai, bus sumažinama mokestinė
našta fiziniams asmenims, kurie
įgijo teisę į nekilnojamąjį turtą paveldėjimo būdu ir disponuoja juo
ne komerciniais tikslais“, - savo
įregistruotą pasiūlymą komentuoja
V. Ačienė.
Moterys. Seime vykusiame Moterų politikos lyderių suvažiavime
politikos lyderiai diskutavo ir apie
naujų lyderių poreikį grėsmėms
atremti. Renginyje taip pat kalbėta apie vyriausybių politiką, kuri
padėtų užtikrinti didesnį saugumą
savo šalyse, pagrindines kliūtis,
apie darbus siekiant saugesnės,
stabilesnės ir taikios visuomenės.
Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius akcentavo moterų galimybes dalyvauti suvaldant krizes, sprendžiant svarbias problemas. Kalbėdamas apie hibridines
grėsmes, energetinį ir kibernetinį
saugumą, strateginę komunikaciją
(kovą su propaganda), Lietuvos atstovas įsitikinęs, kad šioms problemoms spręsti reikia subalansuoto
požiūrio ir sudaryti sąlygas moterims prisidėti prie šių iššūkių įveikimo. „Jos iš tikrųjų yra pasirengusios aktyviai ir efektyviai gerinti
situaciją“, - akcentavo ministras.
Pasveikino. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės vardu
nuoširdžiai pasveikino Portugalijos
žmones Portugalijos dienos proga
ir palinkėjo šiai šaliai gerovės bei
visokeriopos sėkmės. „Džiaugiuosi
galėdamas šia proga pasakyti, kad
Lietuva labai vertina mūsų šalių
draugiškus santykius ir Portugaliją
įvardija patikima partnere Europos
Sąjungoje ir NATO. Tikimės, kad
dvišalis bendradarbiavimas vystysis ir toliau, apimdamas vis platesnes bei įvairesnes sritis“, - sakoma
premjero sveikinime.
Pirkimai. Valstybės įmonėje
Lietuvos oro uostai rengtasi neskaidriam pusės milijono eurų vertės baldų įsigijimui. Susisiekimo
ministerijos iniciatyva šiam įsigijimui užkirstas kelias, teigiama ministerijos pranešime. Ministerijos
nurodymu, anot pranešimo, buvo
pradėtas tyrimas, kurio metu nustatyti jau įvykę piktnaudžiavimo
ir dokumentų klastojimo atvejai.
Dėl pastarųjų pažeidimų buvo
kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir inicijuotas ikiteisminis tyrimas galimai nusikalstamai veikai
nustatyti. Oro uostų vadovybė įpareigota eliminuoti viešųjų pirkimų
procedūrų rizikas įmonėje.

Parengta pagal
ELTA informaciją

iš arti
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Kitais metais už žemės ūkio paskirties
žemę didės mokesčiai
(Atkelta iš 1 p.)
Kitų paskirčių ir naudojimo būdų
žemei tarifai liks tokie pat, kaip ir
2018 metais, pavyzdžiui, gyvenamųjų teritorijų žemės tarifas ir toliau
sieks 1 proc.
Tarifai nustatyti atsižvelgiant į
žemės naudojimo paskirtį, būdą bei

įvairūs
Išsinuomotų butą ar namo dalį
Anykščiuose arba Anykščių rajone vasarai.
Tel. (8-656) 76759.
Dovanoja
1,5 mėn. tvarkingus kačiukus (2
katinėliai ir 1 katytė).
Tel. (8-605) 79801.
Grynaveislę vokiečių aviganių
kalę.
Tel.: (8-627) 11067, (8-693) 14560.
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.
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.
Namų dažymas. Statybos, apdailos darbai.
Tel. (8-692) 37150.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-602) 30754.
Sodybą Vaidlonyse, Anykščių r.
Remontuotinas mūrinis namas, 73
a, tvenkinys, nauja pirtis. 11 000
Eur.
Tel. (8-683) 91121.
Skubiai, pigiai - sodybą (tvarkinga, su visais patogumais).
Tel. (8-614) 44910.
Mūrinį namą Anykščių r.
Tel. (8-608) 21650.
Nebrangiai - senovinį mūrinį
pastatą Surdegio mstl., Anykščių
r. Rūsys, sodas, 1,85 ha sklypas.
Tel. (8-683) 91121.
Trijų kambarių butą Žiburio g.
Tel. (8-679) 80037.
Dviejų kambarių butą Pušyno
mikrorajone (I-as aukštas, be tarpininkų). Kaina sutartinė.
Tel. (8-607) 76734.
Vieno
kambario
butą
Svėdasuose, T. Vaižganto 75, IIas aukštas.
Tel. (8-674) 44452.
Dviejų kambarių butą, 5 km nuo
Anykščių. Patogumai, plastikiniai langai, šarvo durys, baldai.
Atskiras įėjimas. Kaina 24 000
Eur.
Tel. (8-608) 18683.

verčių zonas, kurių iš viso yra dvylika.
Žemės ūkio skyriaus vedėjo
V.Velikonio duomenimis, kaimai
aplink Anykščių miestą už žemės
ūkio paskirties žemę šiemet moka
3,96 Eur už hektarą. Likusi savivaldybės dalis už žemės ūkio paskirties

Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.
Namų dažymas ir kiti statybos
darbai.
Tel. (8-647) 59686.
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.

žemės hektarą moka 2,90 Eur.
„Mokestis už žemės ūkio paskirties žemę didės nuo 3 iki 3,5 Eur už
hektarą. Tai padės iš rajono biudžeto
melioracijos darbams skirtas lėšas
padidinti nuo 50 tūkst. iki 80 – 90
tūkst. Eur”, - rajono Tarybos posėdyje sakė Anykščių rajono savivalPigiai ir kokybiškai smulkina
pievas. Už atliktus darbus išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-687) 59061.

darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su

Krosnių židinių, įvairių senovinių
krosnių (pečiukų) statyba remontas.
Tel. (8-603) 35316.

rėmeliu
kaina – 15 eurų.

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

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. birželio 14 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698)
70127.

Kuras
Alksnio, klevo, ąžuolo malkas
kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kaina.
Tel. (8-600) 22488.
Lapuočių malkas 3 m ilgio. Veža
po 15 erdv.m. ir 30 erdv.m.
Tel. (8-648) 84052.
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.

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

Iš nuotraukos

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

Garažą.
Tel. (8-617) 21578.

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

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.
Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

rias problemas”, - sakė V.Velikonis.
Už žemės ūkio paskirties žemės
tarifo didinimą vienbalsiai pasisakė
visi 22 posėdyje dalyvavę rajono Tarybos nariai.
2017 metų spalio mėnesio duomenimis, Anykščių rajone buvo 41
tūkst. 955 žemės sklypai, kurių bendras plotas siekė 96 tūkst. 122 ha.
Žemės mokesčio įplaukos į biudžetą
2017 metais sudarė 389,5 tūkst. eurų.
Šiemet už žemės mokestį planuojama surinkti apie 439 tūkst. 327 Eur ,
2019 metais – 480 tūkst. 386 Eur.

VYTAUTO PAMINKLAI

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

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

Anykščių r., Viešintų mstl. mūriniame name - įrengtą 2 kambarių
butą su visais patogumais, rūsiu,
ūkiniais pastatais, dviem garažais.
Tel. (8-683) 91121.

dybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Virmantas Velikonis.
Rajono Tarybos nariai domėjosi,
kokie žemės ūkio paskirties tarifai
yra aplinkiniuose rajonuose. Žemės
ūkio skyriaus vedėjas V.Velikonis
sakė, kad Kupiškio rajone jis siekia 1,2 proc., Rokiškio rajone – 1,3
proc.
„Mūsų pernykštis žemės mokesčio sumažinimas buvo vienas radikaliausių Aukštaitijoje. Manau, kad
šis mokesčio tarifo pakėlimas nebus
toks esminis ir leis išspręsti kai ku-

Kita
2004 m. “PEUGEOT 206” (dizelis, galia 50) ir priekabą. Yra technikinė apžiūra, draudimas.
Tel. (8-689) 61178.
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.

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Birželio 12 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,

Gyvuliai

Traupis 16.15, Levaniškiai 16.25.

Telyčią.
Tel. (8-681) 11301.

nadieniams ir paaugintiems viščiukams

Priimami išankstiniai užsakymai vieįsigyti. Tel. (8-699) 12631.

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

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.
Smulkintuvus, rotacines, diskines šienapjoves, grėblius, vyniotuvus, presus, purkštuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
2 m frezą.
Tel. (8-604) 64349.

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

Tel. (8-611) 46451.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
BIRŽELIO 10 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.

Parduodame:
šienapjoves

Krone AM243

( 2.4 m pakabinama),

Krone AM282

( 2.8 m, pakabinama),

Krone AMT3200

( 3.2 m, prikabinama),
ruloninį presą

Claas 250 Roto Cut,
rulonų vyniotuvą

Kverneland UN7515.

Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.
JAUNOS VIŠTAITĖS! Birželio 14 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir
lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis dėti vištaitėmis bei spec.
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Viešintose 10.15, 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.

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.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
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Gyvuliai

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.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Įmonė brangiai - galvijus, atsiskaito iš karto, išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

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.

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

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

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

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

Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka
notaro išlaidas, įvertina miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.

Kanceliarinių prekių parduotuvė
Anykščiuose priimtų į darbą pardavėją - vadybininką nuolatiniam darbui.
CV siųsti el.paštu:
sinchronizacija@pikselis.lt,
tel.(8-614) 51313.
Skubiai ieškomi elektrikai darbui
pagal sutartį Vokietijoje, viso socialinės garantijos. Atlyginimas iki
2400 Eur („į rankas“).
Kristina, tel. (8-685) 83634.
CV siūskite kristina@nermeka.lt.
Plačiau www.nermeka.lt
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.
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

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

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

BE TARPININKŲ

PERKA
VERŠELIUS

Tel. (8-645) 83185.

Automobiliai

siūlo darbą

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

V. S.
ĮMONĖ

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

Automobilius. Važiuojančius ir nevažiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito
vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

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

Automobilius, kombainus, traktorius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.

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

Tel. (8-672) 05341.

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

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

MIŠKUS

Kita

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

PERKAME

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

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

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
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
Ieškome
mūrininkų
darbui
Vokietijoje. Atlyginimas iki 2400 Eur
(„į rankas“).
Kristina, tel. (8-685) 83634.
CV siūskite kristina@nermeka.lt.
Plačiau www.nermeka.lt
  
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
  
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

Reikalingi
E - kategorijos
vairuotojai.
Tel: (8-686) 23411.
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„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“
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Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
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šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
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Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
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Užs. Nr. 502
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

nieko rimto

vardadieniai

šiandien

Efremas, Felicijonas, Gintas,
Gintė, Felicijus, Vitalija.

2018 m. birželio 9 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

birželio 10
Diana, Liutgarda, Pelagija,
Galindas, Vingailė, Margarita.

Plaukia debesys nublukę,
Saulė teka užu upės.
Bliauna patiltėj avelė
Krato alkaną galvelę.

birželio 11
Barnabas, Tvirmantas, Aluona, Flora.

mėnulis

Taip apaugo Anykščiai
Nebesgirdi net „Nykščiai“.
Kad žinotumei, kaimyne,
Puslės man net prisitrynė.

birželio 9-11 d. delčia.

oras

+22

Amiliutė dėkoja valdžiai
už galimybę pradėti verslą

+10

Kiaurą naktį nemigau,
Gryną pelną skaičiavau.
Meras paskelbė naujieną Grėbs kiekvienas dabar šieną.
Tris kartus turės miestiečiai
Žolę pjaut kaip kolūkiečiai.
Darbas šis nelengvas bus Trimeris labai brangus.
Tris eurus turi, kaimyne?
Pusdieniui tavai kemsynei
Savo avį išnuomojuVeją patiesiu po kojų.

NNN

redaktorei nežinant

Kavarsko Katino žūties aplinkybės
tiriamos aukščiausiu lygiu
Prieš beveik penkerius metus
galimai nusižudžiusio (nusiskandinimo būdu Kavarsko šaltinio
baseinėlyje) Kavarsko Katino
žūties tyrimas pagaliau pradėtas
aukščiausiu lygiu. Įvykio vietą
apžiūrėjo ir savo „Facebook‘-o
puslapyje nuotraukomis pasidalino pats vidaus reikalų ministras
Eimutis Misiūnas.
Sprendžiant pagal ministro pasidalintas nuotraukas, jis apklau-

sė liudininkus, aiškinosi žūties
aplinkybes, bendravo su specialiosios paskirties tarnybų pareigūnais.
Tyrimas vyksta, žinoma, didžiai
konfidencialiai, todėl ministras
apie jį nei žodžiu „Facebook‘-e
neužsimena. Neva, Anykščiuose
jis su meru Kęstučiu Tubiu aptarė
ES lėšų panaudojimą ir trikdžius
bei Valstybės tarnybos įstatymo
pakeitimus.

Nuotrauka iš Eimučio
MISIŪNO „Facebook“-o

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

6 mėn.
EUR

„Anykšta“

21.00

40.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
pensininkams

18.00

35.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

Paštų skyriuose:

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

18.00

30.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

25.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

20.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
15.00

30.00

3 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
6.00

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

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

