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Šviesos gatvės gyventojams nepatinka 
požeminės konteinerių aikštelės vieta

Anykščiuose, Šviesos gatvė-
je, pradėti pusiau požeminės 
konteinerių aikštelės įrengi-
mo darbai papiktino dalį šios 
gatvės gyventojų. Šios gatvės 
gyventojai įsitikinę, kad tokios 
aikštelės įrengimui pasirinkta 
netinkama vieta, todėl surin-
kus žmonių parašus, savivaldy-
bės paprašyta ją pakeisti. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kol kas Šviesos gatvėje – tik išrausta duobė, gyventojams kelianti įtartinų minčių.

Kavarskietę sujaudino arime tupinti gulbė
Antradienio popietę į „Anykš-

tos“ redakciją paskambinusi 
kavarskietė, braškininkė, di-
delio ūkio savininkė Danguolė 
Lingienė prašė gelbėti jos dir-
bamuose laukuose tupinčią ir į 
aplinką nereaguojančią gulbę. 

Pasak moters, gulbė nepaisė 
net aplink ją važinėjančio trak-
toriaus.

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Gulbė ariamuose laukuose tupėjo nuo ryto iki vakaro, nereagavo net ir į važiuojantį traktorių.

KONCERTAS. Birželio 19 d. 
(antradienį) 17:30 val. Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
pianisto Daumanto Kirilausko kon-
certas. Renginys nemokamas. Pro-
gramoje – L. van Beethoven – Sona-
ta Op. 13 „Pathetique“, Sonata Op. 
14 No.1, Sonata Op. 14 No. 2, Sona-
ta Op. 27 No. 1, Sonata Op. 111.   

Koncertas. Šį šeštadienį 19 val. 
Troškūnų Švč.Trejybės bažnyčioje 
koncertuos muzikos grupė „El Fue-
go”, o birželio 18 dieną (pirmadie-
nį) bažnyčioje koncertuos Maskvos 
konservatorijos M.M.Ipolito Iva-
novo vardo fortepijoninės muzikos 
kvartetas. Koncertai nemokami.

Darbdaviai. Seimas pritarė įsta-
tymo pataisai, pagal kurią savi-
valdybių Tarybų nariais galės būti 
renkami aštuoniolikmečiai. Iki tol 
galiojo 20 metų amžiaus cenzas. 
Po šios įstatymo pataisos, kurios 
vienu iš autorių buvo anykštėnas 
Sergejus Jovaiša, savivaldybių Ta-
rybų nariais galės tapti ir vyresnių 
klasių mokiniai. Žinia – mokyklų 
steigėjais yra savivaldybės, taigi 
abiturientams suteikiamas teorinis 
šansas tapti direktorių darbdaviais.

Konkursas. Baigiasi Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro (PSPC) direktorės Zitos Neniš-
kienės kadencija. Anykščių savival-
dybės administracija jau paskelbė 
naujo PSPC vadovo konkursą. Pa-
gal konkurso sąlygas naujasis vado-
vas nebūtinai turėtų būti gydytojas 
- tinka ir socialinės krypties mokslų 
magistrantūra. 65-erių Z.Neniškienė 
Anykščių PSPC vadovavo nuo įs-
taigos įkūrimo, nuo 1997-ųjų. Įsta-
tymai nedraudžia Z.Neniškienei 
dalyvauti direktoriaus konkurse 
dar vienai kadencijai, tačiau ji yra 
pareiškusi, jog į PSPC direktoriaus 
poziciją nebepretenduos. 

Televizija. VšĮ „Anykščių te-
levizijos ir informacijos centras“ 
projektui „Bendruomenių pulsas“ 
šiemet iš Anykščių rajono biudže-
to skirti 1240 Eur. Už šiuos pinigus 
anykštėnas Petras Nazarovas kurs 
vaizdo reportažus .„Bendruome-
nių pulsas“ anksčiau transliuotas 
televizijos eteryje, vienu metu per 
„Nykščių“ radiją. Šįsyk vaizdo re-
portažai bus talpinami internete.

Pomidorai ir agurkai 
tiesiai iš 
Audriaus juškos ūkio. 

Jau dirbame!

Anykščiuose bus 
naikinami 
Sosnovskio 
barščiai

Darbo dienomis dirbame
nuo 9 iki 18 val.
Šeštadienį - nuo 10 iki 14 val.

Parduotuvė - ant Troškūnų kelio, 
neprivažiavus šiltnamių.

Ir kris baltais 
potepiais ant 
drobės 
žiedlapiai iš sodų 
žydėjimo...

Antaninių 
įprasminimas – 
baltmarškiniai 
šienpjoviai

Grąžina jaunystę
Mano mylimas politikas buvo Andrius Kubilius. 

Tai jis be botokso ir botulino padarė mane jauna 
moterimi, kuriai iki pensijos dirbti ir dirbti. 

Dabar turiu naują favoritą Saulių Skvernelį. 
Jis siekia pensinį amžių dar labiau sutrumpinti. 
Vadinasi, Premjerui leidus, o Dievui padedant, 
politikams nervus turėčiau gadinti bent iki 72 
metų.

Gražina ŠMiGelskienĖ
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. Birželio 11 dieną apie 

9.30 val. vyras (g. 1955 m.) pa-
stebėjo, kad Troškūnų seniūnijos  
Juostininkų kaime, Z. Mačionio g., 
nupjovus jam priklausančio ūkinio 
pastato spynos laikiklio ąsą (kilpe-
lę) ir patekus į vidų, buvo pavogtas 
traktoriukas-žoliapjovė. Padaryta 
2000 eurų žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Pinigai. Birželio 11 dieną apie 

14.00 val. paskambinęs telefonu ne-
pažįstamas asmuo, iš moters (g. 1933 
m.), gyvenančios  Anykščiuose, 
Kęstučio g., apgaulės būdu išviliojo 
1000 eurų. Pinigus atidavė atėjusiam 
apie 20 metų amžiaus vaikinui. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Sukčiai. Birželio 11 dieną apie 
15.00 val. moteriai (g. 1927 m.), gy-
venančiai Anykščiuose, Žiburio g., 
paskambino asmuo, kuris pasakė, 
kad jos dukra padarė eismo įvykį ir 
reikalingi pinigai, kad nebūtų pradė-

tas tyrimas. Atėjus nepažįstamam 
asmeniui, moteris piniginę su pi-
nigais pasidėjo ant sekcijos. Po jo 
apsilankymo, piniginėje neberado 
1500 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Užpuolimas. Birželio 12 dieną 
apie 23 val. Anykščiuose, Liudiškių 
g. kilusio konflikto metu, jaunuolis 
(g. 2000)  metaliniu strypu sumušė 
vyrą (g. 1991 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.  

Mirtis. Birželio 12 dieną apie 

18.00 val. savo namuose Anykš-
čiuose, Taikos g., rastas vyro (g. 
1963 m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Birželio 14 dieną apie 
17.30 val., namuose  Anykščiuose, 
Šaltupio g., neblaivus (nustatytas 
2,90 prom. girtumas) vyras (g. 1950 
m.) smurtavo prieš dukrą (g. 1973 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV Festivalis ragins atsigręžti į mišką
Birželio 20 – 24 dienomis 

Anykščiuose pirmą kartą bus 
surengtas „Anykščių miško 
festivalis“. „ANYKŠTA“ TV 
kalbino vieną iš šio festiva-
lio organizatorių, Jurzdiko 
bendruomenės narę Moniką 
PELDAVIČIŪTĘ.

M.Peldavičiūtė pasakojo, kad 
festivalio iniciatoriai žada su-
kurti jaukią erdvę bendruomenei 
pasidžiaugti mišku, pasigilinti į 
savo santykį su juo ir pasitarti, 
kaip miškus išsaugoti, kad jais 
mėgautis galėtų ir ateities kartos.

„Pagrindinė festivalio stovy-
kla įsikurs miško pievoje tarp 
Šventosios upės ir Puntuko 
akmens, o vėliau iš Anykščių 
šilelio persikels į Inkūnų kai-
mą Šimonių girioje“, - pasakojo 

M.Peldavičiūtė.
Festivalio dalyviai panirs į miš-

ką keliaudami žvėrių takais, kal-
bėdamiesi apie medžių gyvenimą 
ir miško ateitį, išbandydami miško 

edukacijas, žiūrėdami užburian-
čius festivalio filmus, klausyda-
miesi gyvos muzikos bei šokdami 
iki aušros Rasų šventėje.

Pasak M.Peldavičiūtės, vienas 
įdomiausių renginio svečių bus Dr. 
Qing Li, į Anykščių miško festiva-
lį atskrendantis net iš Tokijo. Dr. 
Li yra Japonijos miško medicinos 
asociacijos prezidentas ir jau tris-
dešimt metų tiria miško poveikį 
žmogaus sveikatai. 

Dalyvavimas festivalyje nemo-
kamas.

„Anykščių miško festivalis – 
bendruomeniškas susibūrimas, to-
dėl jo iniciatoriai ragina ne įsigyti 
bilietą, bet kviečia prisidėti kuriant 
šventę ir vystant diskusijas, kitaip 
tariant, siūlo visiems tapti šventės 

šeimininkais. Renginys bus toks, 
kokį jį sukurs visi susirinkusieji“, 
- atkreipė dėmesį M.Peldavičiūtė.

Anykščių miško festivalis kviečia 
kurti šventę be šiukšlių, ir išvengti 
renginiuose susidarančių plastiko 
kalnų, skatindamas festivalio da-
lyvius su savimi atsivežti daugkar-
tinio naudojimo indus: dubenėlį, 
puodelį, stalo įrankius. Pagrindinėje 
festivalio stovykloje festivalio sve-
čius maitins „Sveikoninė“, o Šimo-
nių girioje visi kviečiami prisidėti 
prie suneštinio stalo. 

Daugiau apie „Anykščių miško 
festivalį“ išgirsite interviu, kurį ga-
lite pasižiūrėti portale anyksta.lt

M.Peldavičiūtę kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Viena iš „Anykščių miško 
festivalio“ organizatorių 
Monika Peldavičiūtė sakė, 
kad festivalyje bus galima 
apsilankyti be jokių bilietų.

Karštą 1941 metų birželio 14-ąją 
gyvuliniuose vagonuose iš Lietuvos 
buvo išvežta per 30 tūkst. žmonių. 
Sovietinės okupacijos metais Lietu-
va neteko apie 800 tūkst. savo gy-
ventojų. Apie 300 tūkst. žmonių pa-
tyrė komunistinio režimo baisumus 
- kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir 
Tolimojoje Šiaurėje. Kas trečias su-
imtasis mirė nuo kankinimų, bado ar 
nepakėlė atšiauraus klimato. Bėgda-
mi nuo komunistų teroro iš Lietuvos 
pasitraukė daugiau kaip 440 tūkst. 
šalies gyventojų. Genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro duomenimis, 
sovietinio genocido ir teroro auko-
mis 1940-1958 metais tapo kas tre-
čias Lietuvos gyventojas. Apie šiuos 
ir kitus Lietuvai skaudžius faktus 
šalia paminklo Laisvei Anykščiuose 

kalbėjo Anykščių rajono savival-
dybės administracijos vyriausiasis 
specialistas (mobilizacijai ir civilinei 
saugai) Gintaras Vaičiūnas.

G.Vaičiūnas buvo vienintelis sa-
vivaldybės atstovas, pasisakęs mi-
nėjime. Skirtingai nei ankstesniais 
metais, prieš tai sulaukęs nemažai 
kritikos dėl savo pasisakymų turi-
nio, Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis šįsyk stovėjo vietos tremtinių 
gretose, atokiau nuo kitų rajono sa-
vivaldybės darbuotojų ir į minėjimo 
dalyvius nesikreipė.

Valstybinę vėliavą minėjime kėlė 
Gerimantas Juozas Kaklauskas, su 
tėvais ištremtas 1952 metais ir į Lie-
tuvą grįžęs 1964 metais.

Į minėjimą susirinko labai nedaug 
žmonių, daugiausiai – buvę tremti-

Gedulo ir vilties dienos minėjimas – be rajono vadovų kalbų
Ketvirtadienį, birželio 14-ąją, anykštėnai minėjo Gedulo ir 

vilties bei Okupacijos ir genocido dienas – prisiminė ir pagerbė 
masinio nekaltų žmonių trėmimo į netinkamas gyventi Sibiro ir 
Tolimosios Šiaurės Sovietų Sąjungos teritorijas aukas. 

Vien iš dabartinės Anykščių rajono teritorijos buvo ištremti 
253 žmonės, tarp jų – 18 mokytojų šeimų.

niai. Po pusvalandžio minėjimo da-
lyviai iš centrinės Anykščių miesto 
aikštės persikėlė į Anykščių siaurojo 
geležinkelio stotį. Dalį jų ten pave-
žėjo autobusas. Čia ant geležinke-
lių bėgių, kuriais ir išjudėjo į tremtį 
anykštėnus gabenę traukiniai, padė-
jo gėlių. Po to pagal anykštėnų trem-
tinių prisiminimų knygą „Gyvoji 

atmintis“ vyko renginys „Kartų dia-
logai“, kuriame dalyvavo  Anykščių 
miesto mokyklų mokiniai, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos Anykščių filialo bendruomenė.

Į šį renginį rajono meras Kęstutis 
Tubis dalį minėjimo dalyvių Anykš-
čių siaurojo geležinkelio stotyje  pa-
vežėjo drezina.

Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje ant traukinio bėgių tra-
diciškai birželio 14-ąją padėta gėlių, taip pagerbiant išvežtųjų į 
tremtį atminimą.                          Roberto AleksiejūnO nuotr.

Anykščių rajono garbės piliečio vardas bus 
suteiktas svėdasiškiui

Iš viso šiemet Anykščių rajono 
garbės piliečio vardui gauti buvo 
pateikti du pretendentai. F.Jakšio 
kandidatūrą pateikė Svėdasų ben-
druomenė. 

Kas buvo antrasis pretendentas, 
„Anykštai“ sužinoti nepavyko. Vien 
pasiteiravus, kiek iš viso pateikta pa-
raiškų su pasiūlymais gauti garbės 
piliečio vardą, savivaldybės vyriau-
sioji specialistė kultūrai ir turizmui 

Audronė Pajarskienė aiškino, kad 
tokios informacijos negalinti suteikti 
dėl asmens duomenų apsaugos.

F.Jakšys 1937 m. gimė Svėdasuo-
se. 1945–1950 m. baigė penkių klasių 
Svėdasų pradinę mokyklą, studijavo 
Lietuvos konservatorijos Teatriniame 
fakultete, neakivaizdžiai tęsė studijas 
Maskvos (Rusija) valstybiniame Ana-
tolijaus Lunačarskio teatro meno ins-
titute (GITIS). Jis buvo naujai įkurto 

Trečiadienį  posėdžiavusi Anykščių rajono garbės piliečio vardo 
suteikimo komisija nusprendė, kad tokio vardo šiemet nusipelnė 
teatro režisierius bei aktorius Ferdinandas Jakšys.

Teatro režisierius ir akto-
rius Ferdinandas Jakšys 
daugeliui pažįstamas iš vai-
dmenų kine bei televizijos 
serialuose.

Vilniaus Jaunimo teatro aktorius ir re-
žisierius, dėstė aktorinį meistriškumą 
konservatorijoje

Jis sukūrė kelis šimtus vaidmenų. 
F. Jakšiui suteiktas Lietuvos nusipel-
niusio artisto garbės vardas (1987 
m.). Jis apdovanotas Svėdasų seniū-
nijos Mažąja Vaižganto premija už 
kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraš-
tui (2012 m.).

F.Jakšys Anykščių rajono garbės 
piliečiu oficialiai bus paskelbtas 
Anykščių miesto šventėje liepos mė-
nesį.

-AnYkŠTA

Areštas. Vilniaus apygardos 
prokuratūros vyriausiasis proku-
roras Justas Laucius „MG Baltic“ 
bylos teismo posėdyje prašo teis-
mo pratęsti pinigų, per kratą rastų 
pas Eligijų Masiulį, areštą. „Nėra 
pagrindo atiduoti pinigų. Mano 
pozicija - laikyti juos laikinai ap-
ribotus, nes iš nusikaltimų neturėtų 
būti praturtėjimo. Yra principas, 
kad nusikalsti neapsimokėtų“, - 
teigė J. Laucius. E. Masiulio advo-
katas Mindaugas Bliuvas nesutin-
ka su prokuroro prašymu ir sako, 
kad kratos metu buvo paimti ne tik 
ginamojo, bet ir jo šeimos narių 
pinigai.

Reitingai. Naujausi partijų rei-
tingai rodo, politologų nuomone, 
kad Lietuvoje rinkėjas vis dar ne-
atsparus populizmui ir toliau ieško 
politinių gelbėtojų, tiek tarp senų, 
anksčiau susikompromituoti spė-
jusių partijų, tiek tarp naujai besi-
kuriančių politinių jėgų. Politikos 
ekspertai taip pažymi, kad kurį 
laiką primirštoms, į korupcinius 
skandalus įsivėlusioms Darbo bei 
Tvarkos ir teisingumo partijoms į 
naudą išėjo skandalas, kuris iškilo 
į viešumą paaiškėjus korupciniams 
koncerno „MG Baltic“ ir politikų 
ryšiams. Kol politinės korupcijos 
fone kovoja „valstiečiai“ ir kon-
servatoriai - Darbo bei Tvarkos 
ir teisingumo partijos intrigomis 
nusivylusiems rinkėjams tampa 
savotiška lyderiaujančių partijų al-
ternatyva.

Atsistatydino. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) narys 
Darijus Beinoravičius Seimo pir-
mininkui Viktorui Pranckiečiui 
įteikė atsistatydinimo pareiški-
mą. Teisininkas, MRU profesorius, 
teisėtyrininkas D. Beinoravičius 
VRK nariu dirbo nuo naujos sudė-
ties patvirtinimo 2017 m. birželio 
22 d. Jį į VRK delegavo tuometė 
teisingumo ministrė Milda Vai-
niutė. D. Beinoravičiaus prašymą 
atsistatydinti Seimo pirmininkas 
parlamentarams pristatys artimiau-
siuose Seimo posėdžiuose.

Laidotuvės. Vyriausybės kan-
celiarijoje įvyko pasitarimas, kurio 
metu su artimaisiais ir atsakingų 
institucijų atstovais apsikeista nuo-
monėmis dėl Lietuvos laisvės ko-
vos sąjūdžio gynybos pajėgų vado 
Adolfo Ramanausko-Vanago laido-
tuvių. Pasitarime dalyvavo  parti-
zanų vado A. Ramanausko-Vanago 
artimieji – dukra ir anūkė- ir  Vyriau-
sybės, Prezidentūros, Kanceliarijos, 
Seimo atstovai. Jame preliminariai 
aptarta A. Ramanausko-Vanago lai-
dojimo procedūra, galima laidoji-
mo data ir vieta. „Turėtume atiduoti 
ypatingą valstybės pagarbą ir oriai, 
garbingai palaidoti šią Lietuvai itin 
svarbią asmenybę, tačiau, visų pir-
ma, privalome atsižvelgti į šeimos 
valią ir konkrečius pageidavimus“, 
- sako Ministras Pirmininkas Sau-
lius Skvernelis.

Informacija. Vidaus reikalų ir 
Užsienio reikalų ministerijos pri-
stato antrąjį vaizdo klipą, skirtą 
informuoti visuomenę apie teroriz-
mo grėsmes bei didinti keliaujan-
čių lietuvių budrumą.  Bendradar-
biaujant su Jungtinės Karalystės 
Vyriausybės Kovos su terorizmu 
policija parengtame vaizdo klipe 
„Bėk. Slėpkis. Pranešk“ pateikia-
ma informacija ir konkretūs patari-
mai, kaip elgtis teroristinio akto ar 
ginkluoto užpuolimo atveju. 
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Valdininkai problemos nemato

„Netinka žmonėms vieta, kur mes 
įrenginėjame pusiau požeminę kon-
teinerių aikštelę. Ją įrenginėjame ki-
toje vietoje, ne ten pat, kur anksčiau 
buvo sudėti konteineriai. Ta vieta 
parinkta, suderinta, atitinka visus 
reikalavimus, atstumus. Net nežinau, 
ką čia daugiau ir pridurti“, - susipa-
žinęs su gyventojų raštišku skundu, 
sakė Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas Ramūnas Blazarėnas, kuris 
„Anykštos“ paklaustas negalėjo atsa-
kyti, kiek po savivaldybei atsiųstame 
skunde pasirašė gyventojų.

Valstybinėje žemėje tvarkosi 
kaip nori

Gyventojų nepasitenkinimo sulau-
kė ir tai, kad rajono valdžia dėl naujos 
vietos pusiau požeminės konteinerių 
aikštelės įrengimui su jais net nesitarė 
ir apskritai neinformavo, kokie darbai 
šalia jų namų vyks.

„Tai yra valstybinė žemė. Yra nor-
matyvai. Įsivaizduokime tokią situa-
ciją. Šiandien stovi konteineriai prie 
kitų namų, o dabar aikštelė bus arčiau 
kito namo. Tai dabar to namo gyven-
tojai, prie kurių ta konteinerių aikštelė 
priartėjo, yra nepatenkinti. O kai pas 
kaimyną konteineriai stovėjo, tai tada 
buvo gerai, ar ne?“, - gyventojų skun-
dą komentavo R.Blazarėnas. Pasak 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojo R.Blazarėno, pu-
siau požeminės konteinerių aikštelės 
iškelti kažkur kitur nėra galimybių.

„Yra tam tikri reikalavimai dėl ats-
tumų. Neiškelsi juk tos aikštelės už 
miesto“, - aiškino R.Blazarėnas.

Seniūnaitė teigia, kad bėda – 
gyventojų „matyme“

Apie gyventojų skundą dėl pusiau 

požeminės konteinerių aikštelės įren-
gimo buvo informuota ir Ažupiečių 
seniūnaitijos seniūnaitė Dangira Ne-
fienė.

„Iš esmės aš nežinau, ar ten labai 
didelė problema. Iš pradžių tos šiukš-
liadėžės buvo vienoje gatvės pusėje, o 
dabar kitoje. Jos praktiškai niekur ne-
iškeliauja, o tik per gatvę „pereina“. 
Man atsakė, kad ten, kur anksčiau 
stovėjo šiukšliadėžės, yra komunika-
cijos ir jų „įleisti“ į žemę negalima. 
Taip, kaip dabar yra, žmonėms yra 
gerai, o kai konteineriai bus perkelti 
į kitą gatvės pusę, jie tuos konteine-
rius matys. Dabar tuos konteinerius 
mato vieni, o paskui juos matys kiti. 
Aš tik tiek suprantu. Aš informavau 
R.Blazarėną, kad žmonės yra sune-
rimę, o juk žinote, kad sprendimų 
aš nepriimu“, - situaciją komentavo 
Šviesos gatvėje prasidėjusias pusiau 
požeminės konteinerių aikštelės sta-
tybas apžiūrėjusi  D.Nefienė.

Baiminasi blogų kvapų 

Šviesos gatvėje gyvenanti bu-
vusi gydytoja Angelija Baltušienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad požeminės 
konteinerių aikštelės darbai prasidė-
jo nesusipratimais – esą darbininkai 
aikštelės įrengimui reikalingas duo-
bes ėmė rausti virš šiluminės trasos, 
darbų metų nutraukė kažkokį kabelį.

„Jūs tik įsivaizduokite, koks ap-
linkui bus kvapas, kai ta konteinerių 
aikštelė bus įrengta. Žiemą toje vieto-
je, kur eina šiluminė trasa, net nutirp-
davo sniegas, o dabar virš tos trasos 
žmonės pils šiukšles“, - piktinosi 
A.Baltušienė.

Pažadėjo konteinerių ant 
šiluminės trasos nestatyti

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas R.Blazarėnas 
aiškino, kad pusiau požeminės kon-
teinerių aikštelės statybos pradėtos 

Šviesos gatvės gyventojams nepatinka 
požeminės konteinerių aikštelės vieta

jas suderinus su šiluminės trasos savi-
ninku – UAB „Anykščių šiluma“.

„Anykštai“ atsiųstame rašte savi-
valdybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka dėl šiluminės 
trasos, kuri gali atsidurti po pusiau 
požemine konteinerių aikštele, aiški-
no taip: „Pusiau požeminės kontei-
nerių aikštelės nebus įrenginėjamos 
virš šiluminės trasos. Aikštelės bus 
įrengiamos atokiau nuo šiluminės 
trasos.“

Gyventojus „apramino“...

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas R.Blazarėnas 
aiškino, kad tarp savivaldybės ir Švie-
sos gyventojų kilusi konfliktinė situa-
cija jau  „apraminta“.

„Nuvažiuoji, kalbi ir išsispren-
džia. Paaiškini, kad viskas teisėta. Ir 
ką tu tada gali padaryti?“ - kalbėjo 
R.Blazarėnas, pridurdamas, kad su 
Šviesos gyventojais kalbėtis buvęs 
ne jis pats, o savivaldybės Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žal-
kauskas ir šio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Linas Šulskus.

Konteinerius po žeme slėps
visame mieste

Anykščių mieste numatoma įrengti 
31 pusiau požeminę konteinerių aikš-
telę, kurias sudarytų 174 vnt. skirtin-
go tūrio (5,0 m3, 3,0 m3 ir 1,3 m3) ir 
paskirties (mišrioms komunalinėms, 
popieriaus, plastiko, stiklo ir biologi-
nėms atliekoms) pusiau požeminiai 
konteineriai. Pusiau požeminių kon-
teinerinių aikštelių įrengimo vertė yra 
561 626,14 Eur. Iš jų ES lėšos – 477 
382,22 Eur., Savivaldybės biudžeto – 
84 243,98 Eur.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius 
A.Gališanka redakcijai taip pat at-
siuntė pusiau požeminės konteinerių 
aikštelės vizualizaciją.

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ra-
mūnas Blazarėnas sakė, kad 
su gyventojais kilusias konf-
liktinės situacijas geriausiai 
padeda spręsti kalbėjimasis.

Štai taip Šviesos gatvėje ir kitose miesto vietose atrodys pusiau požeminė konteinerių aikštelė.

Savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gali-
šanka pažadėjo, kad pusiau 
požeminiai konteineriai bus 
toliau nuo šiluminės trasos.

Ažupiečių seniūnaitijos se-
niūnaitė Dangira Nefienė 
sakė apžiūrėjusi pusiau po-
žeminių konteinerių įren-
ginėjimo vietą ir problemų 
neišvydusi.

Ar reikia 
šienauti 
Šventosios upę?

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono Tarybos narys:

- Manau, kad Šventosios upę 
šienauti reikia. Tik tai būtina daryti 
ne su dalgiais. Su tokiais įrankiais 
man tai labiau primena „pokazu-
chą“. Šventosios upės tvarkymo 
darbus būtina atlikti su rimta įran-
ga.

Justas JOKUBAUSKAS, 
anykštėnas:

- Jeigu jau šienauti, tai šienau-
ti nuolat, o ne kartą į metus. Nes 
tas apsitvarkymas tam momentui, 
tai... Tas pats kaip šiukšles po ki-
limu susišlavus apsimest, kad tvar-
kingai gyveni.

Justas SRIUBAS, anykštėnas:
- Nemanau, kad reikia šienauti 

Šventosios upę. Sakau taip dėl to, 
nes paskui tų žolių dar daugiau at-
siranda. Jos želia net ir ten, kur jų 
ankščiau nebuvo.

Tai aišku!

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas, apie atliekų konteinerių 
vietos parinkimą: 

„O tai kai pas kaimynus kontei-
neriai stovėjo, tai tada buvo gerai, 
ar ne?“

Problemos užkalbėjimas...

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
apie tai, kaip sprendžiamos gy-
ventojų problemos: 

„Nuvažiuoji, kalbi ir išsispren-
džia“.

Kitaip tariant rado šiltą vietą

Angelija BALTUŠIENĖ, 
anykštėnė, apie virš šiluminės 
trasos įrenginėjamus atliekų 
konteinerius:

 „Žiemą toje vietoje, kur eina ši-
luminė trasa, net nutirpsta sniegas, 
o dabar virš tos trasos žmonės pils 
šiukšles“.

O, pavyzdžiui, Paryžiuje 
net miegui gaila laiko...

Deividas DILYS, verslininkas, 
apie tai, kaip kilo mintis šalia 
Labirintų parko statyti restora-
ną, kuriame bus galima greitai 
pavalgyti: 

„Manau, kad turistai atvažiavę 
į mūsų miestą skuba pamatyti kuo 
daugiau objektų, jiems gaila pie-
tums sugaišti pusantros valandos“.

Kuo geriau dirbi - tuo 
toliau veža?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, kalbėdamas apie Anykš-
čių rajono mero Kęstučio Tubio 
sekretorės komandiruotę į Gru-
ziją: 

„Kita vertus, gal meras sekretorę 
į Gruziją vežėsi norėdamas  ją pa-
skatinti už gerą tarnybą“.

Diplomatas...

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas ir politikas, organizavęs 
motokroso varžybas Mickūnų 
trasoje, paklaustas, ar atsipirko 
investicijos į trasą: 

„Noras organizuoti varžybas ne-
dingo“. 

Kas į „Facebook“-ą „kelia“
šunis, tie atsargūs

Rūta AVIŽAITĖ, policijos pa-
reigūnė, apie tai, jog vagys stebi 
„Facebook“-ą ir pranešimai, kad 
išvykote atostogauti jiems yra 
vertinga informacija: 

„Skelbdami tokius „postus“, mes 
tarsi atveriame savo namų duris“.

  

Kalbino 
Robertas AleksiejūnAs
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rievės

Nuvykus pas D. Lingienę į Ka-
varską, ji rodydama į lauke tupinčią 
gulbę sakė, kad ją pastebėjusi ryte. 
Moteris pergyveno, kad gulbei karš-
ta – ir žemė yra įkaitusi, ir tiesio-
giniai saulės spinduliai ją kankina. 
„Jeigu reikės, aš prie šitos gulbės 
ir nakvosiu. Juk gali būti, kad nak-
ties ji ir neišgyvens – aplink lapės 
vaikšto“ – kalbėjo susijaudinusi D. 
Lingienė.

Paskambinus Anykščių valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkui Dainiui Žiogeliui, jis 
teigė, kad tai gali būti ta pati gulbė, 
kuri prieš daugiau nei savaitę buvo 
pastebėta Kavarske ant tilto, bet pri-
siartinus prie jos, gulbė nuskrido į 
vandens telkinį. Pasak jo, didelė ti-
kimybė, kad gulbė yra sužeista.  

D. Žiogelis patarė susisiekti su 
Gyvūnų globėjų asociacija (GGA), 
kuri vienintelė Lietuvoje atsakinga 

už pagalbą laukiniams gyvūnams. 
Paskambinus į minėtą įstaigą, jų 
atstovė patikino, kad vakare tikrai 
atvyks jų žmonės, kurie ir pasirū-
pins paukščiu.

Apie 18 val. dar kartą perskam-
binusi D. Lingienė pranešė, kad 
paukščio lauke nebėra. „Matėm, 
kaip praskrido pulkas gulbių, o ši, 
pamačiusi jas, taip pat pakilo ir nu-
skrido“ – kalbėjo D. Lingienė.

Tuo tarpu GGA atstovė kalbėjo, 
kad žmonės, dažnai iš nežinojimo, 
pradeda rūpintis laukiniais gyvū-
nais net ir tada, kai to nereikia. 

„Gulbė yra toks paukštis, kuris 
gali tūpti pailsėti bet kur. Dažnai 
pavasarinės ar rudeninės migracijos 
metu pavargusios gulbės nutūpia 
net ant asfalto, sumaišiusios jį su 
vandens telkiniu. Tad, tikėtina, kad 
ir ši gulbė tiesiog buvo pavargusi ir 
dirvoje tiesiog ilsėjosi. Žmonėms 
reikėtų žinoti, kad jeigu nematyti 

Kavarskietę sujaudino arime tupinti gulbė

akivaizdžių sužalojimų – kraujo 
dėmių, kas ant balto paukščio kūno 
puikiai matytųsi, taip pat nesimato 
lūžusio sparno, - nereikia paukščio 
liesti. Net susilaužiusi sparną gulbė 
sugebės išgyventi per vasarą, net-
gi atsivesti jauniklių, jeigu arti yra 
vandens telkinys. Aišku, tokia gulbė 
jau neskris žiemoti, bet iki rudens 
taip tikrai pratemps. Kadangi gulbė 
Lietuvoje yra saugotinas paukštis, 
be abejo, gavę pranešimus apie ga-
limai sužeistą paukštį, mes turime 
reaguoti“- kalbėjo GGA atstovė. 

Pasak jos, žmonės panašiai re-
aguoja ir pamatę medyje kačiuką 
– jie esą puola skambinti pagalbos 
telefonais arba ieško gyvūnų globos 
organizacijų pagalbos. „Dar neteko 
medyje rasti katino gaišenos. Kai 
išalks, katinas tikrai išlips iš me-
džio“ – sakė GGA atstovė.

Paklausta, kaip elgtis radus lau-
kinių paukščių ar gyvūnų jauni-

klius, GGA atstovė teigė: „Radę 
paukščio ar kokio kito gyvūno jau-
niklį neskubėkite jį imti į rankas. 
Neretai mažylių tėvai yra netoliese 
ir tik pabūgę žmonių bei norėda-
mi neišduoti, kur yra palikuoniai, 
pasitraukia tolyn. Todėl neimkite 
tuoj pat bejėgių mažylių, nepada-
rykite klaidos, nes parsinešę namo 
ir pašėrę netinkamu pašaru, tik 
pakenksite laukinei gamtai, o jei 
ir išauginsite, nelaisvėje užaugu-
siems mažyliams nebebus įmano-
ma sugrįžti į gamtą. O už tai, kad 
tik dėl noro pasidžiaugti jaunikliais 
pasiėmėte juos į namus, galite būti 
nubausti administracine bauda, ka-
dangi kištis į laukinę gamtą drau-
džiama. Gamta protingesnė. Tad 
nedarykite už ją išvadų. Neretai 
paukščiai ir žvėrys palieka nesvei-
kus jauniklius. O tų nesveikųjų 
reikia ir plėšriesiems žvėrims, ir jų 
jaunikliams kaip maisto“.

Kavarskietė Danguolė Lingienė sakė, jog pamačiusi lauke tupinčią gulbę, bandė skambinti ir bendruoju pagalbos telefonu, tačiau 
niekur negavo atsako. 

Anykščių valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas Dainius Žiogelis 
spėjo, jog D. Lingienės lau-
kuose nutūpusi gulbė gali 
būti prieš daugiau nei savai-
tę Kavarske bandytas sugau-
ti paukštis.

Beveik nejudančiai gulbei D. 
Lingienė nešė vandenį.

Daiva GOŠTAUTAiTĖ

Reta savaitė, kai bent vienas 
iš Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos vadovų 
nevyksta į užsienį. Vienos 
kelionės trumpos – Maduona 
(latvija), kleckas (Baltarusija), 
kitos ilgesnės ir egzotiškesnės 
– Tangšanas (kinija) ar Telavis 
(Gruzija). 

Pavyzdžiui, birželio 8-10 
dienomis Anykščių rajono 
meras kęstutis Tubis, admi-
nistracijos direktorius Audro-
nius Gališanka bei vyriausioji 
specialistė kultūrai ir turizmui 
Audronė Pajarskienė lankėsi 
Maduonoje. Praėjo vos pora 
dienų po kelionės ir išsami 
informacija, ką delegacija veikė 
latvijoje, atsirado savivaldybės 
internetiniame puslapyje. net 
bendra Anykščių ir Maduonos 
miestų atstovų nuotrauka įdėta. 
labai graži nuotrauka. Anykš-
tėnų delegacija oficialiai vyko 

dalyvauti 92-ajame Maduonos 
gimtadienyje. „Tačiau abipusiu 
susigiminiavusių miestų vadovų 
sutarimu bene daugiausiai vizi-
to laiko buvo skiriama pažin-
čiai su Maduonos investicijomis 
į infrastruktūros projektus, 
sporto bazių rekonstrukcijos 
eiga ir sąlygomis, komunali-
nio sektoriaus reorganizacija, 
šilumos ūkio pasiekimais“ – 
rašoma Anykščių savivaldybės 
tinklalapyje. 

Pasirodo, daug naudingų 
dalykų susitikime buvo ap-
šnekėta. net neabejoju, kad 
šis vizitas buvo naudingas ir 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktoriui jonui Žu-
kauskui. juk jo bendramokslis 
A. Gališanka tikrai pasidalino 
naudinga patirtimi įgyta latvi-
joje, kaip gražiau ir optimaliau 
tvarkyti atliekas. Tad, delega-
cijos vizitas į Maduoną jau be 
jokių abejonių buvo naudingas 
anykštėnams, na,bent vienam 
anykštėnui tai tikrai. 

Kai taip išsamiai aprašytas 
vizitas artimajame užsienyje, 
net nekyla noras klausti, kiek, 
pavyzdžiui, mokesčių mokė-
tojams kainavo ši kelionė. 
Atstumas nuo Anykščių iki Ma-
duonos apie 200 km, dienpini-
giai vienam žmogui – 38 eurai 
(aišku, plius alga). Galima 
spėti, kad bendra kelionės są-
mata daugiau nei 500 eurų, bet 
1000 eurų neturėjo viršyti. Bent 
kartą per mėnesį galima leistis 

į tokią ar panašią kelionę. kaž-
kaip neskauda apie tai kalbėti. 
Turiu omenyje, jog neskauda 
valdininkams – informacijos 
apie išvyką niekas neslepia.

Bet va kažkodėl skauda kalbėti 
apie Gruziją. net Telavyje pabu-
vojusi mero sekretorė jurgita Po-
vilaitienė kolegai, besidominčiam 
komandiruotės 
detalėmis, apie 
viešnagę liepė 
pasiskaityti... 
gruziniškai. 
Jis ne tik pats 
pasiskaitė, bet 
ir „Anykštos“ 
skaityto-
jams suteikė 
galimybę 
originalo kalba 
apie Anykščių 
delegacijos 
vizitą sužinoti. 
Gal sąmoningai taip elgiamasi, 
juk visada geriau cituoti origi-
nalius šaltinius, nei versti į kitą 
kalbą. Čia panašiai kaip su A. 
Baranausko poema „Anykščių 
šilelis“. jis yra išverstas į kelioli-
ka užsienio kalbų, bet tik skaitant 
lietuviškai „teip linksmina dūšią, 
ažu širdies tveria“. Abejoju, ar 
taip įtaigiai poema skamba pran-
cūziškai ar ispaniškai. 

Perverčiau savivaldybės 
internetiniame puslapyje 
skelbiamas naujienas nuo pat 
metų pradžios. nė trumpiausio 
sakinuko apie vizitą Gruzijoje. 
jeigu jau mezgami ryšiai su 

užsienio šalimis, tai gal reikėtų 
savivaldybėje steigti naujus 
vertėjų etatus. Bala nematė, su 
latviais ar baltarusiais mūsų 
rajono vadovai susišnekės ir 
rusiškai, bet va su gruzinais 
ar kinais – problema. Manau, 
kad informacija apie kelionę į 
Gruziją nutylima ne dėlto, kad 

kažką norima 
nuslėpti – 
eidamas į 
valdžią ir jau 
būdamas joje 
meras dekla-
ravo, kad jam 
svarbiausia 
skaidrumas, 
atvirumas, - 
jeigu tik būtų 
įmanoma, 
informacija 
iš karto būtų 
paskelbta. 

Bet, kaip ją paskelbsi, kai 
nesupranti, kas ten vyko, apie 
ką buvo kalbėta. Žinant gru-
zinų vaišingumą, manau, kad 
vakarojo delegacijos ilgai. Prie 
gėrybėmis nukrautų stalų visai 
nesvarbu, kokia kalba sakomi 
tostai – svarbu suvartoti įpiltą 
turinį. Bet negi apie tai rašysi 
pranešime spaudai...

kai prieš porą metų meras 
k. Tubis lankėsi kinijoje, ne 
vienam anykštėnui irgi kilo 
klausimas, ko bruktis į tą toli-
mą šalį. laimei, jis tada vyko 
vienas, be lydinčių asmenų – 
akivaizdu, jog taupė biudžeto 

pinigus. Tos kelionės tikslas 
buvo – aptarti investicijų ir 
prekybos sričių bendradar-
biavimo galimybės. Atrodo, 
investicijų į Anykščius iš 
kinijos pritraukti nepavyko, su 
prekyba lyg tai irgi nepasise-
kė. Anykščiuose tuščių pas-
tatų daug, galėtų koks kinas 
išsinuomoti kad ir vaiduokliu 
virstantį buvusio knygyno 
pastatą. Atidarytų čia suveny-
rų parduotuvėlę, o dar geriau 
kinų patiekalų restoraną – 
anykštėnai vis nepatenkinti jau 
esamomis maitinimo įstaigo-
mis, tai per brangu, tai maistas 
neskanus. kinų restoranas gal 
įtiktų...

Mero k. Tubio vizito į kiniją 
dar negalima nurašyti kaip 
nepavykusio. Atsiras ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio pilis, gerai 
jeigu netoliese atsidarys valgy-
kla – pilies lankytojai turės, kur 
pavalgyti. O jeigu žvaigždės ar 
šiaip aplinkybės susidėlios taip, 
kad valgyklos nebus. Bent jau 
kioską kinaiAnykščiuose galėtų 
pastatyti. 

Beje, į kiniją nebrangu važiuo-
ti. Gal tik lėktuvo bilietai kiek 
brangesni, o dienpinigiai – lygiai 
tokie patys, kaip ir važiuojant 
į latviją – 38 eurai dienai. Važia-
vęs važiuok pas kinus, net ir dele-
gaciją normalią gali su savimi 
vežtis. O jeigu anykštėnai klaus, 
ko gi ten važiuoti, bus galima 
atsakyti: „Facebook‘e originalo 
kalba pasiskaitykit“.

...Manau, kad informaci-
ja apie kelionę į Gruziją nu-
tylima ne dėlto, kad kažką 
norima nuslėpti – eidamas 
į valdžią ir jau būdamas 
joje meras deklaravo, kad 
jam svarbiausia skaidru-
mas, atvirumas, - jeigu tik 
būtų įmanoma, informaci-
ja iš karto būtų paskelbta...
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- Kelintais metais atvykote gy-
venti į Budrius ir kodėl būtent 
čia? Kas nulėmė Jūsų pasirinki-
mą? 

- Aš esu vietinė, gimusi Bu-
driuose, tad čia mano šaknys. 
Vaikystė, paauglystė prabėgo čia, 
tiesa, kiek tolėliau (rodo ranka pro 
langą), o 1969 metais tėvai pasi-
statė šitą namą. Kai mama liko 
viena, kiekvieną šeštadienį atva-
žiuodavau. Būdama 87-erių, pava-
sarį, mama iškeliavo į amžinybę, o 
aš jau visai vasarai čia atvažiavau 
ir likau – juk turėjom žemės, dar-
žiuką, savo medelius pasodintus. 
Ir prasidėjo mano didžioji meilė, 
ir tai ne menui, o žemės ūkiui 
(juokiasi). Dailė buvo darbas, už 
kurį aš gaudavau pinigus. Dirbau 
ir iki dabar dvi dienas per savaitę 
tebedirbu Širvintose, meno moky-
kloje. Na, o čia, Kavarske, mano 
pavardė Rulevičienė, ko gero, nie-
ko nesako. Visi mane pažįsta kaip 
Dzienaitę.   

- Kada pajutote, kad turite po-
linkį į dailę, į kūrybą? 

- Kiek aš save atsimenu, aš visada 
paišelioju... Visada ir visur. Kai bu-
vau vaikas, esu pripaišiusi net ir ant 
ką tik į sodybą atvežtų naujutėlaičių 
langų rėmo. Tą tėvo žvilgsnį iki da-
bar atsimenu, ir jo repliką atsimenu, 
bet nekartosiu (juokiasi). Piešdavau 

ir pripiešdavau visko ir visur. Ir vi-
sada galvojau, kad aš labai gražiai 
paišau. Patikdavo ir iš molio lipdyti. 
Tiesa, tuo tikruoju menininku aš ne-
tapau – viskas atiduota pedagogikai, 
mokytojo veiklai, savo ir kitų vai-
kams, o sau – kas liko. 

- Kiek užauginote atžalų?
- Penki vaikai. Oi, sunku buvo, 

kol mažutėliai augo... Tais laikais 
nė vaikų darželių nebuvo, o į darbą 
reikėjo grįžti. Mama padėjo, kaž-
kaip užaugo visi. Du mokytojai, 
architektė, istorikas – manau, vaikai 
gerus kelius pasirinko. Dukra Rasa 
irgi dailės mokytoja. 

- Kaip pasijutote, kai visi vaikai 
išsiskirstė, pasirinkdami savo ats-
kirus gyvenimo kelius? 

- Vaikai užaugo, išsilakstė, o man 
nieko neliko... Ne, man liko laisvė! 
Teko laimė sutikti puikią kolegę, 
mokytoją Aldoną Ragelskienę. Šir-
vintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
vidurinės mokyklos taryba pritarė 
mūsų siūlymui steigti vaikų dailės 
galeriją mokykloje. 1999-aisiais ta 
galerija, pavadinimu „Vieversys“, 
buvo atidaryta. 2003-aisiais Širvin-
tų meno mokykloje įsteigtas dailės 
skyrius. Šiuo metu čia dėstau ta-
pybą. Mūsų dailės galeriją aplankė 
daugybė delegacijų iš įvairių pasau-
lio šalių. Važiuoju ten, į darbą, tik 
dvi dienas per savaitę, ir vėl grįžtu 

Ir kris baltais potepiais ant drobės 
žiedlapiai iš sodų žydėjimo...

Gyvendami dideliame mieste, neretai nežinome, kokie kaimynai gyvena už mūsų durų... Nedide-
liame kaime net ir apie tolimesnius kaimynus norime žinoti viską, ypač jei jie – kažkuo išskirtiniai, 
saviti, meniškos sielos. 

Mano pažintis su pedagoge, dailės mokytoja Stase RULEVIČIENE, gyvenančia Budrių kaime 
(Kavarsko sen.), prasidėjo labai jau šiuolaikiškai – per feisbuką. Pamačiau jos darbus, pinamus 
iš vytelių ir tapomus ant drobės. Važiuodama pro šalį, atkreipiau dėmesį į išpuoselėtą sodybą su 
dekoro elementais. 

į mylimą kaimą. Geras jausmas ir į 
mėgiamą darbą nuvažiavus, chalatą 
apsivilkus, ir į savo kaimą grįžus.

- Koks buvo Jūsų kelias į dailės 
pasaulį? 

- Mano kelią man atvėrė Dailės 
akademija. Studijų metais ten esame 
studijavę viską: keramiką, skulptū-
rą ir taip toliau. Keramika man taip 
pat labai patinka, juo labiau, kad 
čia irgi galima naudoti spalvas. Vis 
dėlto keramikos meno yra sudėtin-
ga imtis kaime dėl labai aiškios ir 
žemiškos priežasties – reikalinga 
speciali krosnis, o ji tikrai brangiai 
kainuoja.  

- Papasakokite apie savo ta-
pybą: tematiką, pasirinkimą, 
mėgiamas spalvas ir potepius, 
vaizduotės galią... Kas Jūsų pa-
veiksluose? 

- Mano tapybos tematika – kai-
mas. Tai, ką aš matau: gėlės, pieva, 
vanduo, medžiai. Metų laikai. Vis-
kas, kas aplink, čia pat. Mėgiamos 
spalvos? Visos, kurios sukuria rei-
kalingą nuotaiką. 

Tapyba – ne fotografija... Nuo-
trauka, tiesa, gali inspiruoti. Kartais 
pravartu pažiūrėti, kaip ten kokie 
lapai išsidėstę ar panašiai. 

- Kada pajutote, kad galite par-
duoti savo darbus, paveikslus? 

- Ne, mano darbai neskirti par-
duoti. Tiesa, keletą esu pardavusi 

jubiliejų progomis, bet apskritai aš 
savo darbus išdaliju. Juk būtų neįdo-
mu padarius vieną darbą, lygiai tokį 
ar panašų daryti ir antrą, ir trečią. 
Ne, tai ne man. Beveik visus nupin-
tus darbus išdovanoju. 

- Papasakokite apie savo pomė-
gį pinti iš vytelių. 

- Pynimas mano gyvenime atsira-
do, kai dėsčiau sustiprintą dailę. Ber-
niukai taip pat turėjo daryti meninės 
pakraipos darbus. Nuvykau į kelių 
dienų pynimo kursus VPU (dabar 
– LEU) Profesinių kompetencijų to-
bulinimo institute. Va jergutėliau, 
kaip man patiko! Be to, čia, kaime, 
mano griovyje yra pilna kūrybinės 
medžiagos! Pasiimu žirkles, ir prisi-
ruošiu vytelių visai žiemai. Atsisėdu 
žiemą ir krapštau... Malonumas! 

Dvejus metus įvairiose bendruo-
menėse vedžiau pynimo kursus, tad 
jau nemažai yra ir mokančių to, pa-
vadinkime, amato. Kitas klausimas, 
kiek yra turinčių kantrybės.

- Ar Jūsų kūrybai reikia atskiro 
kambario ir izoliavimosi nuo visų 
kitų? 

- O, taip! Geriausia, kai nieko 
nėra namie. Reikia atsiskirti, atsiri-
boti. Įsijungiu muziką... Mano sva-
jonė yra turėti visiškai atskirą pasta-
tėlį, kur nueičiau, „atsijungčiau“ ir 
daryčiau. 

- Kas Jus labiausiai džiugina 
čia, kaime? Juk provincija nere-
tai kiek užgniaužia žmogų, bet tai, 
manau, negalioja meniškos sielos 
asmeniui. Gal būtent čia, provin-
cijoje, ir yra Jūsų „aukso amžius“ 
visomis prasmėmis?

- Taikliai paklausėte, ir aš visiš-
kai sutinku su tokiu apibūdinimu – 
mano aukso amžius. 

- Kas yra Jūsų spalvingosios 
mūzos? 

- Gyvenant natūralios gamtos ap-
suptyje, jokių mūzų nė nereikia ieš-
koti. Viskas plaukia savaime. Mano 
mūza – mano gimtasis kaimas! 
Štai sodų žydėjimas. Tik ir gaudyk, 
žmogau, tą dieną, tas akimirkas! Tik 
čiupk spalvas!

Pamenu, atvažiuoju į Budrius, 
ir ką aš matau? O bijūnų grožis! 
Anksčiau čia moterys tikrai daug 
gėlių augindavo – gėlių darželiai 
linkdavo nuo gėlių žiedų. Pirmiau-
sia aš ir pradėjau tapyti gėles. Vėliau 
kažkiek pabodo gėlės, o ir pilnas in-
ternetas tų gėlių! Pro langus gražus 
horizontas matomas, mano berže-
liai, mano žilvičiai... Jūrą, vandenį 
ėmiau tapyti. 

- O ar tapėte kada Budrių eže-
rą? 

- Ne, dar ne, bet reikėtų. Tiesa, 

mūsų ežeras labai jau savitas, gau-
siai apaugęs vandens augmenija, tai 
to vandens ne tiek daug ir matyti, 
bet taip, reikėtų.   

- O kaip dėl sapnų ir vizijų? 
- Ne, miegu aš gerai, – vėl šypsosi 

humoro jausmą turinti pašnekovė. – 
Aišku, būna, kad kartais kokia min-
tis nežinia iš kur atsiranda. Gal iš 
pasąmonės? Neretai koks paveiks-
las ir metus gali dūlėti nepabaigtas, 
bet vis tiek ateina laikas ir jam. 

Kitą kartą, žiūrėk, užsitęsia min-
čių procesas – štai apie pienių žydė-
jimą galvojau penkerius metus. Ma-
tyt, mintims irgi reikia brandos, tada 
ir pats darbo rezultatas solidesnis. 

Matau vizijose ir laukiu javų žy-
dėjimo, foną tam reikalui jau turiu 
(rodo į šalia stovintį molbertą su 
melsvu fonu).  

- Kaip Jūsų pomėgį vertina šei-
mos nariai? Kam pirmiausia pa-
rodote savo kūrybos rezultatą? 

- Vyrui parodau. Pažiūri, pažiūri, 
ir dažniausiai vyriškai ir trumpai at-
sako „Ai, nežinau“. O kartais ir pa-
komentuoja kiek. Vaikams nusiun-
čiu internetu, parodau, aptariam. 
Anūkai irgi įvertina. 

- Kaip manote, ar iš meno gali-
ma pragyventi? 

- Kaime iš meno nepragyvensi. 
Tiesa, žmonės visi yra menininkai, 
tik ne visi žino. Kas anksčiau, kas 
vėliau tą savo užslėptą potraukį kam 
nors atranda, patikėkit, patiria nuos-
tabių emocijų! Matau ir stebiu, kaip 
atsiskleidžia, kaip neretai pražįsta 
žmogus, arčiau prie meno prisilie-
tęs, pakrapštęs...  

Pragyventi... Kur tau! Net ir iš ne-
didelio ūkio, žmogau, nepragyvensi. 
Štai ir mes su vyru laikome 40 avių, 
20 vištų, 10 ančių, dvi ožkas, arkliu-
ką ponį, bet visa tai apibendrinčiau 
taip: pelno jokio, vien išlaidos.  

- Ar nesuklysiu padarydama iš-
vadą, kad čia, kaime, gyvendama 
ir užsiimdama sau patinkančia 
veikla, esate rami ir laiminga, mė-
gaujatės gyvenimu, o tapydama 
esate savimi ir patiriate sielos at-
gaivą...

- Tikrai taip. Taikliai. Sutinku su 
kiekvienu jūsų žodžiu visu šimtu 
procentų.

- Ko palinkėtumėte šių dienų 
žmonėms, įžengusiems į antrąjį 
valstybės šimtmetį? 

- Važiuokit visi į kaimą! Ko ten 
sėdit visi mieste? Kaimas žmogui 
duoda tikrai daug, tik reikia mokėti 
pasiimti. Taip, kartais tikrai žavus 
ir tas miesto šurmulys, bet motulės 
gamtos ramybė... Ne, tai net nepa-
lyginama. 

Stasės Rulevičienės kūrybos darbuose atsispindi meilė gamtai ir 
savo kaimui. 

Autorės nuotr. 

Didžiausi menininkės Stasės Rulevičienės kūrybos gerbėjai – anūkai Joris ir Urtė. 

lina DAPkienĖ

ŠIMTAS ISTORIJŲ
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Rubrika 

(Nukelta į 11 p.)

Mokykla paversta muziejumi

Tokia mokykla yra Svėdasų se-
niūnijos Kunigiškių kaime. Tiks-
liau pasakius, tai Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejus, įkurdintas 
1987 metais, restauravus dar cariz-
mo metais statytą Kunigiškių pra-
džios mokyklos pastatą. 

Kadangi muziejus veikia istorijos 
paminkle - buvusioje mokykloje, 
tad, savaime suprantama, čia buvo 
atkurta senovinė klasė. Muziejaus 
steigėjai pirminį klasės vaizdą atkū-
rė pagal prieškario metais čia mo-
kytojavusio ir fotografuoti mėgusio 
Juozo Jokšo darytas nuotraukas. Iš 
Kunigiškių kaimo kilusi, Ukmergė-
je gyvenusi mokytoja Danutė Šili-
nienė padovanojo įvairių mokymo 
priemonių, mokyklinių vadovėlių. 
Ji taip pat pasirūpino, kad mu-
ziejuje atsirastų seni mokykliniai 
suolai. Tokius kraštietė surado Že-
maitkiemio aštuonmetės mokyklos 
sandėlyje. Šios mokyklos direkto-
rius Stasys Misiūnas mielai sutiko 
dovanoti steigiamam muziejui ne 
tiktai išsaugotus suolus, bet ir mo-
kyklinę lentą, spintą inventoriui 
susidėti. Kunigiškiečiai Birutė ir 
Aloyzas Kovai atnešė į muziejų iš-
saugotas savo namuose dvi vertin-
gas relikvijas: metalinį mokyklinį 

varpelį ir Nukryžiuoto Jėzaus me-
dinę skulptūrą, kuri kabojo klasėje 
virš lentos. Įsteigus kolūkį, moky-
kla iš Kunigiškių buvo perkelta į 
Malaišių kaimą ir įkurdinta į Sibirą 
ištremtų ūkininkų Antanėlių erdvio-
je troboje. O buvusioje Kunigiškių 
pradžios mokykloje pradėjo veikti 
biblioteka, klubas- skaitykla. Čia 
dirbusi Birutė Kovienė kai kuriuos 
daiktus iš mokyklos parsinešusi į 
namus išsaugojo, o įsteigus muzie-
jų, ši kunigiškiečių šeima relikvijas 
padovanojo jam...

Ypatingas dėmesys Juozui 
Tumui – Vaižgantui 

Šioje klasėje  buvo įrengta ir 
gausi ekspozicija, skirta kraštie-
čiui- lietuvių literatūros klasikui, 
visuomenės veikėjui kanauninkui 
Juozui Tumui-Vaižgantui. Vaikys-
tėje jam teko Kunigiškių pradžios 
mokykloje mokytis,- gabus vaikas 
užbaigė mokyklą per dvi žiemas. Ir 
vėliau jis savosios mokyklos nepa-
miršo, susirašinėjo su mokytojais, 
dovanodavo knygų, mokyklinių 
reikmenų, šelpė vargingiau gyve-
nančius vaikus, o kai apsilankyda-
vo gimtuosiuose Malaišiuose, vi-
suomet užsukdavo ir į Kunigiškių 
mokyklą. 

1929-ųjų rudenį, kai Vaižgantas 

Mokykla, kurioje dar menamos... 
fizinės bausmės Vytautas BAGDOnAs

Yra Anykščių krašte tokia mokykla, kur tenka sėdėti senuose juoda spalva nudažytuose mokykliniuose suoluose su atverčiamomis 
lentelėmis. Kur skamba skardžiu garsu rankose tilindžiuojantis metalinis varpelis ir kur visiems būna puiki proga prisiminti fizines 
bausmes. Už teisingus atsakymus šioje mokykloje nerašomi jokie pažymiai, o įteikiami suvenyrai... 

pasitiko 60-ies metų jubiliejų, mo-
kiniai, mokinių tėvai ir mokytojai 
kreipėsi į rašytoją su prašymu, 
kad Kunigiškių pradžios mokykla 
būtų pavadinta kanauninko Juozo 
Tumo-Vaižganto vardu. Jis mielai 
sutiko, ir jau kitais metais moky-
kla tokiu garbingu vardu buvo pa-
vadinta. Ta proga Vaižgantas mo-
kyklai nupirko knygų ir mokymo 
priemonių už 200 litų, o tuo metu 
tai buvo didžiuliai pinigai... 

Kai namas buvo restauruojamas, 
griaunant mokyklos pastatą, pa-
lėpėje buvo surasta viena iš Vaiž-
ganto padovanotų knygų- pran-
cūzų kalbos vadovėlis pradinėms 
klasėms. Ta nedidelio formato 
knygelė surado vietą muziejaus 
ekspozicijoje. O Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejaus pastatą puo-
šia tokia pat iškaba, kokia atsirado 
ant Kunigiškių pradžios mokyklos 
fasado 1930 metais- ji taip pat at-
kurta pagal senas mokytojo Juozo 
Jokšo darytas fotografijas. 

Nė vienas eksponatas 
nėra pirktas

Kunigiškių pradžios mokykloje 

Sklėriui ir daugeliui kitų, kuriems 
muziejuje skirtas deramas dėme-
sys tuose kambariuose, kur kadai-
se gyveno mokytojų šeimos. O bu-
vusioje mokyklos rūbinėje įrengta 
senovinių rakandų, žemės ūkio 
padargų ekspozicija.

Visi šiame muziejuje surinkti 
eksponatai yra dovanoti geros va-
lios žmonių – nė vienas daiktas 
nebuvo pirktas už pinigus. Kasmet  
muziejus pasipildo vis naujais eks-
ponatais. 

Kunigiškių kaime veikiantis muziejus neretai sulaukia moksleivių ekskursijų.

Sovietmečio laikų reliktas – 
mergaitiška mokyklinė uni-
forma.

teko mokytis ir žymiajai išeivijos 
rašytojai Alei Rūtai (Elenai Vikto-
rijai Nakaitei-Arbienei), garsiam 
akvarelės meistrui Kajetonui Sklė-
riui, mokslininkams  inžinieriams 
Povilui Sklėriui, Gvidui Kazlaus-
kui, chemikui Feliksui Staniuliui, 
miškininkui Algirdui Matulioniui, 
Lietuvos kariuomenės karininkui-
Sibiro gulagų kankiniui- Alfonsui 

Šalia senų mokyklinių vadovėlių ir paties Vaižganto Kunigiš-
kuose gyvenusiai seseriai Severijai  Mėginienei dovanotos spal-
vingos vazos – mokyklinis varpelis, kurio skardus garsas tebe-
džiugina ir šiandien.

akiratis

Nemažame, net per kilometrą “nutįsusiame” Kunigiškių I kaime jau 
trisdešimt pirmus metus veikia Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus

Muziejuje įrengtoje senovinėje klasėje ekskursijų dalyviai mėgsta ir senuose suoluose pasėdėti, ir 
kampe paklūpoti...
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pirmadienis 2018 06 18

sekmadienis 2018 06 17

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Gimę tą pačią dieną. 
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Brolių Grimų pasakos 
Užkeiktas princas
10.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.00 Kačių ABC 1 
11.45 Pasaulio dokumentika. . 
Salų gamtos slėpiniai
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 Istorijos detektyvai. 
16.45 Misija Sibiras’17. iš 
mokyklos suolo į ekspedicijos 
traukinį. (kart.).
17.30 Žinios 
17.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. F grupė. 
Vokietija - Meksika. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.  
19.57 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E grupė. 
Brazilija - Šveicarija. Tiesioginė 
transliacija iš Rostovo.  
23.00 Kapitonas Alatristė 
N-14
1.20 Salų gamtos slėpiniai 

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“ 
10.00 Lego Skūbis-Dū. 
Holivudo vaiduokliai 
11.30 Haris Poteris ir paslap-
čių kambarys N-7.
14.35 Anabelė ir Nantaketo 
vaiduokliai 
16.30 Miško karys  N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Teleloto. 
20.35 Asteriksas ir Obeliksas 
prieš Cezarį 
22.50 Pagirios Las Vegase 
N14. 
0.55 Tikra istorija N-14
2.40 Didingiausias filmas 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 mo-
teris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Septintasis nykštukas“ 
13.10 „Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo“ 
15.00 „Evermoras“ N-7.
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Gelbėtojas“ N-7.
22.25 „Nesunaikinami 3“ 

N-14.
0.50 „Prometėjas“ N-14.

6.30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės. Kiurasao . 2017 m. 
Sporto laida. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Vilkikų čempionatas. 
Jordanija. 2017 m. Sporto 
laida. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Blogas šuo!“ 
11.30 „Laukiniai maištautojai“ 
12.40 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ 
13.40 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7
16.00 „Reali mistika“ N-7 
17.00 numatomos LKL čem-
pionato 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
1.50 Mirties motelis S. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Pragaro katytė 
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
8.40 „Sodininkų pasaulis“ 
9.15 „Tėvas Motiejus“ 
10.25 „Akloji“
10.55 „Būrėja“ 
11.30 Beatos virtuvė. 
12.30 „Mylėk savo sodą“ 
13.30 Sveikinimai. 
Pramoginis sveikinimų kon-
certas. 
15.55 „Širdele mano“ N-7. 
17.55 „Akloji“ 

18.55 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 Oceola 
23.15 Slaptieji agentai N-714
1.20 Nuogas ginklas 33 1/3. 
N-7.
  
   kultura
6.05 LRT OPUS ORE. „Black 
Water“ (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė (kart.).  
8.30 Krikščionio žodis.   
(kart.).  
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.    
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Aplinką tausojantis ūki-
ninkavimas 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 Septynios Kauno die-
nos.   (kart.).
11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Kultmisijos. 
12.45 Muzikos talentų lyga 
2018. 
14.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E grupė. 
Kosta Rika - Serbija. Tiesioginė 
transliacija iš Samaros.  
17.00 Kultūros teismas.   
(kart.).
17.45 Antrosios nacionalinės 
ekspedicijos knygos „Vysla per 
Lenkiją“ sutiktuvės.
18.55 Kiotas. 
19.40 Vinetu sūnus 
21.05 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Operos 
solistas Ianas Storey. Ved.: 
Nomeda Kazlaus.
22.05 Orkestro muzikos 
koncertas. Violončelės garsų 
magija.

23.35 Alytaus miesto gim-
tadienio didysis koncertas. 
(kart.).
2.35 ARTi. (kart.).
2.55 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Pagauk dainą. 
7.30 Čia tai geras!. 
8.30 KK2. N-7. 
10.25 Brydės. 
10.55 Ne vienas kelyje. 
11.30 Apie žūklę. 
12.00 Kitu kampu. 
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
16.40 Gyvūnų policija. N-7. 
17.35 KK2 penktadienis. N-7. 
19.00 Kitu kampu. 
20.00 Čia tai geras!. 
21.00 KK2. N-7
22.00 Žinios.
23.00 Gyvūnų policija. 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 pasau-
lyje“ N-7 (kart.) 
8.30 „Iš peties“ N-7 (kart.) 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Bearas Gryllsas. 
Išlikimas“ N-7.
11.00 „Visureigiais per 
Aliaską“
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
13.00 „Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti“ 
14.00 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“ 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 „Klastotė“ N-14 (kart.).
2.35 „Jokių kliūčių!“ N-7.

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7.
8.20 „Išmanus kaimas“.
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Pavojingiausios kelio-
nės. Madagaskaras“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelio-
nės. Mongolija“. N-7.
11.00 „Ekovizija“. 
11.20 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7. 
13.30 „Laiptai į dangų“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“.
16.50 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7
17.30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“. N-7. 
19.00 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Rasputinas“ N-14.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
1.00 „Laiptai į dangų“ N-7.
2.50 „24/7“. 

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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.
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.).  
17.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. G grupė. 
Belgija - Panama. Tiesioginė 
transliacija iš Sočio.  
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. G grupė. 
Tunisas - Anglija. Tiesioginė 
transliacija iš Volgogrado.  
23.00 Aukštuomenės dakta-
ras N-7. 
23.45 Štutgarto kriminalinė 
policija N-7
0.30 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.05 Dienos programa.
6.10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“  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 istori-
jos. 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 Svetimas N14. 
0.25 „Judantis objektas“ N-7

6.10 “Televitrina”. 
6.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Svajonių sodai“. (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7 
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
N-7
12.00 „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
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. 

22.25 TV3 orai. 
22.30 „Paskutinis legionas“ 
N-7
0.35 „Elementaru“ N-7.
1.30 „Kvantikas“ N-7
2.25 „Amerikiečiai“ N-14.

6.35 “Viena už visus” 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
8.40 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.30 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ 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 čem-
pionato rungtynės. Tiesioginė 
transliacija.
21.00 Nežinomas N14. 
22.45 International N-14
1.05 „Juodasis sąrašas“ N-7
1.55 „Išbandymų diena“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
7.50 „Būrėja“  
8.25 „Akloji“  
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 „Muča Luča“ 
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 Įkaitas N-7 
23.40 „Gyvenimo šukės N-7. 
1.50 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Šaltas variklis 
N-14 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
6.50 Kristupo vasaros festiva-
lis 2016. Uždarymo koncertas. 
Monika Liu „I am“.   (kart.).
7.45 Stop juosta.   (kart.).
8.15 Maistas ir aistros. Ved. 
Erikas Tamašauskas ir Indrė 
Tamašauskienė.   (kart.).
8.45 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Durys atsidaro. 
Kultūros žurnalas. (kart.).
12.45 Vinetu sūnus (kart.).
14.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. F gru-
pė. Švedija - Pietų Korėja. 
Tiesioginė transliacija iš 
Žemutinio Naugardo.  
17.00 Auklė Mun 
17.10 Tobotai 2 
17.35 Nuo gamyklos konve-
jerio 
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 Gazos ašaros N-14
22.40 Džo Kidas N-14

0.05 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 Apie žūklę. Laida žve-
jams.. 
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 šeiminin-
kas?“ 
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 „Katakombos“ 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 Patriotai. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.57 Orai.
23.00 „Miškinis“ N-7.
0.05 „Gluchariovas“ N-7.
1.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis (Der Alte). N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Beatos virtuvė. (kart.).
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
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 
17.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. H grupė. 
Lenkija - Senegalas. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.  
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. A grupė. 
Rusija - Egiptas. Tiesioginė 
transliacija iš Sankt Peterburgo.  
23.00 Aukštuomenės daktaras 
N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7 (kart.).
0.30 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. (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 rein-
džeris“  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 Pasmerktieji 2 N14. 
0.20 „Judantis objektas“ N-7

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 „Įsibrovimas“ N-14
0.15„Elementaru“ N-7
1.15 „Kvantikas“ N-7
2.05 „Amerikiečiai“ N-14.

6.15 „Viena už visus“ N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7
8.35 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.30 „Reali mistika“ 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 „Pavariau“ N-7
18.30 numatomos LKL čem-
pionato rungtynės. Tiesioginė 
transliacija
21.00 Apsupti ir sunaikinti 
N-14
22.50 Nežinomas N-14
0.35 „Įkaitai“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeimininkas?” 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ 
11.25 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
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 žmogžudys-
tės XVI. Žmogžudystės pagal 
freską N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Bailus liūtas N-14

  
   kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
7.05 Auklė Mun 
7.15 Tobotai 2 
7.45 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. Diskusija 
„Pabėgėlių temos ir migracijos 
krizės atspindžiai literatūroje, 
fotografijoje, teatre“.
13.00 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. 
13.45 Euromaxx. 
14.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. H grupė. 
Kolumbija - Japonija. Tiesioginė 
transliacija iš Saransko.  
17.00 Auklė Mun 
17.10 Lesė 
17.35 Nuo gamyklos konve-
jerio 
18.00 Misija. Vilnija. 
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  

19.00 Laisvės vėliavnešiai. 
19.30 Ten, kur namai  N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą Augustinas Voldemaras
21.15 Viduramžių Europa 
22.10 Jaunasis Montalbanas 
2 N-7
23.55 DW naujienos rusų 
kalba.
0.10 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  

6.30 Labas vakaras, Lietuva. 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7. 
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvenimiškos istorijos. 
14.00 Rytas su LNK. 
16.00 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
17.00 Info diena.
23.00 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 
19.25 „Rezidentai“. N-7
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 Patriotai. Žurnalistinių 
tyrimų laida. N-7.
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 kai-
mas“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 Patriotai. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Išmanus kai-
mas“.
23.00 „Miškinis“ N-7
0.00 „Gluchariovas“ N-7

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.).
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
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 
17.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. A grupė. 
Urugvajus - Saudo Arabija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Rostovo.  
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. B grupė. 
Iranas - Ispanija. Tiesioginė 
transliacija iš Kazanės.  
23.00 Aukštuomenės daktaras 
N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7 (kart.).
0.30 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. (kart.).

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“  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 Didvyrių būrys N14. 
0.35 „Judantis objektas“ N-7
1.30 Pasmerktieji 2 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 „Magiškasis Maikas“ 

N-14
0.50 „Elementaru“ N-7
1.40 „Kvantikas“ N-7
2.30 „Amerikiečiai“ N-14.

6.15 “Viena už visus”  N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.30 „Reali mistika“ 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 „Pavariau“ N-7
18.30 numatomos LKL čem-
pionato rungtynės. Tiesioginė 
transliacija.
21.00 Akmenų viesulas N-7
22.50 Apsupti ir sunaikinti N-14
0.35 „Įkaitai“ N-14
1.25 „Blogas šuo!“ 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeimininkas?” 
7.50 „Akloji“ 
8.25 „Būrėja“ 
9.15 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
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 žmogžudys-
tės XVI. Laukinė puota N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Linksmų Velykų, 
Falke N-14
2.25 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“ N-7

   kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
7.00 Auklė Mun (kart.).
7.25 Lesė 
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas. 
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. Vytauto 
Landsbergio knygos „Iš 
Signatarų balkono ir kitur. 
Vasario 16-oji. 1989-2017“ pri-
statymas.
13.00 Pažvelk į profesiją kitaip. 
13.25 Viduramžių Europa 
14.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. B gru-
pė. Portugalija - Marokas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Maskvos.  
17.00 Auklė Mun 
17.10 Lesė 
17.35 Nuo gamyklos konve-
jerio 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas.     
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.     

18.30 Septynios Kauno dienos.  
19.00 Maistas ir aistros. (kart.).
19.30 Ten, kur namai 4 N-7
20.20 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
21.15 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 4 
22.00 Šiukšlės N-14
23.55 DW naujienos rusų 
kalba.
0.10 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  
0.40 Kaunas Jazz 2016. Tamir 
Grinberg ir grupė (Izraelis).  

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 šeiminin-
kas?“ 
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 „Šaulys. N-14
23.50 „Pėdsakai“. N-7.
0.50 „Kobra 11“ N-7.

06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
7.10 Patriotai. N-7.
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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2018 m. birželio 16 d.

ketvirtadienis 2018 06 21

penktadienis 2018 06 22

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Gyvenimas. (kart.).
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
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. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).  
17.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. C grupė. 
Prancūzija - Peru. Tiesioginė 
transliacija iš Jekaterinburgo.  
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. D grupė. 
Argentina - Kroatija. Tiesioginė 
transliacija iš Žemutinio 
Naugardo.  
23.00 Aukštuomenės daktaras 
N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7
0.30 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 

7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“  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 Itališkas apiplėšimas N-7
0.45 „Judantis objektas“ N-7
1.40 Didvyrių būrys 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“. 
22.30 „Kietas riešutėlis. Kerštas 
su kaupu“ N-14

1.05 „Elementaru“ N-7.
1.55 „Kvantikas“ N-7
2.50 „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 „Kobra 11“ N-7
11.30 „Reali mistika“ 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 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena. 
20.25 Savaitės kriminalai. N-7. 
Aktualijų laida.
21.00 Priverstinis kerštas N14. 
22.50 Akmenų viesulas N-7
0.35 „Įkaitai“. N14. 
1.25 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeimininkas?” 
7.45 „Būrėja“ 
8.15 „Akloji“ 
8.45 „Būrėja“ 
9.15 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
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 Komisarė Helena Dorn. 
Aš žinau, ką darau N-14
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Sudegintas N-14

   kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2016. Tamir 
Grinberg ir grupė (Izraelis).   
(kart.).
7.10 Auklė Mun 
7.25 Lesė 
7.45 Lietuvos diplomatijos šefas. 
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. „Baltos dėmės Lietuvos 
vertimų žemėlapyje“.
13.00 Maistas ir aistros. (kart.).
13.30 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 
14.15 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionatas. C grupė. Danija 
- Australija. Tiesioginė transliacija 
iš Samaros.  
17.00 Auklė Mun 
17.10 Lesė 
17.35 Nuo gamyklos konvejerio 
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.   
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
18.30 Nacionalinis turtas. 
Kompozitorius Anatolijus 
Šenderovas.  
19.00 Lietuva mūsų lūpose. 
19.30 Ten, kur namai 3 N-7. 
20.30 Anapus čia ir dabar. 

21.15 Mano tėviškė.
21.30 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
22.00 Prisilietimas. 
23.00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Augustinas Voldemaras. 
(kart.).
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  
0.30 Kaunas Jazz 2016. 
„Radiostatik“ (Lenkija, 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 „Laiko kilpa“ 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 Grilio skanėstai. 
Kulinarinė laida. 
7.10 Patriotai. N-7.
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 ge-
nas“.
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 „Verslo ge-
nas“.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
0.00 „Gluchariovas“ N-7
1.00 „Delta“ N-7

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.).
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7. 
17.30 Žinios 
17.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. D grupė. 
Nigerija - Islandija. Tiesioginė 
transliacija iš Volgogrado.  
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama. 
20.35 Sportas.
20.35 Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E grupė. 
Serbija - Šveicarija. Tiesioginė 
transliacija iš Kaliningrado.  
23.00 Tvin Pyksas N-14

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“  N-7
8.55 Rytas su LNK. 
10.55 KK2 . N-7. 
11.25 „Policijos akademija“ 
N-7

12.25 Gyvenimiškos istori-
jos . 
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 Keršto valanda N14. 
22.35 Mano tobulas gangs-
teris N14. 
0.30 Ryklys robotas 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 gyveni-
mas“ . 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 „Paslaptinga karalys-
tė“ N-7
21.30 „Tai reiškia karą“ N-14
23.25 „Trys dienos nužudyti“ 
N-14
1.45 „Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu“ N-14 (kart.)

6.15 “Viena už visus”  N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7

8.35 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.35 „Akloji zona“ N-7
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7
18.00 „Pavariau“ N-7
18.30 numatomos LKL čem-
pionato rungtynės. Tiesioginė 
transliacija
21.00 Karys N-14
23.00 Priverstinis kerštas 
N-14
0.50 „Įkaitai“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
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 „Muča Luča“ 
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. Kol 
nepraeis tavo rūstybė 
22.50 Žmonos maištas N-14
0.55 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Dievo rūstybė 
N-14

  
 kultura

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Kaunas Jazz 2016. 
„Radiostatik“ (Lenkija, JAV).   
(kart.).
7.10 Auklė Mun 
7.25 Lesė 
7.50 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
8.20 Pažvelk į profesiją ki-
taip. (kart.).  
8.50 Nuo gamyklos konveje-
rio (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018. Rūtos 
Oginskaitės knygos „Gib a 
kuk. Žvilgtelėk. Pokalbiai 
Olgos ir Grigorijaus Kanovičių 
namuose“ pristatymas.  
13.00 Stop juosta. 
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E gru-
pė. Brazilija - Kosta Rika. 
Tiesioginė transliacija iš Sankt 
Peterburgo.  
17.00 Auklė Mun 
17.10 Lesė 
17.35 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 
18.00 Mokslo sriuba. (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
19.30 Ten, kur namai N-7.
20.25 Kultūros teismas. 
21.15 Švarutėlis N-14
22.45 „Vilniaus festivalis 
2017“. Koncertas „Vidurnakčio 

saulė“. 
0.05 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 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 šeiminin-
kas?“ 
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 „Sandėlių karai“ N-7
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Naujakuriai“ 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. 
19.25 „Rezidentai“. N-7
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.58 „Orai“. 
22.00 „Vienišas klajūnas“ 
N-7

6.25 TV parduotuvė.
6.40 „4 kampai“. 
7.10 Patriotai. N-7.
8.10 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. 
8.40 „Neprijaukinti. 
Australija“.
9.10 „Rojus“ N-7.
10.15 „Rasputinas“ N-14.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.25 „Iššūkis“ 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 Grilio skanėstai. 
21.00 Patriotai. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.27 Orai.
22.30 „Iššūkis“ N-7.
23.30 „Gluchariovas“ N-7
0.30 „Delta“ N-7
1.30 „Neprijaukinti. Turkija“. 
N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 
7.20 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 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 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. F grupė. Pietų 
Korėja - Meksika. Tiesioginė 
transliacija iš Rostovo.  
19.57 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. F grupė. 
Vokietija - Švedija. Tiesioginė 
transliacija iš Sočio.  
23.00 Duokim garo! Šimtmečio 
Joninių šventė. 
1.20 Tvin Pyksas 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“ 
10.00 Vėžliuko Semio nuotykiai 
2 
11.50 Keturkojai didvyriai 
13.35 Kongas  N-7. 
15.45 Policijos akademija 3. 
N-7
17.30 „Geriau vėliau negu 
niekada“ N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Smurfai 
21.35 Rezerviniai farai N-7
23.40 Ji man - ne pora N14. 
1.35 Mano tobulas gangsteris 
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 „Romanas su branga-
kmeniu“ N-7
13.45 „Nilo perlas“ N-7
15.50 „Havajai 5.0“ N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Palikti sniegynuose“ 
21.55 „Iksmenai. Pradžia. 
Ernis“ N-7
0.05 „Juodosios raganos metai“ 
N-14

6.15 “Viena už visus”  N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Mano siaubūnėlis“ 
11.30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ 
12.40 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ N-7
13.40 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
15.50 „Reali mistika“ N-7
16.50 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7
17.20 „Detektyvų istorijos“ N-7
18.20 „Kas žudikas?“ N-7
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 Angelai ir Demonai N-14
0.50 Mirties motelis 2. Pirmasis 
kirtis S
2.25 „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“ 
11.55 „Akloji“ 
12.30 „Nekviesta meilė“
14.45 „Tabatos salonas“ 
15.45 „Širdele mano“ 
17.45 „Akloji“ 
18.55 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 Bekas 5. Žmogžudystės 
ligoninėje N-14
22.50 Nuogas ginklas. iš polici-
jos metraščių N-7
0.35 Žmonos maištas N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 „Vilniaus festivalis 2017“. 
Koncertas „Vidurnakčio saulė“. 
Dalyvauja Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, solistas 
Mario Brunello (violončelė, 
Italija). Dirigentas Modestas 
Pitrėnas.   (kart.).
7.30 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 Sergej Prokofjev. Baletas 
„Romeo ir Džuljeta“. Libreto 
autoriai Willem Bruls, Krzysztof 
Pastor, choreografas Krzysztof 
Pastor, scenografijos ir kostiumų 
dailininkė Tatyana van Walsum 
(Olandija). Muzikos vadovas ir 
dirigentas Modestas Pitrėnas.  
13.20 Klauskite daktaro. 
14.15 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. G grupė. 
Belgija - Tunisas. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.  
17.00 Euromaxx. Ved. Ugnė 
Galadauskaitė.
17.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. 
18.45 Akistatos 
20.30 Stambiu planu. 
21.15 Degantis žmogus. 
22.30 Baltais klavišais per 

juodą gyvenimą. Juozo Erlicko 
autorinis vakaras. 1, 2 d. 2012 
m.
0.55 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  

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 pasauly-
je“ 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 „Visureigiais per Aliaską“ 
N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ 
13.00 „Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti“ N-7
13.55 „Bjauriausi darbai pasau-
lyje“ 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 „Nuotykių ieškotojas“ N-7
23.55 „Laiko kilpa“ N-14 (kart.)
2.05 „Jokių kliūčių!“ N-7

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. N-7
7.55 „TV Europa prista-
to. 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 turny-
ras „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

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“

„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

UAB  „Anykštos redakcija“
 priima skelbimus į šiuos  laikraščius: 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  29, Anykščiai).



 
akiratis 2018 m. birželio 16 d.

Mokykla, kurioje dar menamos... 
fizinės bausmės

Vien  pastaruoju metu daug ver-
tingų istoriniu požiūriu dalykų 
Kunigiškių muziejui padovanojo 
vaitkūniečiai Zita Šukienė, Rita ir 
Saulius Tranai, svėdasiškiai Ona ir 
Jurgis Jėckos, kunigiškietis Bronius 
Kovas, Gudonių kaimo gyventoja 
Dalia Dagienė, kraštietis Raimon-
das Kovas iš Gykių, Anykščiuose 
gyvenantis, iš Narbučių kaimo kilęs 
Albinas Gudonis, kraštietis- teatro, 
kino ir televizijos aktorius, respu-
blikos nusipelnęs artistas- Ferdinan-
das Jakšys, kraštiečiai mokslininkai 
biomedicinos mokslų daktaras doc. 
Juozas Lapienis, technikos mokslų 
daktaras doc. Gvidas Kazlauskas, 
gamtos mokslų daktaras doc. 
Romualdas Šimkūnas ir dauge-
lis, daugelis kitų. 

Šiandienos moksleiviai 
jau nebemoka rašyti kreida

Visi apsilankiusieji muziejuje 
Kunigiškiuose susidomėję ap-
žiūri ekspozicijas, nuolatines ir 
kilnojamąsias parodas. Tačiau 
ypač mėgstama užsukti į seno-
vinę klasę, pasėdėti neįprastuose 
suoluose. Vyresnioji karta pri-
simena savo vaikystę, mokykli-
nius metus, kuomet teko sėdėti 
tokiuose suoluose. O jaunimui 
– tai tiesiog egzotika, neįprasti, 
nematyti dalykai. Juos stebina ne 
tiktai suolai, kurių lentelės atsi-
verčia ir su trenksmu verčiasi že-
myn, bet ir seni plunksnakočiai, 
rašalinės, apšvietimui naudotos 
balanos, prieškario laikų pažy-
mių knygelės, mokyklos baigi-
mo pažymėjimai. Iš kai kurių 
didmiesčių mokyklų atvažiavę 
moksleiviai neįsivaizduoja, kaip 
galima kreida rašyti ant lentos, 
nes jų mokyklose karaliauja len-
tos, aprūpintos  šiuolaikinėmis 
technologijomis. Stebisi daug 
kas ir paprastais skaičiuotuvais - 
„skaitliukais“, retai kuris moks-
leivis moka jais naudotis. 

Nuostabą dabartinei kartai ke-
lia ir sovietmečio reliktas – mer-
gaitiška mokyklinė uniforma, 
kurią taip pat galima pamatyti 
muziejuje. O koks ažiotažas 
kyla, kai jaunoji karta sužino 
apie seniau mokyklose taiky-
tas fizines bausmes: kiekvienas 
bando sušerti muziejuje esančia 
storoka liniuote sau per delną ir 

pajusti smūgio „skonį“. Bando 
daugelis ir paklūpoti ant akme-
nukų klasės kampe, bet teišveria 
vos keletą sekundžių, tiktai kol 
nusifotografuoja. Ir be galo ste-
bisi, kaip neklaužados galėdavo 
šitaip išklūpoti visą pamoką ar 
net ilgiau ?

Ekskursijų dalyviams orga-
nizuojamos muziejuje ir edu-
kacinės programos, kurių metu 
atkuriamos tarpukario laikų 
pamokos. Tai būna puiki proga 
sugrįžti į tą laikmetį, kai tokio-
se pradžios mokyklose mokėsi 
dabartinių moksleivių seneliai 
ir proseneliai. Žinoma, fizinės 
bausmės tokių pamokų metu 
netaikomos, nors kartais jauni-
mas drausmingumu nepasižy-
mi. O atsakinėti į „mokytojo“ 
klausimus tenka. Už teisingus 
atsakymus pažymiai nerašomi, 
tačiau muziejaus jaunieji sve-
čiai apdovanojami suvenyrais – 
prisiminimui išsiveža knygelių 
apie Svėdasų kraštą. Klausimai 
būna lengvi, tačiau dabartinei 
kartai ne visuomet „įkanda-
mi“. Antai, retai kuris atspėja, 
ką reiškia rašytojo Juozo Tumo 
slapyvardis Vaižgantas, nežino, 
kad tokiu vardu buvo vadinamas  
pagonybės laikų dievas – linų ir 
kanapių derliaus globėjas. Į pra-
šymą paspėlioti, koks dalykas 
labiausiai Kunigiškių mokykloje 
sekėsi Tumų Juozukui, daugelis 
atsako, kad lietuvių kalba, nors 
būsimajam rašytojui teko mo-
kytis gūdžiais carizmo laikais, 
lietuviškos spaudos draudimo 
laikotarpiu, kuomet mokyklose 
visi dalykai buvo dėstomi tiktai 
rusų kalba. „Kietas riešutėlis“ 
vaikams būna ir įvairūs seno-
vėje Aukštaitijos krašte varto-
ti žodžiai, daiktų pavadinimai, 
pasakymai, ne visiems pasiseka 
atspėti, kur ir kokiems tikslams 
buvo naudojamas vienas ar kitas 
buities rakandas.

Geros nuotaikos muziejuje 

Mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais ir kitokiomis šiuolaikinė-
mis technologijomis besinaudojantiems jaunuoliams tokie skai-
tytuvai jau atrodo egzotika, praeities atgyvena.             

Autoriaus nuotr. 

(Atkelta iš 6 p.)

Beveik trisdešimtį metų veikiančiame Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje atkurta senovinė 
klasė.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti A. Baranausko ir 

A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui nuosavybės teise priklausančio ilga-
laikio materialiojo turto pardavimą pakartotiniame viešame prekių aukcione:

Eil. Nr. Pavadinimas Pagaminimo metai
Pradinė 

pardavimo 
kaina, Eur

Apžiūros 
vieta

1.
Automobilis VW 

TRANSPORTER, 
valstybinis Nr. 

ADB 219
1993 560,00 Anykščiai, A. 

Vienuolio g. 2

Aukcionas vyks adresu: A. Vienuolio g. 2, Anykščiai. Aukciono pradžia – 2018 m. 
birželio 22 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Parduodamo turto apžiūra – 2018 m. birželio 18–21 d., darbo valandomis, iš anksto 
susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.

Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pra-
dinės pardavimo kainos.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono die-
nos, banko pavedimu į A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio mu-
ziejaus nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai, aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10 
(dešimt) eurų. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono 
pradžios. Registracija vyks aukciono rengimo vietoje.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu ir tomis pačiomis sąlygomis 
2018 m. birželio 25 d. 10 val., pradinė turto pardavimo kaina – 400 Eur.

Išsamią informaciją teikia A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 
ekskursijų vadovas – ūkvedys Audrius Vingrys, tel. 8 647 06564.

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas

Tikėtina, kad šiuo varpeliu, 
pagamintu 1876 metais, Ku-
nigiškių mokykloje jau buvo 
skambinama, kai čia mokėsi 
ir Tumų Juozukas, pradėjęs 
lankyti mokyklą 1879 metais.

niekam nepritrūksta, nors ne 
visus pamokoje aplanko sėkmė. 
Užtat į valias visi čia gali foto-
grafuotis, įsiamžinti „asmenu-

kėse“, video juostose, čiupinėti 
eksponatus, vaikštinėti po mu-
ziejaus kambarius, jaustis tarsi 
savo namuose...

Komisija. Mero Kęstučio Tubio 
įsakymu, sudaryta komisija, kuri 
atliks tyrimą, bandydama aiškintis, 
kodėl Anykščių ligoninė 2017 metus 
baigė nuostolingai. Komisijos vadovu 
paskirtas mero patarėjas, Anykščių li-
goninės stebėtojų tarybos pirminin-
kas Donaldas Vaičiūnas. Ankstes-
niais metais Anykščių ligoninė dirbo 
pelningai, įstaigos sukauptos lėšos 
buvo investuotos į taupymo lakštus, 
o ligoninės vyr. gydytojas Dalis Vai-
ginas rajono valdžiai aiškinosi, kodėl 
ligoninė turi tiek daug nepanaudotų 
lėšų. Šiuo metu Anykščių ligoninė 
sąskaitoje turi apie 800 tūkst. eurų 
arba 3 mėnesių apyvartines lėšas.

Patikrinimas. UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ pradėtas nepla-
nuotas veiklos patikrinimas. Patikri-
nimas pradėtas savivaldybei gavus 
Seimo kontrolieriaus raštą bei Mari-
jonos Fergizienės elektroninį laišką. 
Anykštėnė komunalinį ūkį apskun-
dė dėl galimai nusikalstamos veikos 
daugiabučių administravime Anykš-
čių mieste.

Nedarbas. Birželio 1 dieną Anykš-
čių rajone buvo registruoti 1433 be-
darbiai ir jie sudarė 10,2 proc.rajono 
darbingo amžiaus gyventojų. Lygi-
nant su praėjusiu mėnesiu, nedarbas 
rajone sumažėjo 1,2 proc. Rodikliams 
įtakos turėjo prasidėję sezoniniai dar-
bai.

Idėja. „Facebook“ grupėje 
„Anykščiai veža“, kurios įkūrėjas 
yra anykštėnas Lukas Vasiliauskas, 
surengta apklausa, kas dalyvautų 
renginyje „Anykščiai kepa“. „Kol 
orai geri ir lepina saulės spinduliai, 
gal padarom renginuką „Anykščiai 
kepa“? Šašlykas, dešrelės ir visa kita, 
ką patys susigalvotume“, - siūloma 
anykštėnams.

Prekyba. Ažupiečių kaime vei-
kiančioje kaimo turizmo sodyboje 
„4 Lazy“ jos šeimininkai jau arti-
miausiu metu žada atidaryti piceriją. 
Dvejus metus verslininkai picomis 
prekiavo Puntuko ir Medžių lajų tako 
komplekse, tačiau iš jo apsisprendė 
trauktis. „Nelabai”, - taip prekybą 
šalia Lajų tako ir Puntuko įvardino 
verslininkai.

Nėštumas. Rajono socialinių 
paslaugų centras ėmėsi įgyvendinti 
projektą „Sveikos šeimos link 5“. 
Moterims bus siūloma pasinaudoti 
kontraceptine spirale, kurios veikimo 
terminas – 5 metai.

Apdovanojimai. Trečiadienį kino 
kūrėjams įteiktos lietuviškais „Oska-
rais“ vadinamos „Sidabrinės gervės“. 
Lietuvių kino akademija paskelbė, 
kad daugiausiai nominacijų pelnė 
Eglės Vertelytės „Stebuklas“ ir Ser-
gejaus Loznicos „Nuolankioji“. Dalis 
„Stebuklo“ scenų buvo filmuojama 
Anykščių rajone, o kino filme su savo 
augintais paršeliais suvaidino ir rajo-
no ūkininkas Povilas Patumsis.

Parama. Anykščių rajono savi-
valdybei teikti rajono bendruomenių 
verslumo skatinimo projektai sulaukė 
ypač kuklios paramos. Iš 18 212 Eur, 
skirtų nevyriausybinio sektoriaus ins-
tituciniam stiprinimui, su verslumu 
susijusiems trims projektams skirta 
vos 1 954 Eur.

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina – 
20 eurų.

šiupinys
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Pačioje pradžioje nemenką 
žiupsnį etnografinių, istorinių įdo-
mybių pažėrė žymi etnologė Gra-
žina Kadžytė. 

Pasak tyrinėtojos, Lietuvą Aukš-
taitijoje kūrė Antanai. Prisiminė 
poetus Baranauską, Vienažindį, 
Smetoną, Vienuolį, Miškinį ir net 
dabartinį muziejaus direktorių Ver-
bicką. Sveikino Untanų sodyboje 
susirinkusius, pasakojo apie Šv. 
Antano pagalbą ūkio reikaluose, ką 
nors pametus bei susirandant porą. 
Juk iki šiolei dar kai kur perno-
kusi mergelė besiilginti mylimojo 
maldingai ir viltingai uždainuoja: 
„Švents, Antanai, meldžiu tave, ki-
tos džiaugias vyrus gavę...“  

Prisiminė nuotykį XIX amžiaus 
lietuvių darbininkų kolonijose 
Pensilvanijoje, kuomet beklausy-
dami prieš tikėjimą ėmusio kalbėti 
laisvamanio paskaitos visokius 
piktžodžiavimus iškentė kol neuž-
lietė Šv. Antano. Įsižeidę žemaičiai 
nuo Kretingos ir Plungės panoro 
kalbėtoją prikulti, tik tas vikrių 
kojų buvęs.

Kokios skambančios, tikriausių 
žolynų burtų kupinos būna vasaros 
pradžios pievos, vaizdžiai aprašė 
Vaižgantas. O kaip jos skambėda-
vo, kai į jas išeidavo daugybė baltai 
pasirėdžiusių šienpjovių. 

Skambant „Valioj, valioj...“, 
šienpjoviai baltmarškiniai pakilo ir 

Antaninių įprasminimas – 
baltmarškiniai šienpjoviai Raimondas GUOBis

Trečiadienį, birželio 13 – ąją, didelis būrys miestelėnų bei svečių iš toliau susirinko ant Anykščių 
muziejaus kavos, šalia Antano Baranausko klėtelės bei rašytojo Antano Žukausko - Vienuolio namų 
švęsti Antaninių. 

Šio šventojo paminėjimo tradicijos muziejininkams bei bičiuliams sėkmingai ugdomos, kasmet 
įgauna vis naujų atspalvių, vis daugiau žavesio. Šiemet buvo ir etnografinių bei teologinių įžvalgų, 
buvo gražių dainų, o visai vešlią šiai vasarai pievelę skambančiais dalgiais nušienavo pulkelis bal-
tmarškinių šienpjovių.

Skambiomis, prasmingomis tautos dainomis džiugino Vytenis Jankauskas ir 
Laurita Peleniūtė, o Šv. Antano šventės tradicijas priminė Gražina Kadžytė.

Šv. Antano globą, šventės ritmą jaučiančios - kosmetiką iš 
augalų gaminančios bendrovės „Gamtos pilnatvė“ vadovė 
Renata Paramonava ir muziejininkė Kristina Kiaušaitė...

Ir neskyrė darbymetis nei pono, nei tarno... Nedidelę pievelę baltmarškiniai šienpjoviai nušienavo 
sparčiai.

Prityręs šienpjovys Albertas Paškevičius iš Keblonių pasirėmė 
ant didžiulės, net devinto dydžio dalgės - našaus įrankio suma-
naus pjovėjo rankose.

Autoriaus nuotr.

Muziejaus kieme vyko vaišės.
Gyčio kAMinskO nuotr.

muziejaus kertelėje tam tikslui pa-
augintos pievelės nušienauti. Kas su 
didžiule, vos ne didžiausia ūkiška 
dalge, kas su mažesnėmis, tik varna-
lėšoms ir dilgėlėms ar žolėms upė-
je kapoti tinkamomis „litovkomis“ 
smagiai džirgždindami, ašmenis pa-
pustę ėmėsi darbo. Niekas čia kulnan 
įkirsti nenorėjo, niekas neskubėjo, 
darbštūs vyrai jaunystę ir paauglys-
tę atminę dalgėmis dalijosi ir norėjo 
nors dalelę pradalgėlio suversti. 

Dainas, pačias seniausias, iš am-
žių glūdumos per lūpas ir širdis tau-
tiečių perduotas dainavo puikiausi 
dainorėliai - Laurita Peleniūtė iš 
grupės „Promočių giesmės“ ir Vy-
tenis Jankauskas iš „Ugniavijo“. 

Pulkelis į šventę susirinkusių var-
duvininkų - Antanų, kurių vyriau-
sias dar tvirtas devynių dešimčių 
vyras, buvo vainikuoti iš gražiau-
sių žolynų nupintais vainikais.

Vėl džiaugtasi jau tradicija tam-
pančiu suneštiniu - ant stalų buvo 

ir duonos kasdienės, ir pyrago bei 
darbininkus stiprinančių lašinių, 
raudonavo braškės išsirpusios, 
tačiau didžioji gėrybė buvo ben-
drystė ir šioks toks suvokimus, kad 
visus čia sukvietė globojantis ir pa-
dedantis Šv. Antanas.
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Aviakonstruktorius 
įamžino tėvo malūną

1911 – aisiais Žaliosios kaime 
(Svėdasų sen.), malūnininko šeimo-
je gimęs žymus aviakonstruktorius 
Balys Karvelis mokykliniais me-
tais gerai piešė ir svajojo studijuoti 
dailę, tačiau savo gyvenimą susiejo 
su aviacija. Išliko jo pieštas tėvų 

malūnas ant Šventosios upės, kurį, 
amžininkų teigimu, po tėvų mirties 
jis pardavęs, o pinigus investavęs į 
savo aistrą sklandytuvams. 

Išliko jo pieštas tėvų malūno pa-
veikslas, kuriame malūnas dar vei-
kiantis, o dabar iš jo telikę įspūdingi 

griuvėsiai.
Iš Svėdasų krašto kilęs muzieji-

ninkas, kraštotyrininkas, „Anykš-
tos“ bendradarbis Raimondas 
Guobis dar atsimena kolūkmečiu 
naudotą malūno pastatą, tačiau vė-
liau jis buvo apleistas, sugriuvo. 

Aviakonstruktoriaus B. Karvelio 
gimtinę paženklinus paminkliniu 
akmeniu (aut. Algimantas Puolis), 
prie jo užsukę žmonės nueina pasi-
grožėti ir egzotiškais malūno griu-
vėsiais.

-AnYkŠTA

Žaliosios malūnas B. Karvelio paveiksle ir dabartinis jo griuvė-
sių vaizdas. 

Autoriaus nuotr. 

„Vasaros atostogų metu tikrai ne-
sinori galvoti apie interneto duome-
nų likutį, o ir progų naršyti pasitaiko 
daugiau, todėl besirenkantiems 
naują planą – paruošėme dovanų“, 
– sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
prekybos vadovė.

100 GB nemokamų duomenų pa-
siūlymas šiuo metu galioja su bet 
kuriuo neribotų pokalbių ir SMS 
planu nuo 2 GB duomenų (kaina 
– nuo 8,5 Eur/mėn.). Ši dovana 
bus aktyvinta kartu su sutartimi ir 
galios 90 d. Lietuvos teritorijoje. 
Pasiūlymo laikas ribotas.

Pradinė telefonų įmoka – tik 1 
Eur!

Pradėti žvalgytis naujo plano bei 
telefono – dabar yra pats metas 

ne tik dėl dovanojamų duomenų. 
Šiuo metu „Tele2“ salonuose ir in-
ternetinėje svetainėje www.tele2.lt 
daugeliui išmaniųjų, mokant mė-
nesio mokestį, taikoma vos 1 Eur 
pradinė įmoka.

Vienas tokių pasiūlymų yra 
skirtas „Samsung“ gerbėjams. 
Sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką 
ir sudarius 24 mėn. sutartį – 5,2 
colių įstrižainės ekraną turintis 
„Samsung Galaxy J5“ kainuos tik 
6,58 Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 259 Eur).

Suskubti turėtų ir „Huawei“ ais-
truoliai. Pilno ekrano, grožio algo-
ritmą asmenukėms turintį išmanųjį 
„Huawei P smart“ šiuo metu gali-
ma įsigyti itin geromis sąlygomis. 
Sumokėjus pradinę, taip pat tik 

Vasarą naršykite laisvai – „Tele2“ dovanoja net 100 GB
Prasidėjusi vasara reiškia daugiau laiko sau, taigi jos metu kaip 

niekada norisi naršyti nevaržomai: internete klausytis muzikos, 
žiūrėti vaizdo įrašus ar dalintis atostogų nuotraukomis. Todėl tech-
nologijų lyderė „Tele2“ kviečia savęs neriboti ir dovanų siūlo net 
100 GB duomenų.

1 Eur, įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį, šis išmanusis kainuos vos 
8,66 Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 279 Eur).

Kitas pasiūlymas paruoštas 
norintiems įsigyti fotografų sim-
patijas pelniusį „Huawei P 20“. 
Sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį, šis išma-
nusis kainuos tik 22,83 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties – 649 Eur).

Ir tai dar ne viskas. Perkant te-
lefoną „Huawei P 20“, kamerą 
„EnVision 360“galima įsigyti vos 
už 1 centą (įprasta kaina – 199 
Eur). Šį išmanų įrenginį sudaro 
dvi 13 MP kameros skirtingose ka-
meros pusėse, todėl ją prijungus, 
vaizdus fotografuoti bei filmuoti 
galima tiesiog žiūrint per telefono 
ekraną.

Telefonams papildomai taikomas 
valstybės nustatytas laikmenos 
mokestis. Pasiūlymų, įrenginių ir 
dovanų kiekis bei laikas – riboti.

Užsak. Nr. 588

Paskelbtas šių invazinių augalų 
naikinimo paslaugos viešasis pir-
kimas. Viešojo pirkimo laimėtojas 
kovą su Sasnovskio barščiais turės 
pradėti tuoj pat, kai tik bus pasira-
šyta paslaugos teikimo sutartis su 
savivaldybės administracija. Pa-
kartotinis šių augalų naikinimas, 
jeigu dalis jų ataugs, turės būti 
vykdomas po mėnesio. Dar kar-
tą Sosnovskio barščiai Anykščių 
miesto teritorijoje bus naikinami 
kitų metų balandį.

Sosnovskio barščius numatoma 
naikinti Anykščiuose prie Piestu-
pio upelio, tarp Jablonskio gatvės 
ir kairiojo Šventosios upės tako, 
Žiburio ir Kęstučio gatvių san-
kryžoje prie Šaltupio upelio, prie 
buvusios gaisrinės Šaltupio upe-
lio pakrantėje. Skaičiuojama, kad 
visos Sosnovskio barščių augim-
vietės Anykščių mieste užima apie 

81,73 a.
Sosonovskio barščiai mieste bus 

naikinami cheminiu būdu sistemi-
niais herbicidais, o tose vietose, 
kur cheminių medžiagų naudoti 
negalima, augalai bus iškasami su 
šaknimis.

Šiuos invazinius augalus reko-
menduojama naikinti tiek chemi-
nėmis, tiek mechaninėmis priemo-
nėmis, kai jų aukštis siekia 20-40 
cm.

Sosnovskio barščiai labai pavo-
jingi augalai. Šios sparčiai plin-
tančios, invazinės piktžolės daro 
žalą ne tik išstumdamos vietines 
augmenijos rūšis, bet ir dėl visose 
savo dalyse kaupiamo labai sti-
praus alergeno (furanokumarino) 
yra pavojingos žmogaus sveikatai. 
Aplinkos ministerija šiuos augalus 
ragina naikinti ir privačius asme-
nis, bendruomenes.

Anykščiuose bus naikinami 
Sosnovskio barščiai

Anykščių rajono savivaldybė miesto teritorijoje Sosnovskio 
barščiams skelbia cheminę ataką.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto teritorijoje Sosnovskio barščiai užima beveik 
82 arus.

spektras
Mokestis. Seimo Biudžeto ir finan-

sų komitetas penktadienį toliau svars-
tys Vyriausybės siūlomus reformų 
įstatymų projektus. Vieni pirmųjų bus 
aptariami Gyventojų pajamų mokes-
čio (GPM) įstatymo pakeitimai, ku-
rie, lyginant su anksčiau Vyriausybės 
pristatytu siūlymu, jau pakito. „Vals-
tiečių“ frakcijos pirmininkas Ramū-
nas Karbauskis antradienį įregistravo 
Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 
įstatymo pakeitimo variantą, kuriame 
siūloma vietoj 18,5 proc. socialinio 
draudimo, įskaitant privalomąjį svei-
katos draudimą, tarifo nustatyti 19,5 
proc. tarifą, atitinkamai mažinant 
GPM tarifą nuo 21 iki 20 proc. Me-
tinėms pajamoms, viršijančioms 120 
VDU, būtų taikomas 25 proc. GPM. 
Taip pat siūloma peržiūrėti ir neapmo-
kestinamųjų pajamų dydžius (NPD): 
2019 m. NPD taikymo aprėptį išplėsti 
iki 2 VDU, 2020 m. - iki 2,25 VDU ir 
2021 m. - iki 2,5 VDU.

Minėjimas. Prieš 40 metų - 1978 
m. birželio 15 d. - buvo įsteigta 
Lietuvos laisvės lyga (LLL). Tai 
buvo nepartinė, demokratiniais 
principais veikianti organizaci-
ja, neturėjusi griežtos narystės ir 
formalaus vadovo. Idėjinis Lygos 
lyderis buvo Antanas Terleckas, o 
daugelis narių (Kęstutis Jokuby-
nas, Leonas Laurinskas, Romual-
das Ragaišis, Vladas Šakalys, Jo-
nas Volungevičius ir kiti) jau buvo 
kalėję už antisovietinę veiklą, da-
lyvavimą ginkluotos rezistencijos 
kovose. Pats A. Terleckas buvo 
teistas tris kartus.

Lėšos. Teisingumo ministras 
nusprendė iki Naujųjų metų ne-
priimti į savo komandą politinio 
pasitikėjimo patarėjų, o sutaupytas 
lėšas skirti etatinių psichologų, pa-
dėsiančių nuo liepos 1 d. apklaus-
ti nepilnamečius baudžiamajame 
procese, etatų steigimui. „Jaučiu 
asmeninę atsakomybę, kad nuo 
liepos 1-osios nepilnamečių ap-
klausos, kuriose privalės dalyvauti 
psichologai, vyktų sklandžiai. Pra-
džioje gali pasitaikyti atvejų, kad 
kai kuriose mažose savivaldybėse, 
kai psichologai iš sudaryto sąrašo 
negalės laiku dalyvauti tokiose ap-
klausose. Todėl norėdamas, kad ši 
tvarka veiktų kuo sklandžiau, atsi-
sakau patarėjų etatų“, - sako teisin-
gumo ministras E. Jankevičius.

Parengta pagal 
elTA informaciją
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įvairūs

Iš nuotraukos 
darome portretus 
laidotuvėms 
      (iki A4 formato). 
Nuotraukos su 
rėmeliu  
kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ 

(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

parduoda

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.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Birželio 19 d. (antradienį) prekiausime 

paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuo-
tais mėsiniais kalakutais, UAB Rumšiškių 
paukštyno paaugintais 2-3 sav. COBB-
500 vakcinuotais mėsiniais broileriais viš-
čiukais, vienadieniais mėsiniais ir dedeklių 
viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiu-
kais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų viš-
taitėmis. Prekiausime lesalais.

Svirniai 8.30, Kavarskas 8.40, 
Janušava 8.50, Kurkliai 9.05, Anykščiai 
(ūk.turg.) 9.25, Skiemonys 9.45, 
Mačionys 10.00, Burbiškis 10.15, 
Rubikiai 10.25, Debeikiai 10.40, 
Svėdasai 11.00, Viešintos 15.25, 
Andrioniškis 15.40, Troškūnai 16.00, 
Traupis 16.15, Levaniškiai  16.25.

Priimami išankstiniai užsakymai vie-
nadieniams ir paaugintiems viščiukams 
įsigyti. Tel. (8-699) 12631.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Birželio 21 d. (ketvirta-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dės-
liosiomis 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.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 17 d. (sekmadienį) PASKUTINĮ 

KARTĄ ŠIAIS METAIS prekiausime 
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vie-
nadieniais mėsinias broileriais,1-2 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadie-
nėmis vištytėmis (olandiškos). 2-3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis,dėsliosiomis viš-
taitėmis, 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.

Kavarsko paukštynas
prekiauja

vienadieniais 
ir paaugintais

viščiukais broileriais, 
dedeklėmis, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.
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.

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

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

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

ieško darbo
Gali prižiūrėti senyvo amžiaus 

žmogų ir gyventi kartu.
Tel. (8-656) 23933.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-602) 30754.

Medinį namą Pašilių kaime su 
ūkiniais pastatais, 0,34 ha namų 
valda. Kaina sutartinė.

Tel. (8-665) 16649.

Mūrinį namą Anykščių r. 
Tel. (8-608) 21650.

Anykščių r., Rubikių k. gražią so-
dybą šalia Rubikių ežero (10 km 
iki Anykščių).  25 a., ūkinis pasta-
tas, rūsys, su baldais.  

Tel. (8-683) 91121.

Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį 
namas su ūkiniais pastatais ir 11 
a sklypu. Pakeistas namo stogas, 
sudėti plastikiniai langai. 

Tel. (8-683) 91121.

Mūrinį namą Surdegio mstl., 
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus 
ūkinis pastatas. Galima derėtis. 
4500 Eur. 

Tel. (8-643) 23889.

Namą Šeimyniškėlių k. Be tarpi-
ninkų. Kaina sutartinė.

Tel. (8-623) 09687, 
(8-647) 48401.

Namą su ūkiniais pastatais 
Troškūnuose. 25 a sklypas, van-
dentiekis, kanalizacija, trifazis.

Tel. (8-699) 50954.

Trijų kambarių butą Žiburio g.
Tel. (8-679) 80037.

Vieno kambario butą 
Svėdasuose, T. Vaižganto 75, II-
as aukštas.

Tel. (8-674) 44452.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Anykščių rajone, Viešintų miestelyje 
- du mūrinius garažus po 23 kv. m. 

Tel. (8-683) 91121.

Rankų darbo naują rąstinę pirtį. 
Tel. (8-611) 27834. 

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas skaldytas, kaladėmis. 
Atraižas pakais, pjautas. Pjauna me-
dieną mobiliu gateriu. 

Tel. (8-621) 53555.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža 
miškavežiu.

Tel. (8-610) 73256.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kaina.

Tel. (8-600) 22488.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
medžio granules, anglį. Pristato į na-
mus.

Tel. (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.

Žemės ūkio, sodo technika

Skubiai - kombainą Dronningborg D 
3000 (geros būklės, kaina sutartinė).

Tel. (8-674) 09302, (8-670) 70277.

Smulkintuvus, rotacines, diski-
nes šienapjoves, grėblius, vynio-
tuvus, presus, purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075. 

Darbui paruoštus sodo traktoriu-
kus žolei pjauti. 

Tel. (8-674) 31027.

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodina-
mąsias, šakų smulkintuvus (ben-
zinas), didmaišius, ventiliatorius, 
600 - 1000 l plasmasines talpas, 
vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

Kita

Įrangą prekybai: lentynas ir 
aukštą šaldiklį.

Tel. (8-686) 45112.

11 mėn. telyčaitę (belgų limuzinų 
X mėsinė). Važį, ratus, roges.

Tel. (8-672) 44183.

Veršelio skerdieną puselėmis.
Tel. (8-624) 18666.

Santechnikas, dirbantis visus 
santechninius darbus.

Tel. (8-606) 04167.

Ingos Danilevičiūtės ūkininko 
pažymėjimą laikyti negaliojančiu.

Dovanoja 

Namą dideliam šuniui.
Tel. (8-621) 56939.

Seną šiferį išsivežti patiems.
Tel. (8-600) 94443.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, surinkimo tal-
pyklas. Kasa vandens šulinius, 
jungia hidroforus. Parduoda ren-
tinius. 

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

UAB 2VYMONTA gamina stogų, 
sienų dangas iš spalvotos ir alu-
cinko skardos, gamina lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis. 

Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.

Buria Taro kortomis. Pasako pra-
eitį, ateitį.

Tel. (8-645) 10884.

Karpo, formuoja gyvatvores, de-
koratyvinius augalus. Pjauna pa-
vojingai augančius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

Dažo namus. 
Tel. (8-679) 90305, 
feisbuke - dailusnamas.

Kokybiškai ir greitai dažo namų 
fasadus, dengia stogus įvairiomis 
dangomis, atlieka įvairių stogų, 
fasadų remontą. Darbus atlieka 
visame rajone ir ne tik.

Tel. (8-685) 68182.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315. 

Pigiai ir kokybiškai smulkina 
pievas. Už atliktus darbus išrašo 
sąskaitas.

Tel. (8-687) 59061.

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Geriausia pagalba  perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 

turtą be jokių rūpesčių!  Išsamios 
konsultacijos, vertinimas, at-
vykimas į vietą. Garantuojame 
kokybę ir pateisiname lūkesčius! 

Nekilnojamojo turto agentūra 
“21 Amžius”.  

Tel. (8-640) 32442.  www.nta21.lt.  
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

  V. S. 
       ĮMONĖ

BE TARPININKŲ 

PERKA
VERŠELIUS 

Tel. (8-645) 83185.

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

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

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

Reikalingi 
E - kategorijos 
vairuotojai. 
Tel: (8-686) 23411.

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius – 
iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 1300 
svarų/mėn. 

Tel. (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

Ieško automobilių montuotojų 
ir demontuotojų legaliam darbui 
Vokietijoje. Atlyginimas iki 2800 Eur 
po mokesčių.  

Kristina tel. (8-685) 83634. 
CV siūskite kristina@nermeka.lt. 
Plačiau www.nermeka.lt
  
Skubiai reikalingas pardavėjas, tu-

rintis vairuotojo pažymėjimą. Prekyba 
ekologiškomis daržovėmis trečiadie-
niais ir šeštadieniais Vilniaus preky-
bos centre. Ūkis - Utenos r., Vyžuonų 
sen.  

Tel. (8-677) 49566.
  
Skubiai ieškomi elektrikai(-ės) lega-

liam darbui Vokietijoje, nemokamas 
apgyvendinimas. Atlyginimas iki 2400 
Eur po mokesčių. 

Kristina tel. (8-685) 83634. 
CV siūskite kristina@nermeka.lt. 
Plačiau www.nermeka.lt

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis 
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka 
notaro išlaidas, įvertina miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - Lietuvoje miškus: bran-
džius, jaunuolynus. Žemę apaugusią 
krūmais.

Tel. (8-625) 44123.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvai-
rius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - miškus su žeme, iš-
sikirtimui, žemės ūkio paskirties 
žemę visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

Mišką su žeme arba išsikirtimui, 
įvairią medieną.

Tel. (8-610) 73256.

Įrengtą, tinkamą gyventi namą 
Anykščiuose arba netoli nuo Anykščių 
iki 3 km. Galimi ir kiti variantai.

Tel. (8-613) 47572.

Namą arba sodybą Svėdasuose 
arba aplinkui. 

Tel. (8-607) 39177.

Skubiai – butą, namą, sodybą, pas-
tatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys 
siūlykite įvairius variantus, ypač domi-
na žemės sklypai. Atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius au-
tomobilius, autobusus, visureigius, 
sunkvežimius, traktorius. Atsiskaito iš 
karto, sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos  UAB 
„BARTYNCO“ -  veršelius auginti. 
Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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.

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Reikalingi autovežio vairuotojai su 
patirtimi darbui Vakarų Europoje, 
Trumpi reisai į UK ir atgal, iki 14 d. 
0.19 cnt/km. Išvažiavimas iš Kauno 
raj. 

Tel. (8-672) 55322.
 
Reikalingi virtuvių montuotojai le-

galiam darbui Vokietijoje mokantys 
rusų kalbą. Atlyginimas iki 1500 Eur 
po mokesčių, nemokamas apgyven-
dinimas.

Kristina tel. (8-685) 83634. 
CV siūskite kristina@nermeka.lt. 
Plačiau www.nermeka.lt

Pastovūs darbo pasiūlymai - 
Norvegijoje, Danijoje, Olandijoje, 
Vokietijoje, Islandijoje ir kt. šalyse. 
Atlyginimas nuo 1600 iki 3500 Eur/
mėn. 

Tel. (8-618) 77744, UAB Bimus, 
Respublikos g. 15, Panevėžys, 

www.hansalink.info
  
Reikalingi darbuotojai ir pagalbiniai 

darbininkai gerbūvio darbams (gatvi-
niai bortai, trinkelės, plytelės, vejiniai 
bortai). Darbas Vilniuje. Darbuotojai 
nuvežami ir parvežami įmones trans-
portu iš Anykščių.

Tel. (8-655) 52415.

Reikalingi miško darbininkai pjauti 
krūmapjovėmis.

Tel. (8-614) 99159.

Ieškomi plataus profilio statybininkai 
(-ės) legaliam  darbui  Švedijoje, nemo-
kamas apgyvendinimas Atlyginimas 
iki 2300 Eur po mokesčių. 

Kristina tel. (8-685) 83634. 
CV siūskite kristina@nermeka.lt. 
Plačiau www.nermeka.lt
  
Ieško uogų rinkėjų darbui Vokietijoje, 

atlyginimas iki 1700 Eur po mokes-
čių, nemokamas apgyvendinimas.

Kristina tel. (8-685) 83634. 
CV siūskite kristina@nermeka.lt. 
Plačiau www.nermeka.lt
    
Legalus darbas Norvegijoje laivų 

izoliavime Atlyginimas iki 2500 Eur 
po mokesčių, nemokamas apgyven-
dinimas. 

Kristina tel. (8-685) 83634. 
CV siūskite kristina@nermeka.lt. 
Plačiau www.nermeka.lt
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redaktorei nežinantNNN

„Anykštą“ galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, tačiau 
patogiausia - prenumeruoti!

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

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 21.00 40.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 18.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

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 Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29).  Tel. pasite-

irauti  (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.

kur surasti tokią pasiją,
kad atskleistų demokratiją?
Viešai kalbama, kaimyne,
Merui kelnės prasitrynė:

kleckas, kijavo Rusia,
Maduona, naisiai... ir ką?
nuolat jis esą išvykęs
ieško, ko nebus palikęs.

Per kadenciją jo šitą
kinija net aplankyta.
O baisiausia tai, kaimyne, 
(spaudžia ši žinia krūtinę)

kad po visą edukaciją
lydi merą delagacija
iš visokių storų ponų
ir mergaitiškų sijonų.

Problema labai rimta-
Būtina kartų kaita.
kartą vyksta sekretorė, 
kartą – pastabi senjorė.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Amiliutė pyktinasi, kad meras 
į delegacijas įtraukia jaunas mo-
teris

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Benas, Julita, Tolminas, Jūra.

Grigalius, Daugantas, Vilmantė, 
Adolfas, Laura.

Marcelinas, Morkus, Ginbutas, 
Vaiva, Arnulfas, Marina.

Dėl siaurojo geležinkelio pylimo 
nuošliaužos nutrūkus siauruko rei-
sams į Rubikius, ieškoma įvairiausių 
priemonių, kaip nesužlugdyti šios 
vasaros turistinio sezono. Tragišką 
padėtį ėmėsi taisyti pats Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis.

Į dreziną susisodinęs garbaus 
amžiaus anykštėnes, K.Tubis pats 
„vairavo“ dreziną. Sprendžiant iš 
trumpos, vos kelias minutes truku-
sios kelionės dalyvių emocijų, ši 
pramoga žmonėms patiko.

Panašu, kad visai nesvarbu, kuria 
kryptimi ir kokį kelio gabalą turi 
trukti kelionė. Ir net visai vienodai, 

ar tai traukinys, ar kita transporto 
priemonė. Svarbiausia – žinomas 
vairuotojas.

Rajono vadovų darbotvarkių spra-
gos nuolat užkaišomos tokiomis 
frazėmis, kaip „darbas su dokumen-
tais“. O kodėl to laiko neišnaudojus 
gelbstint siauruką? 

Sodinam į dreziną turistus. 
K.Tubis jiems kelionės metu galės 
pasakoti apie miškus, Sigutis Obe-
levičius – apie augalėlius, Ramūnas 
Blazarėnas – apie lietuviškos alu-
darystės  tradicijas... Neišsemiamos 
edukacinės programos. Ir visa tai, 
vardan siauruko!

Gelbėjimo planas

Meras Kęstutis Tubis drezi-
na jau pavėžino pirmuosius 
„turistus”.


