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Pomidorai ir agurkai 
tiesiai iš 
Audriaus Juškos ūkio. 

Jau dirbame!

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

Parduotuvė - ant Troškūnų kelio, 
neprivažiavus šiltnamių.

JONINĖS. Birželio 23-osios, 
šeštadienio, vakare Jono Biliūno 
sodyboje - muziejuje Niūronyse 
bus kalbama ir dainuojama aukš-
taitiškai. Šventinio Joninių vakaro 
apeigoms etnografinį atspalvį su-
teiks uteniškės Rimos Garsonie-
nės suburti muzikiniai kolektyvai: 
liaudiškos muzikos kapela „Mu-
zikontai iš pa Utenas“ ir Utenos 
muzikos mokyklos kapela „Siety-
nėlis“. Vakaro programos pradžia 
– 20 val., pabaiga – po vidurnak-
čio.

Petrinės. Liepos 1 - ąją Svėda-
suose bus švenčiami didieji Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo atlaidai. 
Šeštadienį 15 val. bibliotekoje 
vyks „Šimtmečio galerijos“ su-
sitikimas, skirtas svėdasiškiams 
kunigams, minimas šviesiausiu 
Europos lietuviu vadinto kun. 
Stepono Matulio MIC šimtmetis, 
vakare - ekskursija po Svėdasus 
ir pilietinis forumas „Svėdasiš-
kiai – Svėdasams“. Sekmadienio 
Šv. Mišios ir procesija - 10 val., 
po pamaldų – „Šimtmečio svėda-
siškių galerijos“ didysis pristaty-
mas. 

Katės. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka įsakymu nu-
statė 3 naujas bešeimininkių kačių 
šėrimo vietas. Kačių šėrimo vietos 
bus Anykščiuose prie J. Biliūno g. 
Nr. 62, šalia Anykščių ligoninės, 
Anykščių Ramybės mikrorajone 
bei Šlavėnų kaime. VšĮ „Pūkuota 
svajonė“ įsipareigojo nustatytose 
šėrimo vietose rūpintis bešeimi-
ninkėmis katėmis, jas šerti, ste-
rilizuoti, o Anykščių rajono sa-
vivaldybė – įrengti kačių šėrimo 
namelius bei šias vietas pažymėti 
atitinkamais ženklais. 

Suomiai. Gera vasara džiugina 
ir Anykščių kempingo „Po žvaigž-
dėm“ savininkus. Pasak kempin-
go bendrasavininkės Samantos 
Veršelytės, šiemet sulaukta svečių 
iš Vokietijos, Šveicarijos ir net 
Kanados. O dažniausiai iš užsie-
niečių Anykščiuose su kemperiais 
lankosi suomiai. „Vienoje suomių 
grupėje buvo šeši automobiliai. 
Taip pat sulaukėme pavienių ar 
dviem ekipažais keliaujančių suo-
mių“ - pasakojo verslininkė. 

Panašu, kad Anykščių ligoninės 
vyriausiajam gydytojui Daliui 
Vaiginui už dviejų dešimtmečių 
vadovavimą ligoninei, per kurį 
išsaugotos pilnavertės paslaugos, 
bandoma atsilyginti „vilko bilie-
tu“. 

Per D.Vaigino erą mažais žings-
neliais ligoninė perkraustyta iš 
senojo laužo į naujas patalpas. 
Gerais metais įstaigos vadovas 
ligoninės pinigus investavo į Vy-
riausybės taupymo lakštus, todėl 
įstaigos sąskaitoje dabar yra 800 
tūkst. eurų arba trijų mėnesių li-
goninės apyvartinės lėšos. 

Anykščių rajono mero Kęs-
tučio Tubio potvarkiu sudaryta 
darbo grupė, kuriai meras nuro-
dė išsamiai patikrinti ligoninę ir 
„pateikti išvadas ir pasiūlymus, 
kaip šalinti nustatytus ligoninės 
veiklos trūkumus“. Kitaip ta-
riant, jau ir be patikrinimo išva-
dų aišku, jog teks darbo grupei 
rasti ligoninės vei-
klos trūkumų.

Ligoninės vadovui didinamas 
spaudimas

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis pats ste-
bisi savo pasirašyto rašto formuluote.

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Da-
lis Vaiginas sakė manąs, kad patikrinimo tiks-
las - jį „apipilti pamazgomis“.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vergovės ilgesys
Nemeluosiu, kartais norėčiau turėti vergų. 
Vienas vergas darytų valgyti, kitas – ravėtų 

daržą, trečias – tvarkytų namus. Žinia, vergų 
darbas menko našumo, užtat jie – paklusnūs. 
Kokias nesąmones bedaryčiau – pritartų. 

Gyvenčiau tada kaip meras.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Dėl sausros Anykščių rajone raginama 
nekūrenti Joninių laužų

Vakar, birželio 22 dieną, 
Anykščių rajono savivaldybėje 
į posėdį rinkosi savivaldybės 
Ekstremalių situacijų komisi-
ja. Pagrindinė posėdžio tema 
– šalį apėmęs sausringas laiko-
tarpis. 

Nors konstatuota, kad Anykš-
čių rajone labai sausa, tačiau 
ekstremali situacija Anykščių 
rajone nepaskelbta. Rajono gy-
ventojams per Jonines taip pat 
rekomenduota nekurti laužų.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Pirminiam 
sveikatos 
priežiūros 
centrui vadovaus 
Dalia Buterlevi-
čienė

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS

...Būkit su Mumis, o ne su Jais, mere. 
Susinaikinti mes ir be Jūsų sugebėsim. 
Jei liksit su Jais, tegu Jie Jumis 2019-
ųjų pavasarį ir pasirūpina.    

Pagoniškoji 
Versmės byla 
įsiliejo
į krikščioniškąją 
tradiciją

Pasaulinio lygio 
romane daug 
kartų minimi 
Anykščiai
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė I. Birželio 18 dieną 

apie 13.00 val. Svėdasų seniū-
nijos Drobčiūnų kaime, Pievų 
g., vyras (g. 1970 m.) atvykęs į 
jam priklausančią negyvenamą 
sodybą pastebėjo, kad įsibrovus 
pavogta hidroforas, kanaliza-
cijos įranga (nuotekų valymo 
įrenginys), grindinio šildymo 
vamzdžiai, įvairūs įrankiai ir kiti 

daiktai. Padaryta žala 3110 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vagystė II. Birželio 19 dieną  
apie 9.00 val. Debeikių seniūnijos 
Kalvelių kaime vyras (g. 1968 m.) 
pastebėjo, kad iš ūkinio pastato 
pavogta metalinė statinė, kurioje 
buvo 200 litrų hidraulinės aly-
vos, dvi talpos po 20 litrų mikro-
elementinių trąšų, viena talpa su 
5 litrais mikroelementinių trąšų, 

rankinė tepalo pompa, kuro siur-
bliukas su gumine 3 metrų žarna 
bei akumuliatorius. Padaryta 2710 
eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Jaunuolis. Birželio 20 dieną  
gautas Anykščių rajono šeimos ir 
vaiko gerovės centro direktoriaus 
pareiškimas, kad 2018-06-11 jau-
nuolis (g. 2000 m.) išėjo ir negrįžo 
į gerovės centrą. Pradėtas ikiteis-

minis tyrimas.

Alyva. Birželio 21 dieną  gautas 
AB ,,Energijos skirstymo operato-
rius” pareiškimas, kad biržėlio 12 
dieną darbuotojai pastebėjo, kad 
iš mūrinės transformatorinės pas-
totės, esančios Kurkliuose, trans-
formatoriaus išleista ir pavogta 
276 kg aušinimo alyvos. Padaryta 
309 eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Už tai D. Buterlevičienei ketina-
ma nustatyti, kaip rašoma rajono Ta-
rybos sprendimo projekte „50 proc. 
direktoriaus pastoviosios algos dy-
džio priemoką, kol teisės aktų nusta-
tyta tvarka į pareigas bus paskirtas 
viešosios įstaigos Anykščių rajono 
savivaldybės pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorius“.

Šį sprendimą turėtų priimti atei-
nantį ketvirtadienį posėdžiausianti 
Anykščių rajono taryba. 

Kadenciją baigiančiai per 20 
metų Anykščių PSPC vadovavu-
siai Zitai Neniškienei ketinama 

išmokėti vos vieno mėnesio vi-
dutinio atlyginimo dydžio išeitinę 
kompensaciją.

Konkursas į Anykščių PSPC di-
rektoriaus vietą jau yra paskelbtas. 
Įstatymai nedraudžia konkurse vėl 
dalyvauti Z.Neniškienei, tačiau 
faktas, jog pasibaigus kadencijai 
laikinąja vadove paskiriama ne 
Z.Neniškienė, o kitas žmogus, lei-
džia daryti prielaidą, jog ji konkur-
se nedalyvaus.

Rugsėjo mėnesį baigiasi ir 
Anykščių ligoninės vyriausiojo 
gydytojo Dalio Vaigino kadencija.

Pirminiam sveikatos priežiūros centrui 
vadovaus Dalia Buterlevičienė

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Baigiasi stabilumo laikai Anykščių sveikatos priežiūros įstai-
gose. Anykščių ligoninę krečia savivaldybės komisija, o Anykščių 
pirminės sveikatos centro direktorės Zitos Neniškienės ilgametė 
veikla įvertinama kaip niekinė.

Nuo liepos 17 dienos laikinąja Anykščių PSPC vadove pradės 
dirbti Vaikų raidos sutrikimų reabilitacijos tarnybos vedėja Dalė 
Buterlevičienė.

Už dvidešimties metų darbą 
Anykščių PSPC vadovavu-
siai Zitai Neniškienei ketina-
ma išmokėti vos vieno mėne-
sio išeitinę kompensaciją.

Vaikų raidos sutrikimų re-
abilitacijos tarnybos vedėja 
Dalė Buterlevičienė paskir-
ta laikinąja Anykščių PSPC 
vadove.

Norus pildantį angelą į Anykščius palydėjo jį sukūrusi keramikė 
iš Estijos Katharina Aus.  

Autoriaus nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.ltDovanojo norus pildantį angelą

Antradienį, birželio 19 d., Anykščių menų centre lankėsi Estijos 
menininkai bei šios šalies Nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė 
Lietuvoje Jana Vanaveski. Estai Angelų muziejui padovanojo 
norus pildantį keramikinį angelą - savo norą reikia užrašyti ant 
popieriaus lapo, kuris suvyniojamas ir kišamas angelui į ausį. Do-
vanojimo iškilmėse dalyvavo ir angelo kūrėja Katharina Aus.

Pirmasis procedūrą atliko Anykš-
čių rajono meras Kęstutis Tubis, 
paprašęs angelo padaryti taip, kad 
Anykščiai ateityje klestėtų. 

Atvykusios estės bei Anykščių 
menų centro direktorius Tomas 
Tuskenis viešiems pasisakymams 
rinkosi anglų kalbą. Rajono meras 
Kęstutis Tubis ir vicemeras Sigutis 
Obelevičius su ambasadore ben-
dravo rusiškai.  

Prieš iškilmes meras K.Tubis 
Nepaprastąją ir įgaliotąją amba-
sadorę J.Vanaveski priėmė savi-
valdybėje. Anykščių savivaldybės 
pranešime spaudai nurodoma, kad 
„susitikimo metu diskutuota apie 
galimybę Anykščių rajono savival-
dybei bendradarbiauti su Estijos 
savivaldybėmis, taip pat – svarstyti 
galimybę Anykščių krašto garbės 
ambasadorių turėti ir Estijoje“. 

Akcizas. Seimas nusprendė akci-
zais apmokestinti elektronines ciga-
retes. Tokiam Finansų ministerijos 
siūlomam Akcizų įstatymui po svars-
tymo pritarė 79 parlamentarai, prieš-
taraujančių nebuvo, o susilaikė - 16. 
Nuspręsta apmokestinti kaitinamo 
tabako produktus, taip pat - elektro-
ninių cigarečių skystį. Iki šiol kaitina-
mojo tabako produktai buvo apmo-
kestinami kaip rūkomasis tabakas, o 
elektroninių cigarečių skysčiui akci-
zai apskritai nebuvo taikomi. Įsiga-
liojus įstatymui, nuo kitų metų kovo 
elektroninių cigarečių skysčio milili-
trui bus taikomas 0,12 euro akcizas, 
o kaitinamojo tabako - 68,6 euro už 
kilogramą produkto.

Narystė. Palangoje savaitgalį vyk-
siančiame partijos „Tvarka ir teisin-
gumas“ valdybos posėdyje bus siū-
loma laikinai stabdyti į skandalą dėl 
nesantuokinio vaiko patekusio Seimo 
nario Petro Gražulio narystę partijoje. 
Tai penktadienį žurnalistams Seime 
sakė partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
pirmininkas Seimo narys Remigijus 
Žemaitaitis. „Šeštadienį per partijos 
sąskrydį vyksiančiame valdyboje ir 
prezidiumo posėdyje bus tas klausi-
mas iškeltas - bent jau laikinai stab-
dyti jo narystę partijoje“ - sakė R. 
Žemaitaitis. 

Pasai. Šeštadienį nustoja galioti 
pirmojo pavyzdžio (žalios spalvos) 
Lietuvos Respublikos piliečio pasai, 
kurie buvo išduoti nuo 1992 iki 2003 
metų. Registrų centro tvarkomo Gy-
ventojų registro duomenimis, visi ša-
lies piliečiai jau turi naujo pavyzdžio 
pagrindinius asmens dokumentus, 
nebegalios nė vienas pirmojo pavyz-
džio lietuviškas pasas. Paskutinysis 
toks pasas turėjo nustoti galioti rug-
pjūčio viduryje, tačiau jo šeimininkas 
yra jį anksčiau pasikeitęs į naujesnį 
dokumentą. 

Pataisa. Seimas po svarstymo 
pritarė Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo 34 straipsnio pataisoms, ku-
riomis siūloma atskira eilute įtvirtinti 
gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 
skyrimą profesinėms sąjungoms. 
„Šiuo įstatymu siūlome stiprinti 
profesinių sąjungų veiklą, sukurti 
prielaidas, kad didėtų visuomenės įsi-
traukimas ir žmonių derybinė galia. 
Siūlome, kad kiekvienas Lietuvoje 
dirbantis žmogus galėtų prisidėti prie 
profesinių sąjungų veiklos stiprinimo 
skirdamas vieną procentą savo paja-
mų mokesčio. Siūlome nepriešinti nei 
partijų, nei to įprasto dviejų procentų, 
kurį galima skirti nevyriausybinėms 
organizacijoms, darželiams, moky-
kloms ir atskirai numatyti, kad vieną 
procentą galėtume skirti profesinių 
sąjungų veiklai“, - sakė Seimo Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas Vytautas Bakas.

Panevėžyje. Lietuvos socialde-
mokratų partijos (LSDP) Panevėžio 
skyriaus taryba sako, kad Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) įtarimų sulau-
kęs Panevėžio meras Rytis Mykolas 
Račkauskas turėtų kuo greičiau pasi-
traukti iš pareigų. Pasak ketvirtadienį 
posėdžiavusių Panevėžio socialde-
mokratų, šiuo metu esminis tarybos 
ir administracijos tikslas - užtikrinti 
tolesnę stabilią ir demokratinę Pane-
vėžio miesto savivaldybės tarybos ir 
administracijos veiklą. „Meras turi 
labai rimtai apsvarstyti galimybę iš 
pareigų pasitraukti savo noru. Mies-
to gyventojų pasitikėjimas juo yra 
sumenkęs”, - sako LSDP Panevėžio 
miesto skyriaus pirmininkas Andrius 
Busila.

Visus interviu galite 
pamatyti portale www.

anyksta.lt

„Anykšta“ TV

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių Mindaugo gatvės 
gyventoją Saulių Lapacką. 

„Anykščiuose pinga centrali-
zuotai tiekiamos šilumos kaina, 
tačiau suvartojamos šilumos kie-
kis ir galutinė sąskaita padidėjo“, 
- konstatavo S.Lapackas.

Pašnekovas palygino balan-
džio mėnesio šildymo sąskaitas, 
kurios buvo išrašytos renovuotų 
Mindaugo gatvės 6-ojo ir 8-ojo 
namų gyventojams.

„Mūsų namas, atmetus karš-

Mįslingoji šiluminės energijos 
suvartojimo aritmetika

to vandens ruošimą, sunaudojo 
šildymui ir gyvatuko apšildymui 
vonioje 521 kilovatą, 8-ojo namo 
šilumos kiekis, atmetus karšto van-
dens ruošimą – yra beveik 4900 
kilovatų. Tai reiškia beveik dešimt 
kartų daugiau. Mūsų name buvo 
apie 21 laipsnį šilumos, Mindaugo 
gatvės 8 name turėjo būti logiškai 
kokie 28 laipsniai, bet ne – taip 
pat buvo apie 20 laipsnių šilumos. 
Tai klausimas yra toks – kaip gali 
renovuotas namas prisukti beveik 
dešimt kartų daugiau energijos?“, 
- klausė S.Lapackas.

Kaip už centralizuotą šildymą 
gauti mažas sąskaitas? Ar verta 
dalyvauti daugiabučių renovacijos 
procese? Į šiuos ir kitus klausimus 
atsakymus išgirsite interviu metu, 
kurį galite pamatyti portale anyks-
ta.lt

S.Lapacką kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Mindaugo gatvės gyvento-
jas Saulius Lapackas sakė, 
kad jam labai nepatinka, 
kai yra mulkinami žmonės, 
todėl nusprendęs viešinti 
tai, prieš ką rajono valdžia 
norėtų užmerkti akis.
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Paskutinės dienos pratęstį „Anykštos“ prenumeratą II-ąjam 
2018- ųjų pusmečiui ir gauti žurnalą „Aukštaitiškas formatas“

Dovanų!  

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.
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Ar žiūrite Pasau-
lio futbolo čem-
pionatą? Kurią 
komandą palai-
kote? 

Kalbino 
Robertas ALEKSIEJūNAS

Apie paramą

Kaip akcentavo Žemės ūkio mi-
nisterijos Kompensacijų ir investi-
cijų skyriaus vyriausioji specialistė  
Agnė Kvedarienė, tai – viena iš pa-
traukliausių veiklos sričių, kuria gali 
pasinaudoti smulkieji ūkininkai, kad 
sustiprintų savo ūkius, nes paramos 
intensyvumas siekia net 100 proc. 
„Svarbu žinoti, kad paramą galima 
gauti ne tik žemės ūkio produktų 
gamybai, bet ir valdoje pagamintų 
ar išaugintų prekinių žemės ūkio 
produktų apdorojimui (rūšiavimui, 
pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir tei-
kimui rinkai. Teikiant paramą smul-
kiųjų ūkių plėtrai, modernizuojami 
ūkiai, didėja šių ūkių konkurencin-
gumas“,– kalbėjo specialistė. 

A. Kvedarienė priminė, jog di-
džiausia paramos suma vienam 
paramos gavėjui – 15 tūkst. eurų, 
kompensuojant 100 proc. visų tin-
kamų finansuoti projekto išlaidų. 
Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 
net 80 proc. visos išmokos sumos, 
paramos gavėjui išmokama priė-
mus sprendimą suteikti paramą. 
Tai labai palengvina projekto fi-
nansavimo galimybes. Likusi 20 
proc. paramos sumos dalis išmoka-
ma tinkamai įgyvendinus projektą. 

Paramos pagal priemonės „Ūkio 
ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Pa-
rama smulkiesiems ūkiams“ gali 
kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų 
fiziniai asmenys, užsiimantys že-
mės ūkio veikla ir iki paramos 
paraiškos pateikimo dienos įregis-

Dar galima teikti paraiškas 
smulkiesiems ūkiams modernizuoti
Smulkieji ūkiai iki birželio 

29 dienos gali suskubti pateik-
ti paraiškas paramai pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo plė-
tra“ veiklą „Parama smulkie-
siems ūkiams“ ir pasinaudoti 
galimybe modernizuoti savo 
ūkį arba užsiimti savo ūkyje 
užaugintų produktų gamyba, 
perdirbimu ir tiekimu. 

Nedideliam ūkiui piniginė 
injekcija iš šalies gali padė-
ti atsispirti iš rimties taško ir 
suaktyvinti veiklą. Paraiškas 
galima teikti Nacionalinės 
mokėjimo agentūros (NMA) 
teritoriniuose skyriuose.

travę žemės ūkio valdą ir ūkininko 
ūkį, kurie bent paskutiniais metais 
prieš pateikiant paramos paraišką 
deklaruoja pasėlius ir (arba) regis-
truoja ūkinius gyvūnus ir kurių pro-
dukcijos standartine verte išreikštas 
valdos ekonominis dydis yra nuo 
4 000 iki 7 999 eurų. Paramos ga-
vėjas privalo pateikti verslo planą, 
kuris turi būti pradėtas įgyvendinti 
per 9 mėn. nuo  sprendimo suteikti 
paramą priėmimo. 

Įsigyti galima ir seną 
traktorių 

A. Kvedarienė aiškino, kad pa-
ramą gauti galima ne tik žemės 
ūkio technikai, įrangai įsigyti ar 
gamybiniams pastatams statyti, 
bet ir ūkiniams gyvūnams, daugia-
mečiams augalams, statybinėms 
medžiagoms nusipirkti. Be to, nuo 
šių metų numatyta leisti paramos 
lėšomis įsigyti ir naudotus, senes-
nius kaip 7 metų traktorius, kurie 
turi galiojančią privalomą techninę 
apžiūrą. Tai – smulkiesiems ūkinin-
kams labai svarbi naujovė.

Atkreiptinas dėmesys, kad že-
mės ūkio naudmenos, kuriose bus 
sodinami paramos lėšomis įsigyti 
augalai, turi priklausyti pareiškėjui 
nuosavybės teise ir (arba) nuomo-
jamos, valdomos panaudos ar kitais 
pagrindais nuo paraiškos pateikimo 
dienos ne trumpiau kaip aštuone-

rius metus.
Svarbu paminėti, kad yra pa-

rengta automatizuota verslo plano 
forma, kuri palengvina verslo plano 
parengimą. Verslo plano forma yra 
paskelbta Žemės ūkio ministerijos 
tinklalapyje, adresu http://zum.lrv.
lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lie-
tuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-
programa/priemones/6-priemone-
ukio-ir-verslo-pletra.

Pirko priekabą

Utenos rajono ūkininkas Šarū-
nas Šmatavičius pasakojo, jog iš 
pradžių jo ūkis buvo labai mažas, 
todėl, išgirdęs apie galimybę pagal 
KPP priemonės „Ūkio ir verslo plė-
tra“ veiklą „Parama smulkiesiems 
ūkiams“ gauti paramą, ja pasinau-
dojo, nes kaip tik galvojo plėstis. 
Pašnekovas teigė, kad gavus para-
mą pamažu vykdomi užsibrėžti pla-
nai pereiti prie mėsinės gyvulinin-
kystės ūkio.

Š. Šmatavičius šia parama pasi-
naudojo 2015 metais ir įsigijo prie-
kabą gyvuliams vežti, kurioje telpa 
nuo 12 iki 20 gyvulių. Ūkininkas 
džiaugėsi, kad ši priekaba – labai 
svari pagalba ūkyje pervežant gy-
vulius. Juos vežti tenka neretai, kad 
ir iš vienos ganyklos į kitą, o su šia 
priekaba tai galima padaryti vienu 
kartu.

Užsak. Nr. 604

Smulkieji ūkiai gali gauti injekciją verslui aktyvinti bei stiprinti.
Nuotrauka Jurgitos JAROŠEVIČIūTĖS

Kartais net naktį skambina...

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie Anykščių li-
goninės gydytojų atlyginimus: 

„Ir premjeras, ir ministras klau-
sia, kodėl Anykščių ligoninėje, 
kurios steigėjas yra savivaldybė, 
nėra didinami atlyginimai“.

Išves į plyną lauką ir 
prirems prie sienos!

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
ligoninės vyriausiasis gydyto-
jas, apie galimus ligoninės pa-
tikrinimo rezultatus: 

„Pamazgų „tikiuosi“ sulaukti. 
Jeigu yra „zadanijos“ - jos ir bus 
įvykdytos“.

Nuo šieno poreikio?

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, apie tai, 
ar šiemet bus šienaujama Šven-
tosios upės vaga: 

„Ar Šventosios upė ties Anykš-
čių miesto centru šiais metais bus 
šienaujama, priklausys nuo po-
reikio ir oro sąlygų“.

Yra tokia priemonė – 
raundapas

Kęstutis ŠEREPKA, Anykš-
čių regioninio parko direkto-
rius, apie žoles Šventojoje: 

„Tos žolės auga ir augs, nes 
upė seklėja“.

Bus komplektas: dalgis 
ir naro kostiumas!

Mindaugas SARGŪNAS, ra-
jono Tarybos narys, apie tai, 
kad planuojama įsigyti techni-
ka bus tinkama upės šienavi-
mui: 

„Viliuosi, kad nebus taip, jog 
įsigyta technika upei tvarkyti, 
galėsime tik miesto parką šienau-
ti.”

Kitaip tariant, Jūs nesate 
nusistačiusi prieš pramogas?

Elvyra LASSKAJA, Anykš-
čių moterų užimtumo ir infor-
macijos centro vadovė, apie 
piktus komentarus internete: 

„Jeigu jie tik taip sugeba būt 
laimingi, ką gi...“

Gal todėl, kad gyventojai 
turi problemų?

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie rajono valdžios darbo 
trūkumus: 

„Šios kadencijos savivaldybės 
darbo trukumas, mano manymu, 
jog ji per mažai komunikuoja su 
gyventojais“.

ALGIRDAS KALINOVAS, 
krepšinio teisėjas:

- Esu Olandijos rinktinės fanas, 
tačiau dėl visiems suprantamų prie-
žasčių šiame čempionate jos palaikyti 
negaliu. Mano manymu, čempionais 
turėtų tapti prancūzai. Kodėl? Kaip 
rodo praktika, nuo 1962-ų metų, kai 
brazilai apgynė čempionų titulą, dau-
giau niekam to padaryti nepavyko, 
nemanau, kad pavyks tai šiais metais 
padaryti ir Vokietijai. Ispanai nede-
monstruoja to futbolo, kuriuo domi-
navo pasaulyje 2008-2012 metais. 
Brazilija šiuo metu yra vieno žaidėjo 
komanda, kaip ir Argentina, vienas 
žaidėjas gali laimėti rungtynes, bet 
ne čempionatus. Portugalija... Tai ta 
komanda, kuri, nebent, per atsitikti-
numą (laimėjus vos vienas rungtynes 
per pagrindinį laiką) gali laimėti, kaip 
laimėjo 2016-ų Europos čempionatą, 
bet, kaip sako, patarlė atsitiktinumai 
nesikartoja. Anglija ir Belgija. Viena 
amžina favoritė, kita amžinai pers-
pektyvi, šis čempionatas, gal ir galėtų 
tapti išimtimi, kai bus parodytas geras 
rezultatas, tačiau šansai vistiek lieka 
labai maži. Visos likusios komandos, 
nemanau, kad rodo tokį žaidimą, ar 
turi tokią sudėtį, kad, bent jau, žaistų 
finale. Lieka Prancūzija. Šie taip pat 
neatrodo įspūdingai, bent jau po pir-
mųjų dviejų rungtynių, vis tik tai yra 
ta komanda, kuri turi didžiausius šan-
sus tapti 2018-ų metų pasaulio futbo-
lo čempionais.

TOMAS PETRYLA, futbolo 
aistruolis:

- Dėl savo kovingumo palaikau Is-
landijos futbolininkus, o didžiausius 
šansus nugalėti, manau, turi Portuga-
lijos, Brazilijos ir Vokietijos rinktinės. 
Taip pat nustebinti gali Prancūzijos 
rinktinė, kuri žaidžia tikrai gražų fut-
bolą šiame čempionate.

ANDRIUS BRAŽIŪNAS, užsie-
nio anykštėnas:

 - Taip, Pasaulio futbolo čempiona-
tą stebiu. Aš „sergu“ už Rusijos  rink-
tinę. O čempionų neprognozuoju.
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Išsekusios upės dovanos – 
didžuvės Raimondas GUOBIS

Šiemet Šventoji nusekusi kaip niekad. Kasdienis vaizdelis: 
karštis, nurudę, išdegę pakrančių pievos, gaivinantis vandens 
malonumas ir smėlėtoje pakrantėje ties Anykščių bažnyčia kan-
triai sėdintis legendinis žvejys Albinas. Šiemet diena iš dienos pa-
sitenkinęs smulkiomis žuvelėmis, vieną birželio popietę sulaukė 
dosnių upės dovanų – sumeškeriojo du milžiniškus karšius.

Pasak Albino, šiemet įdomi 
netikėtai nusekusi upė ir įsi-
mintini metai. Paženklinti ne tik 
džiaugsmais, sėkmėmis, bet ir 
praradimais. Ir žvejonė šiemet 
buvo neypatinga. Mažos ir tik 
mažos žuvytės. Nors jų sugauda-
vo daug, dosniai pažįstamiems, 
bičiuliams dalydavo, namo par-
sinešęs kepdavo, darydavo ypa-
tingą paštetą ar net sūdydavo ir 
turėdavo Šventosios silkutės. 

Pavasaris be potvynio ir be di-
desnių šapalų. Tačiau tokia pat 
kaip kasmet bičiulystė su kai-
mynystėje jauniklius atsivedusia 
antimi, jos devyniais mažyliais. 
Šitiems žuvų jauko dosniai pa-
pildavo, ir kasdien papila. Tad ir 
plaukia prie jo paukščiai linksmi 
ne tik pietų, bet ir vakarienės. 
Dar vienas rausvaplunksnis, ma-
žas bičiulis atskrieja iš anapus 
upės. Jis - taip pat Albino drau-
gas. Kaip stebuklinėje pasakoje 
jam papila smulkių, ryškias-
palvių kirmėlaičių. Paukštukas 
vikriai renkasi į savo pasnapės 
sterblę ir purpteli per upę au-
gančios šeimynos pamaitinti. Po 
valandėlės vėl sugrįžta ir jau po 

smiltyną gerokai išsiblaškiusias 
kirmėlaites surankiojęs vėl neria 
per upę namo. 

Ir gyvena taip Albinas, kaip 
pasakų žynys, kaip šventasis, 
kuris, rodos, ir paukščių bičiulių 
kalbą supranta.

Ta saulėta, kaitri išsekusios 
upės popietė lyg ir nežadėjo 
nieko ypatingo. Sugavęs kelias 
kuojas nedideles, tačiau po to iš-
traukė net du didžiulius karšius. 
Net keista, kaip jie tokioje se-
klioje upėje savo plokščiais, pla-
čiais ir aukštais kūnais išsitenka. 
Pirmasis kaip reikiant niuktelė-
jo, reikėjo šiek tiek pasigalinėti, 
bet prityręs žvejys šiek tiek žuvį 
privarginęs, palengva išvilko į 
pakrantę ir ji suspurdėjo laimi-
kio tinklelyje. Po kurio laiko 
žvelgdamas pasroviui, į mirgu-
liuojantį vandenį pastebėjo, kad 
meškerės viršūnė kažkaip keistai 
pasisuko - timptelėjo, o ten dar 
viena didžuvė užkibusi. Greitai 
ir tas, tik šiek tiek mažesnis kar-
šis atsidūrė Albino krepšyje.

Tarsi upės dievai būtų abi tas 
žuvis senajam žvejui už ištiki-
mybę atsiuntusios.

Albinas Tamulis Šventojoje sugavo du milžiniškus karšius...
Autoriaus nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Viskas pas mus būtų gerai, 
jeigu ne žmogiškasis faktorius. 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis nėra anykštėnas, o tai ir 
trūkumas, ir privalumas. Vady-
biniu požiūriu, žmogus iš šalies 
gali būti daug naudingesnis nei 
šimtą metų toje pačioje baloje su 
rinkėjais mirkęs politikas. Kitas 
supratimas, nauji vėjai... Tuo tar-
pu visus tujinantis, vardais staty-
bų rangovus ir seniūnijų kapinių 
sargus vadinantis anykštėnas 
būtinai bus susisaistęs artimais 
ryšiais su puse rajono: ką bausi 
ir reformuosi, kai visi savi. 

Apie K.Tubį aš mėgstu sakyti: 
„Jis 2019-ųjų pavasarį grįš į 
Karvio gyvenvietę prie Vilniaus, 
o mes čia liksime“. Mums 
reikės čia gyventi. Mums reikės 
Anykščių medikų, policininkų, 
ugniagesių, mokytojų. Mokyto-
jams reikės medikų, medikams 
– ugniagesių. 

Aurelijui Verygai ir Sauliui 
Skverneliui apskritai nereikės 
grįžti, jie kaip profilaktiškai 
prostatą tikrinosi „Santaros“ 
klinikos, taip ten ir tikrinis. O 

manęs ten nepriims, teks savo 
turtą apžiūrai nešti į Anykščių 
PSPC. 

Stebėdamas politinius ir 
ekonominius procesus, visuomet 
Lietuvą skiriu į dvi dalis: Mes ir 
Jie. Mes - esantys ir būsiantys 
čia, Anykščiuose, Kupiškyje, 
Molėtuose. Jie - Anykščiuose, 
Kupiškyje, Molėtuose dažnai 
lankosi prieš pat rinkimus, o 
paskui dingsta ir vėl laukia pro-
gos, kada galės dar kartą ateiti 
gyvųjų ir mirusiųjų teisti...

„Valstiečių“ valdžią keikti yra 
geras tonas net ir inteligentui. 
Tačiau, nenoriu kristi žemiau 
plintuso ir rėkti: „Mes į valdžią 
renkame tik durnius“. Normali 
ta šalies valdžia. Ir ankstesnės 
buvusios normalios. Valdžios 
ieško būdų kaip subalansuoti ša-
lies biudžetą, 
kaip surink-
ti pinigus 
„Sodrai“, 
galų gale ir 
asmeninis 
valdžios biu-
džetas jiems 
yra svarbus ir 
tai žmogiška, 
kol neįsikiša 
STT. 

Optimizaci-
jos ir regionų 
naikinimas yra logiškas - vilnie-
čiai turi daug daugiau prostatų 
nei anykštėnai, „Santaros“ krū-
viai ir pajamos jau vien dėl tos 
priežasties yra nepalyginamai 
didesni nei Anykščių PSPC.

Regionų naikinimo ratas 
sukasi dešimtmečiais. Bet 
pagreičiai dabar jau kiti. Prieš 
beveik dvidešimt metų virkavau 

dėl uždaromų kaimo mokyklų. 
Nebevirkauju. Finita la comme-
dia! Dabar raudu dėl Anykščių 
ligoninės. 

Per daugelį stebėjimo metų 
galiu konstatuoti, kad biudže-
tinė kontora griūna dėl dviejų 
priežasčių: dėl aklo Vyriausybės 
sprendimų laikymosi ir kolek-
tyvo susiskaldymo. Anykščių 
ligoninėje pradeda kilti vidinės 
bangos, rajono meras K.Tubis 
neslepia, kad vyriausiojo 
gydytojo Dalio Vaigino veikla 
jam įtartina. Meras pakankamai 
plačiai siunčia žinią, jog ne tik 
D.Vaiginas, bet ir visa ligoninė 
nėra didi vertybė. Pacientai į 
tokius autoritetų (K.Tubis juk 
autoritetas!) pareiškimus rea-
guoja - sveikata žmogui svarbes-
nė net nei anūko išsilavinimas ir 

jis mikliai savo 
vidaus organus 
perveža į Ute-
nos ar Ukmer-
gės ligonines.

Sukasi 
uždaras ratas. 
Kaimų nebėra. 
Kaimo pagrin-
dines mokyklas 
dar vieneriems 
mokslo metams 
tik savival-
dos rinkimai 

išsaugos. Dabar ypač skaudžiai 
ėdamas, kramtomas, čiaumoja-
mas Anykščių miestas. Kie-
kvienais metais mažėja miesto 
mokytojų bendras darbo krūvis, 
jau begalė dirbančių tik po 
kelias valandas per savaitę turi. 
Tik tam, kad neva oriai neorios 
pensijos sulauktų... Per trejetą 
metų Anykščių policijos komisa-

riate sumažėjo 20-čia pareigū-
nų. Anykščių apylinkės teismas 
po Naujųjų metų tapo Utenos 
apylinkės teismo rūmais. Nieko 
globalaus dėl to teismo neįvyko, 
gal tik 3-4 personalo darbuoto-
jai prarado darbą. Sako, urėdijų 
reforma  kadrų nepalies. Tegul 
nesvaigsta. Netikiu. Tiesą sa-
kant, ir darbo netekęs Anykščių 
miškų urėdas Sigitas Kinderis 
taip pat žmogus. 

Lyg būtų maža tos Vyriausy-
binės globalizacijos politikos, 
patys dar save ėdame iš vidaus. 
Socialinis pedagogas Donaldas 
Vaičiūnas galbūt ir gali suba-
lansuoti radiologų, kardiologų 
ir urologų darbo krūvius. Bet 
sutikit, jog pertvarkant muziejų, 
o ypač kultūrnamį jo kompeten-
cijai pasireikšti terpė dar plates-
nė. Ateis dar ir į A.Baranausko 
aikštę šventė! Na, ne visai 
šventė, bet ateis...   

Būkit su Mumis, o ne su Jais, 
mere. Susinaikinti mes ir be 
Jūsų sugebėsim. Jei liksit su 
Jais, tegu Jie Jumis 2019-ųjų 
pavasarį ir pasirūpina.    

P.S.
Man taip pat D.Vaiginas 

atrodo arogantišku ir pasikėlu-
siu. Į žentus jo neimčiau! Na, 
bet ne nuotaką sau D.Vaičiūnas 
renkasi. 

P.P.S.
Van Gogas pats sau nusipjovė 

ausį, Ingvaras Kampradas buvo 
žiaurus šykštuolis, Vinstonas 
Čerčilis gėrė kaip arklys ir 
rūkė kaip garvežys. Apie Bilą 
Klintoną aš nešneku, nebuvau, 
nemačiau, nežinau. 

...Regionų naikinimo ra-
tas sukasi dešimtmečiais. 
Bet pagreičiai dabar jau kiti. 
Prieš beveik dvidešimt metų 
virkavau dėl uždaromų kai-
mo mokyklų. Nebevirkauju. 
Finita la commedia! Dabar 
raudu dėl Anykščių ligoni-
nės...

Vilkai. Po ilgos pertraukos prane-
šama apie blogus vilkų darbus. Vilkai 
papjovė 4 Skiemonių seniūnijos Vo-
versių kaimo ūkininko avis. Tai antra-
sis vilkų išpuolis prieš avis Anykščių 
rajone šiais metais. Pirmais išpuolis 
fiksuotas gegužės pradžioje.

Vadovas. Nuo pernai metų Anykš-
čių rajono valdžia bando laikinuoju 
VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis” vadovu paskirti buvusio FNTT 
vado Kęstučio Jucevičiaus brolį Min-
daugą. Ateinantį ketvirtadienį Anykš-
čių rajono taryba ketina įpareigoti sa-
vivaldybės administracijos direktorių 
Audronių Gališanka visuotiniame 
VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis” dalininkų susirinkime balsuoti už 
M.Jucevičiaus paskyrimą laikinuoju 
vadovu.

Žygiai. Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio patarėjo Donaldo 
Vaičiūno įsteigtas Anykščių sociali-
nės gerovės centras šią vasarą rengs 
žygius vaikams ir jaunimui Birželio 
17 dieną organizuotas žygis link Šla-
vės upelio, o birželio 23 dieną – link 
Puntuko brolio. „Žygio metu bus ap-
tariamos įvairios temos, mokomasi 
pasidaryti arbatą bei pietus gamtoje, 
vyks žaidimai, dovanų paieškos, tei-
kiami prizai ir pan.“, - žada Anykščių 
socialinės gerovės centras. Žygiams 
buvo skirta parama iš Anykščių rajo-
no savivaldybės biudžeto.

Tarša. Birželio 8 dieną vykusiame 
Anykščių rajono savivaldybės Eks-
tremalių situacijų komisijos posėdyje 
buvo aptarti darbai likviduojant eks-
tremalaus įvykio padarinius Troš-
kūnų seniūnijos Raguvėlės kaime. 
Remontuojamo gyvenamojo namo 
rūsyje kasant žemė po betoniniu pa-
grindu buvo rasta apie 60 l gyvsida-
brio. Likviduojant taršos židinį bus 
panaudotos savivaldybės administra-
cijos direktoriaus rezervo lėšos.

Mirtis. Anykščių socialinės globos 
namuose surengti mokymai „Mirtis 
ir gedėjimas socialinės globos institu-
cijoje: nuo tabu iki empatijos“. „Mo-
kymus vedė M. Romerio universiteto, 
edukologijos ir socialinio darbo institu-
to docentė dr. Alina Petrauskienė, kuri 
suteikė daug vertingų žinių apie mirtį 
ir gedėjimą socialinės globos namuo-
se, sužinojome, kaip su tuo susitaikyti, 
kaip nebijoti, kaip tą prisijaukinti, kaip 
tą išgyventi. Dėkojame doc. dr. Alinai 
už labai svarbių ir reikalingų žinių ir 
įgūdžių suteikimą mūsų kolektyvui“, 
- socialinėje erdvėje žiniomis dalijasi 
Anykščių socialinės globos namai.

Ekranas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija tęsia LED 
lauko ekrano viešąjį pirkimą. Savi-
valdybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
„Anykštai“ sakė, kad viešasis pirki-
mas buvo trumpam sustabdytas, pa-
tikslintos techninės pirkimo sąlygos ir 
jis tęsiamas iki liepos 2 dienos.

Kainos. Anykščių miesto viešojo 
maitinimo įstaigos dienos pietų kai-
nomis baigia pralenkti sostinę ir net 
Palangą. Lyderis šioje srityje – ne-
seniai Anykščių baseine duris atvė-
ręs gastrobaras „Pirmas daigas“, už 
dienos pietus jau prašantis ir 5 eurų. 
Pigiausiai Anykščiuose dienos pietus, 
maždaug už 3 Eur, galima pavalgyti 
mieste veikiančioje valgykloje.

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

Etnokosmologijos muziejuje atidaryta kosminė paroda – trys kosminiai aparatai, kurie keliavo į Mėnulį ir Venerą. Dabar jų dublikatai nusileido Etnokosmologijos 
muziejuje. Prieš lankytojus atsiveria didžiulė Mėnulio panorama – tai žvilgsnis į Mėnulio kalvas ten nusileidusių kosmonautų fotoaparato užfiksuotu vaizdu.

Saulės sistemoje yra tikimybė 
rasti gyvybę

Naujoji paroda išties įspūdin-
ga – lankytojų skaičius muziejuje 
ženkliai išaugo, susidomėjimas 
tikrai didelis. Paroda ir naujosios 
muziejaus ekspozicijos fragmen-
tai visai kitoje šviesoje ir dizaino 
sprendime iliustruoja lietuvišką 
etnokosmologiją ir kitus mūsų ry-
šius su Kosminiu pasauliu.

Čia galima išvysti Nežemiš-
kos gyvybės, Nežemiško proto 
ir Kosminių civilizacijų nau-
jausius tyrimus ir mokslines iš-
vadas. Vaizdžiai, simbolių kal-
ba parodoma, kodėl Kosminės 
civilizacijos neaplanko mūsų 
(kol kas...). Gyvybė gali apsi-
reikšti ne tik tolimų žvaigždžių 
planetose – net keturiose vietose 
mūsų Saulės sistemoje yra tiki-
mybė rasti Kosminę gyvybę. Bet 
kol kas čia mūsų viltys apsiribo-
ja tik kitos kilmės mikroorganiz-
mais – bet ir tai būtų didžiausia 
sensacija visoje mokslo epochos 
istorijoje! 

Gunaras KAKARAS

Atskirame stende eksponuojami 
Žemės civilizacijos Kosminių misi-
jų ateities planai

Ekspozicija netikėtai praturtėjo 
meteoritų gausa. Demonstruojama 
net aštuonis meteoritų pavyzdžiai. 
Yra pora gabalų iš 2013 metais va-
sario 15-tą dieną kritusio Čeliabinsko 
meteorito. 30-40 kilometrų aukštyje 
sprogo apie 12 tūkstančių tonų svėręs 
ateivis iš asteroidų žiedo. Sprogimo 
banga daužė langų stiklus, griovė 
pastatų sienas, daugiau kaip tūkstan-
tis žmonių buvo sužeista ar apdeginta 
ultravioletinio sprogimo spinduliavi-
mo. Kolekcijoje – vienas iš rečiausių 
pasaulyje meteoritų, vadinamų pala-
sytais. Tai geležiniai meteoritai su mi-
neralo olivino kristalų inkliuzais. Šli-
fuota tokio meteorito plokštelė atrodo 
kaip įstabus kosminis vitražas.

Etnokosmologijos muziejuje 
galima įsigyti Čeliabinsko 
meteoritų gabalėlių

Įsigyti galima ir naują Etnokosmo-
logijos žurnalą Nr. 3-4. Pagrindiniai 

žurnalo autoriai profesoriai Juozapas 
Algimantas Krikštopaitis, Libertas 
Klimka, Rimvydas Laužikas, dr. Gu-
naras Kakaras ir filosofas Martynas 
Juocevičius. Žurnalo turinyje – mu-
ziejaus naujovės ir problemos, astroar-
cheologija, etnologija, mokslo istorija, 
filosofija ir kt. Net du straipsniai skirti 
daugelio muziejaus lankytojų domi-
nančiu klausimu - neatpažintų skrai-
dančių objektų, NSO, egzistavimu.

Savaitgaliais muziejų gausiai lan-
ko jaunavedžių svitos – originalesnės 
vietos fotosesijoms su Kosmine aura 
Lietuvoje nerasi. Lauko ekspozicijos 
atnaujinti gėlynai ir želdiniai, lauko 
eksponatai – Saulės laikrodžiai, Sau-
lės modelis, sudarytas iš visos Lietu-
vos suvežtais 20-30 tonų akmenimis 
ir tikrai unikali kosminė architektūra 
– masinantis traukos centras Lietu-
voje. Muziejus gausiai lankomas ir 
užsienio svečių, o ekskursijos iš La-
tvijos jau tapo muziejaus kasdienybe. 

Žinoma, muziejaus lankytojams 
skirtose paslaugose liko naktiniai Vi-
satos objektų stebėjimai ir specialia 
teleskopine aparatūra Saulės dėmių ir 
protuberantų stebėjimai. 

Etnokosmologijos muziejujus įspūdingas ir dieną, ir naktį.

Lankytojus pasitinka moderni erdvė.

Saulės laikrodis.

Kosminis aparatas Mėnulio peizaže.Didysis muziejaus teleskopas. 30m skersmens Saulės modelis.

Registruotis galima tel. (8- 383) 45-424 arba muziejaus svetainėje. 
Muziejaus vadovas pažada, kad lankytojai tikrai nenusivils – neveltui 
muziejus su savo originaliu turiniu – vienintelis pasaulyje!  



  

2018 m. birželio 23 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 p.)

Rubrika 

sakė, kad iš rajono vadovo gir-
dėjęs nedviprasmiškų užuominų, 
kad yra nebepageidautinas. 

„Pamazgų „tikiuosi“ sulaukti. 
Jeigu yra „zadanijos“ - jos ir bus 
įvykdytos. Gali būti, kad merui 
vis dar neramu ar aš tik nesugal-
vosiu dalyvauti ligoninės vadovo 
konkurse naujai kadencijai. Todėl 
ligoninės vei-
klą dera nuo-
širdžiai ištirti, 
kad, gal būt, 
net nedrįsčiau 
pateikti doku-
mentų konkur-
sui“ - interviu 
žurnalui „Aukštaitiškas formatas“ 
(„Anykščių ligoninės vadovas ne-
nori, jog po jo būtų „nors ir tva-
nas“), kuris skaitytojus pasieks 
kitą savaitę, sakė D.Vaiginas.

Būtent D.Vaičiūno komisijos 
veiklą D.Vaiginas vertina kaip 
„zadanijas“, kurias mero patarėjui 
teks įvykdyti.   

Kas bandė sugriauti vidaus 
ligų skyrių?

Šiais metais ir pačioje ligoninė-
je atsirado opozicija D.Vaiginui. 
Teigiama, kad savivaldybės atsto-
vai „dirba“ su atskirais gydytojais, 
taip kurdami papildomą įtampą li-

Ligoninės vadovui didinamas 
spaudimas

spektras

goninėje.
Šią mintį stiprina keistai ėmęs 

byrėti ligoninės Vidaus ligų sky-
rius. Pavasarį šio skyriaus vedėjas 
gydytojas Ričardas Lapinskas at-
sisakė vadovo pareigų ir pasiliko 
tik naktinius budėjimus.

D.Vaiginas „Anykštai“ sakė, 
jog pasitraukus R. Lapinskui grįž-
ti į Vidaus ligų skyriaus vedėjus  
ilgai įkalbinėjo gydytoją Vaidą 
Klimkevičienę, kuri anksčiau va-
dovavo šiam skyriui. Pastaroji su-
tiko. Tačiau, gal po poros savaičių 
vedėjavimo V. Klimkevičienė taip 
pat pasitraukė ne tik iš šių pareigų, 
bet ir apskritai iš darbo Anykščių 
ligoninėje. 

Vidaus ligų skyrius, netekęs 
dviejų pagrindinių gydytojų, buvo 
ant žlugimo ribos ir D.Vaiginui tik 
vargais negalais pavyko surasti 
kitus gydytojus ir taip užkamšyti 
etatų skyles.

Beje, apie Vidaus ligų skyriaus 
byrėjimą kalbėjomės su  Anykščių 
ligoninės stebėtojų tarybos pirmi-
ninku D.Vaičiūnu. Paklaustas kaip 
jis, stebėtojų tarybos pirmininkas, 
stengėsi gelbėti Vidaus ligų sky-
rių, D.Vaičiūnas sakė, kad norėtų 
į šį klausimą atsakyti raštu. 

„Mano, kaip stebėtojų tarybos 
pirmininko, pozicija yra tokia, 
kad Anykščių rajono savivaldybės 
ligoninės vyriausiasis gydytojas 
atsako už įstaigos personalo su-
komplektavimą, užtikrina sąlygas 
įstaigos teikiamų paslaugų koky-

bei ir prieina-
mumui.

Tačiau, jei-
gu darbuotojas 
išeina iš dar-
bo, manyčiau 
jį įtakoja bent 
keletas veiks-

nių, kurie daugiau mažiau tin-
ka kiekvienoje situacijoje, pvz. 
darbo krūvis, darbinė atmosfera, 
atlyginimas. Šiuo atveju, ligoni-
nės vadovas, vyr. gydytojas, o jo 
sukurta atmosfera įstaigoje turi 
nemažą įtaką darbuotojų savijau-
tai darbe. Jeigu bent vienas iš šių 
faktorių tampa nesubalansuotu 
(pvz., didėja darbo krūvis, bet at-
lyginimas nekyla, įtempti darbi-
niai santykiai ir pan.), darbuotojų 
motyvacija mažėja. Neretai iki 
tiek, kad išeinama iš darbo. Kitas 
labiau natūralus faktorius – pa-
ties žmogaus pasirinkimo laisvė. 
Ypač jeigu kitoje įstaigoje pasiū-
lomos geresnės sąlygos“ - švel-

niai tariant ne visai į klausimą 
atsakė D.Vaičiūnas. 

Kaip padidinti algas ir 
subalansuoti biudžetą?

Kodėl ligoninėje imtasi išskir-
tinio tyrimo, klausėme Anykščių 
rajono merą Kęstutį Tubį. 

„Finansiniai rezultatai minu-
siniai. Norime pasižiūrėti, kodėl 
tokie rezultatai yra ir ką daryti, 
kad ligoninės finansinis rezultatas 
būtų teigiamas“ - labai elementa-
riai situaciją paaiškino meras.  

„Ligoninės 2017-ųjų metų rezul-
tatas neigiamas, tačiau D.Vaiginas 
spaudžiamas didinti darbuotojams 
atlyginimus. Kaip tai vyr. gydyto-
jas turėtų padaryti?“ - paklausėme 
mero. 

„Niekada atlyginimų (didinti) 
nereikalavome. Nebuvo tokio 
reikalavimo. Vyriausybė priima 
sprendimus, didina įkainius už 
teikiamas medicinines paslaugas. 
Ir premjeras, ir ministras klau-
sia, kodėl Anykščių ligoninėje, 
kurios steigėjas yra savivaldybė, 
nėra didinami atlyginimai. Toks 
paklausimas iš jų pusės buvo ne 
kartą. Aišku, mes labai norėtume, 
kad mūsų gydytojai uždirbtų ge-
riau ir ta darbo vieta būtų labai 
patraukli“ - jog kaip ir nespau-
džia D. Vaiginą didinti atlygini-
mus, bet kaip ir spaudžia, aiškino 
meras. 

Pasak K.Tubio, ne auditoriai 
ar kontrolierius į ligoninę išsiųs-
ti, o išskirtinai mero potvarkiu 
sudaryta darbo grupė, ko, regis, 
niekad nebuvo daroma tikrinant 
kitas Anykščių savivaldybės 
įstaigas, todėl kad ligoninėje, 
mero žodžiais, tiriami „platesni 
klausimai“. Be to, pasak mero, 
tokios ligoninės vyriausiojo 
gydytojo D.Vaigino darbo pa-
tikrinimo formos pageidavo ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
atstovai.  

Meras K. Tubis „Anykštą“ tiki-
no, kad jo nurodymas darbo grupei 
„pateikti išvadas ir pasiūlymus, 
kaip šalinti nustatytus ligoninės 
veiklos trūkumus“ yra toks, na, 
sakykim... retorinis. „Jeigu nenu-
statys pažeidimų - parašys, kad 
nenustatyta. Kaip galima sakyti, 
kad pažeidimas yra, jei dar neat-
liktas patikrinimas?“ - stebėjosi 
meras, lyg potvarkį būtų pasirašęs 
ne jis pats, o koks nors, pvz. Šmi-
gelskas.

Anykščių mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas netrukus ligoni-
nės vadovo veikloje ras žiaurių trūkumų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Darbo grupei vadovauja 
socialinis pedagogas

Mero K.Tubio potvarkiu su-
darytai darbo grupei, kuri turi 
nustatyti, jog D.Vaiginas blogai 
dirba, vadovauja Darbo partijos 
deleguotas mero patarėjas, ligoni-
nės stebėtojų tarybos pirmininkas, 
pagal išsilavinimą socialinis pe-
dagogas Donaldas Vaičiūnas. 

Jam talkina ekspolicininkė, sa-
vivaldybės administracijos Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėja Sigita Mačytė-
Šulskienė, savivaldybės gydytoja 
Vaiva Daugelavičienė ir savival-
dybės administracijos Finansų 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Danuta Gruzinskienė.    

Oficialus patikrinimo motyvas - 
išsiaiškinti, kodėl Anykščių ligo-
ninė 2017-uosius baigė nuostolin-
gai. Nors šiaip jau įstaigos pelnas 
ar nuostolis priklauso nuo pajamų 
ir išlaidų santykio. Ligoninės pa-
prastai gauna pinigus iš Teritori-
nių ligonių kasų pagal Vyriausy-
bės nustatytus tarifus už suteiktas 
paslaugas. Dažniausiai ligoninės 
taksi ar šarvojimo paslaugų netei-
kia...  O esminė ligoninių išlaidų 
dalis - algos gydytojams ir perso-
nalui.  

Pats meras K.Tubis savo raštu 
nurodė D.Vaiginui pateikti šūsnį 
dokumentų: apie įstaigos etatus, 
darbuotojų algas, apie paties vy-
riausiojo gydytojo algą, darbo lai-
ko apskaitos žiniaraščius, infor-
maciją apie viešuosius pirkimus 
ir t.t.

D.Vaiginas patikrinimą 
vadina „zadanijomis“ 
  
Anykščių ligoninės vyriausias 

gydytojas D.Vaiginas neslepia, 
jog, jo įsitikinimu, D.Vaičiūno 
komisija yra įrankis. 

„Mane reikia apipilti pamazgo-
mis, kad nesugalvočiau kandida-
tuoti dar vienai kadencijai“ - sako 
D.Vaiginas. Jo, kaip ligoninės va-
dovo, kadencija baigiasi rugsėjo 
mėnesį. D.Vaiginas „Anykštai“ 

...„Mane reikia apipilti 
pamazgomis, kad nesugal-
vočiau kandidatuoti dar 
vienai kadencijai“ - sako 
D.Vaiginas...

„Lubos“. Seimas penktadienį 
po svarstymo pritarė „valstie-
čių“ lyderio Ramūno Karbaus-
kio, premjero Sauliaus Skverne-
lio ir socialdemokratų darbiečių 
lyderio Gedimino Kirkilo „kom-
promisinėms“ „Sodros“ luboms 
daugiausiai uždirbantiesiems. 
Už tai penktadienį balsavo 64, 
prieš - 9, o susilaikė 23 parla-
mentarai. Trečiadienį tam prita-
rė ir Socialinės apsaugos ir dar-
bo komitetas. Tačiau komitetas 
pakoregavo parlamentarų siūly-
mą, ir numatė, kad lubos nebūtų 
taikomos privalomojo sveikatos 
draudimo įmokoms. Konserva-
torius Rimantas Jonas Dagys 
posėdyje teigė, kad siūlymui ne-
reikėtų pritarti, nes pirmaisiais 
metais „Sodra“ neteks 5 mln. 
eurų, o vėliau netektys tik didės. 
„Priėmus šitą pasiūlymą, vėl pa-
keitimo norma iš esmės krinta 
į apačią. Nėra deramo kompen-
savimo. Nesu prieš tokių lubų 
įvedimą, bet jos turi būti suba-
lansuotos“, - posėdyje sakė R. J. 
Dagys. 

Algos. Seimas svarstys Medi-
cinos praktikos įstatymo patai-
sas, kuriomis siūloma reglamen-
tuoti gydytojų rezidentų darbo 
užmokestį. Siūloma nustatyti, 
kad gydytojui rezidentui moka-
mas bazinis darbo užmokestis 
(mėnesinė alga) būtų apskai-
čiuojamas atitinkamą bazinio 
darbo užmokesčio (mėnesinės 
algos) koeficientą dauginant iš 
pareiginės algos bazinio dydžio, 
nustatyto Valstybės ir savival-
dybių įstaigų darbuotojų darbo 
apmokėjimo įstatyme nustatyta 
tvarka. Jaunesniajam gydytojui 
rezidentui būtų taikomas bazinio 
darbo užmokesčio (mėnesinės 
algos) koeficientas - 8,1, vy-
resniajam gydytojui rezidentui 
- 8,8.

Mėsa. Apie 40 tonų šašlyko, 
beveik 170 tonų šviežios mė-
sos ir per 370 tonų daržovių, 
atitinkamai maždaug 2, 8 ir 19 
pilnutėlių sunkvežimių - tiek 
„Maximos“ pirkėjai pirko Jo-
ninėms pernai: jų išvakarėse ir 
pačią Joninių dieną. Prognozės 
šiam Joninių savaitgaliui išlieka 
panašios: nepaisant to, kad per-
nai Joninės švęstos tris dienas, 
o šįkart jos išpuola savaitgalį, 
pirkėjai kasmet šventėms linkę 
leisti sau daugiau. 

Statistika. Per savaitę, birželio 
15-21 dienomis, šalies keliuose 
per eismo įvykius žuvo du žmo-
nės: 79 metų dviračio vairuotoja 
ir 84 metų pėsčioji (nereguliuo-
jamoje pėsčiųjų perėjoje). Lietu-
vos kelių policijos tarnybos duo-
menimis, įvyko 68 eismo įvykiai, 
kuriuose nukentėjo žmonės. Su-
žeisti 85 eismo dalyviai, tarp jų 
- 16 nepilnamečių (8 keleiviai, 4 
pėstieji, 2 dviračių, 1 mopedo ir 1 
automobilio vairuotojai).

Evakuacija. Dėl įtartino as-
mens penktadienį buvo evakuota 
Vokietijos Kelno miesto katedra. 
Apieškojus pastatą su šunimis, 
jame nieko nerasta. Katedra vėl 
atvėrė duris lankytojams, sakė 
policijos atstovas. 25 metų vyras 
furgonu privažiavo prie katedros 
ir keliskart į ją įbėgo. Tada ap-
sauginiai iškvietė policiją. Vyras 
buvo sulaikytas, jis nesipriešino.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Anykščių rajono ligoninė yra didžiausias Anykščių darbdavys. Įstaigoje dirba apie 250 darbuotojų.
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pirmadienis 2018 06 25

sekmadienis 2018 06 24

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 
Snieguolė
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 Velnio nuotaka. 
Muzikinis filmas Kazio Borutos 
apysakos „Baltaragio malū-
nas“ motyvais. Rež. Arūnas 
Žebriūnas. 1974 m.
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).  
17.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. H gru-
pė. Japonija - Senegalas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Jekaterinburgo.  
19.57 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. H grupė. 
Lenkija - Kolumbija. Tiesioginė 
transliacija iš Kazanės.  
23.00 Tvin Pyksas 2  N-14

6.20 Dienos programa. 
6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“ 
6.55 „Neramūs ir triukšmingi“
7.20 „Žuviukai burbuliukai“ 
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ 
8.35 „Tomo ir Džerio šou“ 
9.00 „Saugokis meškinų“ 
9.30 „Drakonų kova. Super“ 
N-7
10.00 Drakono užkeikimas 
11.45 Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys N-7
14.35 Šoklys N-7
16.25 Ne anyta, o monstras 
N-7
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Teleloto. 
20.35 Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija Kleopatra 
N-7
22.50 Aš Žvaigždė N14. 
0.40 Elvis ir Niksonas N14. 
2.15 Rezerviniai farai N-7

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 „Ozas. Didingas ir 
Galingas“ N-7
14.10 „Vidurvasario vainikas“ 

16.25 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“ N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“. 
N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Laukiniai šernai“ N-7
21.35 „Kietas riešutėlis 4.0“ 
N-14
0.10 „Pabėgimo kambarys“ S
1.50 „Iksmenai. Pradžia. 
Ernis“ N-7 (kart.)

6.30 Vilkikų čempionatas. 
Jordanija . 2017 m. Sporto 
laida. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Galiūnų Čempionų lyga 
Graikijoje. 2017 m. Sporto 
laida. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Mano siaubūnėlis“ 
11.30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ 
12.35 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7
15.00 Lietuvos plento dvira-
čių čempionatas. Tiesioginė 
transliacija iš Gargždų.
18.00 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7
18.30 „Detektyvų istorijos“ 
N-7
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“ 
10.20 „Būrėja“ 
10.55 „Akloji“ 
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 Apačiai 
22.55 Sugėrovai N-14
0.45 Nuogas ginklas. iš poli-
cijos metraščių N-7

  kultura
6.05 Mokslo sriuba. (kart.).
6.35 Kultūrų kryžkelė (kart.).  
7.30 Krikščionio žodis.   
(kart.).  
7.50 Kelias. Laida evange-
likams.    
8.05 Euromaxx. (kart.).
8.35 Aplinką tausojantis ūki-
ninkavimas 
9.05 Duokim garo! Šimtmečio 
Joninių šventė. (kart.).
11.20 ARTS21. 
11.45 Teatras. Aut. Margarita 
Alper.
12.30 ARTi. Veidai. 
12.45 Muzikos talentų lyga 
2018. 
14.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
14.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. G grupė. 
Anglija - Panama. Tiesioginė 
transliacija iš Žemutinio 
Naugardo.  
17.00 54-osios Tarptautinės 
sportinių šokių varžybos 
„Gintarinė pora 2018“.  

18.30 K-9 N-7
20.15 Vienos filharmonijos 
orkestro 2018-tųjų vasaros 
koncertas Šėnbrune.  
21.55 „Mes nugalėjom“. 
22.20 Koncertas „Folkšokas“.  
0.25 Velnio nuotaka. 
1.40 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Pagauk dainą. 
7.30 Čia tai geras!. 
8.30 KK2. N-7. 
10.25 Autopilotas. 
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 pa-
saulyje“ 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 
pasaulyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7

16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7 
19.00 „Amerikos dievaitis“ 
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „X Faktorius“. N-7
0.55 „Nuotykių ieškotojas“ 
N-7 (kart.)
2.30 „Jokių kliūčių!“ N-7

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Pavojingiausios kelio-
nės. Peru“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelio-
nės. Somalilandas“. 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 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Kanados GP 
apžvalga.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7.
19.00 „Rasputinas“ N-14.
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.

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.  
15.40 Seserys N-7
16.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. A grupė. 
Urugvajus - Rusija. Tiesioginė 
transliacija iš Samaros.   
Pertraukoje - Žinios. Orai.  
19.00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. 
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. B grupė. 
Ispanija - Marokas. Tiesioginė 
transliacija iš Kaliningrado.  
23.00 Aukštuomenės dakta-
ras N-7. 
23.45 Tvin Pyksas 2 N-14. 

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 istorijos. 
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Oplia! N-7. Humoro šou
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Grafas Montekristas“ 
N-7.
1.05 „Aš Žvaigždė“. N14. 

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 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. 
22.25 TV3 orai. 
22.30 „Ekipažas“ N-14
1.20 „Kvantikas“ N-7
2.10 „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
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ 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 „Mirtinas ginklas“ N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
20.25 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7.
21.00 Žemė - nauja pradžia 
N-7.
22.55 Angelai ir Demonai 
N14. 
1.30 „Juodasis sąrašas“ N-7. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
7.45 „Akloji“ 
8.15 „Būrėja“ 
8.45 „Akloji“ 
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 Laiko įkaitai N-7. 
23.15 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.25 „Nusikaltimas“ N14. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2016.
7.25 Auklė Mun 
7.35 Lesė 
8.00 Teatras. Aut. Margarita 
Alper. (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018. Tomo 
Venclovos knygos „Vilniaus 
vardai“ pristatymas.  
13.00 K-9 (1989) N-7 (kart.).
14.40 Mokslo sriuba. (kart.).
15.10 Auklė Mun 
15.25 Lesė 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 
16.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
16.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. A gru-
pė. Saudo Arabija - Egiptas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Volgogrado.  
19.00 Ten, kur namai 4 N-7
19.50 Ispanija. Nenuspėjami 
pokyčiai 
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. B grupė. 
Iranas - Portugalija. Tiesioginė 
transliacija iš Saransko.  
23.00 Vėjavaikė N-14. 
0.45 DW naujienos rusų 
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje. 

Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  

6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
Aktualijų laida
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 „Naujakuriai“ 
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 „Namas gatvės gale“ S.
0.50 „Kobra 11“ N-7
1.55 „Naujakuriai“

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. 
7.10 Patriotai. N-7.
8.10 „24/7“. 
9.10 „Rojus“ N-7
10.15 „Neišsižadėk“ N-7.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.25 „Iššūkis“ 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.
18.55 Rubrika „Saugi vai-
kystė“.
19.00 „Iššūkis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 Patriotai. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vai-
kystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Prancūzijos GP 
apžvalga.
0.05 „Gluchariovas“ N-7.
1.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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trečiadienis 2018 06 27

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.  
15.45 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
16.45 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionatas. C grupė. Danija - 
Prancūzija. Tiesioginė transliacija 
iš Maskvos.   Pertraukoje - Žinios. 
Orai.  
19.00 Emigrantai. 
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. 
Islandija - Kroatija. Tiesioginė 
transliacija iš Rostovo.  
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 reindže-
ris“  N-7

8.55 Rytas su LNK. 
10.55 Oplia! N-7. Humoro šou
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 Oplia!. N-7. Humoro šou
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 „Pabėgimas“ 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 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
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 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.20 „TV3 sportas“.

22.25 „TV3 orai“.
22.30 „Ore“ N-14
0.20„Elementaru“ N-7
1.20 „Kvantikas“ N-7
2.10 „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
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ N-7.
13.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7
14.50 „44-as skyrius“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7. 
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Mirtinas ginklas“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
20.25 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7.
21.00 „Delta“ būrys N14. 
23.40 Žemė - nauja pradžia 
N-7.
1.30 „Įkaitai“ N-7.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeimininkas?” 
7.45 „Akloji“ 
8.15 „Būrėja“ 
8.45 „Akloji“ 
9.00 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ 
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 Midsomerio žmogžudys-
tės XVI. Aeroklubas N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
1.10 „Nusikaltimas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2016. „Klaus 
Doldinger’s Passport“ (Vokietija).   
(kart.).
7.15 Auklė Mun 
7.30 Lesė 
7.55 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. Krzysztofo 
Zanussio autobiografijos 
„Gyvenimo strategijos“ pristaty-
mas.  
13.05 Pažvelk į profesiją kitaip. 
(kart.).
13.30 Nes man tai rūpi. (kart.).
14.15 Ispanija. Nenuspėjami 
pokyčiai 
15.10 Auklė Mun 
15.25 Lesė 
15.50 Nuo gamyklos konvejerio 
16.15 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionato apžvalga.
16.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. C grupė. 
Australija - Peru. Tiesioginė trans-
liacija iš Sočio.  
19.00 Ten, kur namai N-7
19.50 Islamas ir Vakarai 

20.45 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionatas. D grupė. Nigerija 
- Argentina. Tiesioginė transliacija 
iš Sankt Peterburgo.  
23.00 Jaunasis Montalbanas 
2 N-7
0.45 DW naujienos rusų kalba.
1.00 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  

6.30 Labas vakaras, Lietuva. 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro šou
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvenimiškos istorijos. 
14.00 Rytas su LNK. 
16.00 „Kas namie šeimininkas?“ 
17.00 Info diena.
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 „Naujakuriai“ 
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
20.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Suvokimas“ N-14.
0.00 „Pėdsakai“ N-7
0.55 „Kobra 11“ N-7

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.10 Patriotai. Žurnalistinių tyri-
mų 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
12.25 „Iššūkis“ 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 „Iššūkis“ N-7.
0.05 „Gluchariovas“ N-7
1.05 „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 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.  
15.40 Seserys N-7.  
17.30 Žinios 
16.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. F grupė. 
Meksika - Švedija. Tiesioginė 
transliacija iš Jekaterinburgo.   
Pertraukoje - Žinios. Orai.  
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E grupė. 
Serbija - Brazilija. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.  
23.00 Aukštuomenės dakta-
ras 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 Oplia! . N-7. Humoro 
šou
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 Oplia! N-7. Humoro šou
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 „Karo menas“ N14. 
0.55 „Judantis objektas“ N-7.

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 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
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 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 „Mirtinas smūgis“ N-14

0.20 „Elementaru“ N-7
1.20 „Kvantikas“ N-7
2.15 „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
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.50 „Teisingumo agentai“ 
N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Mirtinas ginklas“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
20.25 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7.
21.00 Smūgio banga. 
Akimirka iki katastrofos N-14
22.50 „Delta“ būrys N-14
1.20 „Įkaitai“ N-14
2.05 „Kas žudikas?“ N-7.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
7.45 „Būrėja“ 
8.15 „Būrėja“ 
8.45 „Akloji“ 
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 žmogžu-
dystės XVI. Auksinė kekė N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
1.00 „Nusikaltimas“ N14. 

   kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
6.50 Stop juosta. (su vertimu į 
gestų k.).   (kart.).
7.10 Auklė Mun (kart.).
7.25 Lesė 
7.50 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
8.20 Nacionalinis turtas. 
Kompozitorius Anatolijus 
Šenderovas.   (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018. Diskusija 
„Europos kultūros paveldas. 
išsaugoti, aktualizuoti ir per-
duoti ateities kartoms“.
13.05 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (kart.).
14.20 Islamas ir Vakarai 
(kart.).
15.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.25 Lesė 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 
16.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
16.45 2018 FIFA pasaulio 

futbolo čempionatas. F gru-
pė. Pietų Korėja - Vokietija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kazanės.  
19.00 Ten, kur namai 4 N-7
19.55 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 4 
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E gru-
pė. Šveicarija - Kosta Rika. 
Tiesioginė transliacija iš 
Žemutinio Naugardo.  
23.00 Vasaros meilė N-14. 
0.30 DW naujienos rusų 
kalba.

6.30 Labas vakaras, Lietuva. 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro šou
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 „Naujakuriai“ 
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 „16 kvartalų. N-14
23.30 „Pėdsakai“. N-7.
0.30 „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 „Iššūkis“ 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 Patriotai. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.57 Orai.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
0.05 „Gluchariovas“ N-7
1.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2018 06 28

penktadienis 2018 06 29

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.  
15.40 Seserys N-7
16.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. H grupė. 
Japonija - Lenkija. Tiesioginė 
transliacija iš Volgogrado.   
Pertraukoje - Žinios. Orai.  
19.00 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionatas. G grupė. Anglija 
- Belgija. Tiesioginė transliacija iš 
Kaliningrado.  
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 Oplia! N-7. Humoro šou
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 Oplia! N-7. Humoro šou
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 „Eik su manim“ N14. 
0.20 „Judantis objektas“ N-7.

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 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
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 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 „Pagrobimas“ N-14
0.45 „Elementaru“ N-7.
1.30 „Kvantikas“ N-7
2.20 „Amerikiečiai“ N-14.

6.15 “Viena už visus”  N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.35 „44-as skyrius N-7. 
9.30 „Teisingumo agentai“ N-7. 
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.50 „Teisingumo agentai“ 
N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Mirtinas ginklas“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
20.25 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 Kitos 48 valandos N14. 
23.00 Smūgio banga. Akimirka 
iki katastrofos N-14
0.45 „Įkaitai“ N14. 
1.35 „Reali mistika“ N-7.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeimininkas?” 
7.45 „Būrėja“ 
8.15 „Būrėja“ 
8.45 „Akloji“ 
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. 
Šįkart iki galo N14. 
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.50 „Nusikaltimas“ N14. 

  kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festi-
valis „Kaunas Jazz“. „Torsten 
Goods“ (Vokietija). 2 d. (kart.).
7.00 ARTi. 
7.15 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
7.25 Lesė 
7.50 Linija, spalva, forma. 
8.20 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio  
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Maistas ir aistros. (kart.).
12.45 Klauskite daktaro. (kart.).
13.40 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
14.25 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 4 
15.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.25 Lesė 
15.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 
16.15 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionato apžvalga.
16.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. H gru-
pė. Senegalas - Kolumbija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Samaros.  
19.00 Ten, kur namai N-7
19.55 Mano tėviškė.
20.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
20.45 2018 FIFA pasaulio 

futbolo čempionatas. G grupė. 
Panama - Tunisas. Tiesioginė 
transliacija iš Saransko.  
23.00 Arminas Narbekovas. 
Futbolo fenomenas. 
Dokumentinis filmas. 2015 m.  
24.00 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  
0.45 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festiva-
lis „Kaunas Jazz“. Gregory Porter 
(JAV). 1 d.

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro šou
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.) 
8.55 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Naujakuriai“ 
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 „Blicas“ N-14.
23.25 „Pėdsakai“. N-7
0.25 „Kobra 11“ N-7
1.20 Naujakuriai

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.
10.15 „Rasputinas“ N-14.
11.15 „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. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 „Patriotai“. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
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 
18.00 Klausimėlis.lt.  
18.20 Munreikeris N-7.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Tik tavo akims N-14
1.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7.

6.20 „Mano gyvenimo švie-
sa“ 
7.30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“  N-7
8.55 Rytas su LNK. 
10.55 Oplia! . N-7. Humoro 
šou
11.25 „Policijos akademija“ 
N-7

12.25 Gyvenimiškos isto-
rijos . 
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 „2 ginklai“ N14. 
23.10 „Visi geri dalykai“ 
N14. 
1.05 „Eik su manim“ 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 „Vasara, ateik čia“. 
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 „Boltas“ N-7
21.20 „Kelnėse dar ne sene-
lis“ N-14
23.30 „Konanas barbaras“ 
N-14
1.40 „Pagrobimas“ N-14 
(kart.)

6.15 “Viena už visus”  N-7
7.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k) N-7
8.35 „44-as skyrius N-7. 

9.30 „Teisingumo agentai“ 
N-7.
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.50 „Teisingumo agentai“ 
N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Mirtinas ginklas“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
21.00 Amerikos kiborgas. 
Plieninis karys N-14
22.55 Kitos 48 valandos 
N-14
0.55 „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. 
Apsirijimas N14. 
22.50 Nepageidaujamas 
kaimynas N14. 

1.05 „Nusikaltimas“ N14. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXVII tarptautinis džiazo 
festivalis „Kaunas Jazz“. 
Gregory Porter (JAV). 1 d. 
(kart.).
7.00 Mano tėviškė. (kart.).
7.15 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
7.25 Lesė (kart.).
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 Stop juosta. (su verti-
mu į gestų k.).  
12.40 Teatras. (kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.15 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Svečias 
- dailininkas Erwin Wurm 
(Austrija).
15.10 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 
15.25 Lesė 
15.50 Vilniaus Laterano 
kanauninkų vienuolynas ir Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia. 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba. (kart.).
8.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.30 Ten, kur namai 4 N-7
20.25 Kultūros teismas. 
21.15 Kompanionas N-14

23.05 „Vilniaus festivalis 
2017“. Ezio Bosso sugrįžta.  
0.35 DW naujienos rusų 
kalba.

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro 
šou
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvenimiškos isto-
rijos. 
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“ 
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 „Nevykėliai po prie-
danga 2“ N-14
0.15 „Blicas“ N-14 (kart.)

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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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.  
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą).  
16.00 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
16.45 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kazanės.   Pertraukoje - Žinios. 
Orai.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Šiandien prieš 100 
metų. 
19.57 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.45 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš Sočio.  
23.00 Pradedantieji 
0.45 Tik tavo akims 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 „Pabaisiukas Bansenas“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“ 
9.00 „Saugokis meškinų“ 
9.30 „Drakonų kova. Super“ 
10.00 Pramuštgalviai
11.35 „Drakono perlo paslap-
tis“ N-7.
13.30 „TKKG ir paslaptinga 
proto mašina“ N-7.
15.45 „Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai“ N-7.
17.30 „Geriau vėliau negu 
niekada“ N-7
18.30 Žinios. 
19.30 „Smurfai 2“ 
21.45 „Nebrendylos 2“ N-14
23.50 „Vampyrai užkniso 
juodai“ N-14
1.30 „2 ginklai“ 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 „Eldorado beieškant“ N-7.
10.30 „Skaniai ir paprastai“. 
Lietuva, kulinarijos laida.
11.00 „Užburta meilė“ 
12.05 „Titanikas“ N-7.
16.00 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“ N-7.
16.35 „Batuotas katinas Pūkis. 
Trys velniūkščiai“ N-7.
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Galiūnas Džo“ N-7
21.50 „Iksmenai. Pirma klasė“ 

N-7
0.20 „Velnio stuburo paslaptis“ 
S

6.15 “Viena už visus”  N-7
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.05 „Vaikai šėlsta“ 
10.30 „Mano siaubūnėlis“ 
11.45 Europos septynetų reg-
bio taurė. Tiesioginė transliacija 
iš Šiaulių.
12.10 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ 
13.25 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ N-7.
14.30 Europos septynetų reg-
bio taurė. Tiesioginė transliacija 
iš Šiaulių.
14.55 „Reali mistika“ N-7.
15.55 „Detektyvų istorijos“ 
N-7.
16.45 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7.
17.15 Europos septynetų reg-
bio taurė. Tiesioginė transliacija 
iš Šiaulių.
17.40 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7.
18.20 „Kas žudikas?“ N-7.
19.30 Muzikinė kaukė. 
Muzikinis šou. 
22.05 Snaiperis N14. 
0.10 Nakvynės namai S. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Pragaro katytė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.50 „Sodininkų pasaulis“ 
9.30 „Tėvas Motiejus“ 

10.45 „Būrėja“ 
12.30 „Nekviesta meilė“
14.45 „Tabatos salonas“ 
15.45 „Širdele mano“ 
17.45 „Akloji“ 
18.55 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 Bekas 5. Gunvaldas 
N-14
22.55 Visiškai slaptai N-7
0.40 Nepageidaujamas kaimy-
nas N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Duokim garo! 
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. ( kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).  
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 Muzikos talentų lyga 
2018. (kart.).
11.30 Užsispyrėlės sutram-
dymas 
14.20 Stilius. 
15.15 Atžalos. 
16.00 Euromaxx. 
16.35 Karo žmonės. 
17.25 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
17.55 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. 
18.40 Mano tėviškė. (kart.).
19.00 Lietuvos šimtmečio dai-
nų šventė „Vardan tos&“. Dainų 
diena Kauno Dainų slėnyje. 
Tiesioginė transliacija.  
22.00 Kino žvaigždžių alėja. 
N-14
23.40 LRT OPUS ORE. 
„Miško gyventojai“.  

0.40 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena.
14.30 Oplia!. N-7. Humoro 
šou
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 pasau-
lyje“ 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 „Visureigiais per 
Aliaską“ N-7
11.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
12.30 „Sunkiausios profesijos 
pasaulyje“ 
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“. 
21.50 „Sportas“.
21.58 „Orai“. 
22.00 „Juodasis erelis“ N-7
0.10 „Nevykėliai po priedanga 
2“ N-14 (kart.)
2.15 „Jokių kliūčių!“ N-7

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. N-7
7.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė“. 
8.30 „10 min iki tobulybės su 
Jurijumi“. 
8.45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.30 „Vantos lapas“. 
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 Gyvenimo būdas. N-7
11.00 „Iššūkis“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 „Tarptautinis MMA tur-
nyras „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 - įstaty-
mas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
1.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
2.40 „Baltoji vergė“ N-7

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. 
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

„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: 

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  29, Anykščiai).
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.30 Mūsų miesteliai. 
Darbėnai. 3 d.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Pietinių jūrų žvejai. 1 d.  
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos (subti-
truota). 
13.55 Sveikinimų koncertas.  
15.45 Europos futbolo čem-
pionatas. E grupė. Belgija 
- Airija.  
17.50 Šiandien.  
18.10 UEFA EURO 2016 
apžvalga. 
18.45 Europos futbolo čem-
pionatas. F grupė. Islandija 
- Vengrija.  
20.55 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
21.00 Panorama.  
21.45 Europos futbolo 
čempionatas. F grupė. 
Portugalija - Austrija.  
24.00 Bėgantis taikinys. 
N-14.  
1.40 Pasaulio dokumentika. 
Pietinių jūrų žvejai (subti-
truota, kart.). 
2.35 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos (subtitruota, kart.). 
3.30 Klausimėlis.lt.  
3.45 Jūros šventė 2015. 
“Auksinio balso” koncertas.  
5.15 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. (kart.). 

 
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Kung Fu Panda”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  

8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Bonifacijaus atostogos.  
9.55 “Na, palauk!”. 
10.15 KINO PUSRYČIAI 
Pramuštgalviai. 
11.55 Ožkos nuotykiai 
Prahoje. N-7.  
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.35 Alfredo nesėkmės. 
N-7.  
16.30 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Pelėdų 
karalystės sargai. 
21.20 Šeimos savaitgalis. 
N-7.  
23.35 Mėnesio darbuotojas. 
N14.  
1.40 Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija. N14. 

 
6.25 Slibinų dresuotojai.N-7.  
6.55 Bidamanų turnyras. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai  
N-7.  
9.00 Kung Fu Panda.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Simpsonai. N-7.  
11.00 Kumba. N-7.  
12.40 Spąstai tėvams. 
Medaus mėnuo Havajuose.  
14.25 Netikra vienuolė. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Suaugusiųjų priežiūra. 
N-7.  
21.40 Neįmanoma misija 3. 
N-7.  
0.10 Būtina Čarlio 
Kantrimano mirtis. N-14.  
2.10 Nešvarus žaidimas. 
N-14.  

 
6.15 Pričiupom! (k). N-7.  
6.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
7.35 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
8.30 Brydės. Istorinė-
publicistinė laida 
9.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Lietuvoje 
.  
12.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.  
13.00 FAILAI X. “Slaptosios 
draugijos. Konspiratorių 
kaukės”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
15.55 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Už vaikystę.  
19.30 Lietuvos 
Supermiestas.  
21.55 MANO HEROJUS 
“Bazė”. N14.  
23.55 AŠTRUS KINAS 
“Slenkstis”. N14.  
1.45 “Kortų namelis”. N14.  
3.15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
4.05 Lietuvos Supermiestas 
(k). 

 
6.50 “Akloji”.  
8.00 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.25 “Monstrų karai”.
10.55 “Miesto zoologijos 

sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo nau-
jagimiai”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Pasaulio burtininkai”. 
N-7.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Katie Fforde. Vilčių švytu-
rys”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm. 
Saulė ir audra”. N-7. 22.50 
“Laiko gijos”. N-7.  
0.30 “Derenas Braunas”. 
N-7.  
1.25 “Mano didysis O!”. N14.  
3.00 “Monstrų karai”.  
3.45 “Zoologijos sodo nau-
jagimiai”.  
4.10 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
4.35 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
5.00 Kas namie šeiminin-
kas?. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Septynios Kauno die-
nos.  
7.30 IQ presingas.  
8.00 Jūros šventė 2014.  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.45 Europos futbolo čem-

pionatas. E grupė. Italija 
- Švedija.  
14.45 Istorijos detektyvai.  
15.30 Tikri vyrai.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.40 Premjera. Pasakojimai 
iš Japonijos 3 d. 
17.45 Žinios.  
18.00 Šarūno Barto filmų 
retrospektyva. Koridorius.  
19.30 ARTS21.  
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.25 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Benai, plaukiam į Nidą 
2014.  
1.20 Jūrų pabaisa. N-14.  
2.45 Rusų gatvė.  
3.15 Didžioji Lietuva.  
3.45 ARTi. Medalis.  
4.15 Linija, spalva, forma.  
5.00 ARTS21.  
5.25 Panorama.

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
15.00 Už vaikystę (k).  
15.30 KK2 (k). N-7. Infošou.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
19.30 
SUPERDOKUMENTIKA 
Šventasis Rusijos karas. 
20.30 Valanda su Rūta (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas.  
23.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  

 
6.30 Bjauriausi darbai pa-
saulyje. N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba.  

9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Nuo amato iki verslo..  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Futbolo.TV  
12.30 Bjauriausi darbai pa-
saulyje. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Aukščiausia pavara.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Bibliotekininkai. N-7.  
19.00 Blondinė eina į karą. 
N-7. 
21.00 Be stabdžių. N-14. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Dvyniai. N-7. 
0.45 Nubusti Meksikoje. 
N-14. 

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 “Gyvenu čia”.  
11.00 “Detektyvas Linlis”. 
N-7. 
13.00 “Mikropasauliai”. N-7. 
13.40 Rio 2016. Speciali 
laida. 
13.50 “Mama detektyvė”. 
15.00 Žinios. 
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “Pėdsakas”. N-7. 
19.30 “Kaip gyvena krokodi-
lai”. N-7. 
20.30 “Tigrų sala”.  
21.00 Žinios.  
21.30 “Šetlando žmogžudys-
tės. Negyvas vanduo”. N-7. 
0.00 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.55 “Šetlando žmogžudys-
tės. Negyvas vanduo”. N-7. 
3.55 “Kruvina žinutė”. N-14. 
5.25 “Kaip gyvena krokodi-
lai”. N-7. 
6.15 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius.
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
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(Atkelta iš 1 p.)

Pasak stovyklos „Smagumė-
lis“ vadovės J. Veteikienės, gerai 
parengta, Anykščių rajono savi-
valdybės finansuota ir socialinio 
bendravimo ugdymui skirta sto-
vykla pavyko. Penkios turiningos 
ir greitai prabėgusios dienos buvo 
kupinos netikėtai žavių atradimų. 

Kiek džiaugsmo vaikučiai pa-
tyrė sumaniojoje, tiesiog išma-
niojoje gyvulių ūkio pažinimo 
sodyboje „Paukščių kiemas“, kur 
su įvairiais paukščiais, naminiais 
gyvuliais bei tikriausiais žmonių 
pagalbininkais bei draugais buvo 
susitikę. Gal ir kažkur užsiglau-
dusį „bjaurųjį ančiuką“ pastebė-
jo... Tačiau daugiausiai įdomy-
bių surado Anykščiuose – kopė į 
Vorutos piliakalnį, muziejiniuose 
priešpilio įtvirtinimuose susipa-
žino su viduramžių karių, pilėnų 
gyvenimu, išbandė jų pramogas 
bei bandė rankos miklumą ir akies 
taiklumą šaudydami lankais. Taip 
pat aplankė visuomet žavintį Pun-
tuko akmenį, žengė Lajų tako la-
birintu ir kopė į aukštąjį bokštą, o 

Smagi svėdasiškių stovykla 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos 1 - 5 klasių mo-

kinių bei bičiulių stovykla, vadovaujama smagios, energingos 
socialinės pedagogės Jūratės Veteikienės pasisekė. Beveik dvi de-
šimtys smagių vaikučių keliavo, žengė pažinimo takais, bendravo, 
gilinosi į Anykščių krašto bei visos Lietuvos istoriją, žinoma, ir 
pramogų užtekę.

Raimondas GUOBIS

Smagieji Svėdasų mokinukai nusifotografavo ant sūpuoklių 
miestelio centre.

Ekskursija po Svėdasų miestelį sutapo su Gedulo ir vilties dienos 
paminėjimu, tad mažieji svėdasiškiai buvo apdovanoti ir pilietiš-
kumo pamoka - pakėlė lietuvišką trispalvę.                

Autoriaus nuotr. 

Posėdį pradėjęs Anykščių rajono 
savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis kons-
tatavo, kad apie stichinę sausrą 
daugelis turi savo nuomonę, tačiau 
pareigūnai priversti remtis objek-
tyviais skaičiais.

„Mes lankomės pas ūkininkus. 
Lankėmės Viešintose, Kavarske, 
Burbiškyje ir stebime situaciją. Kol 
kas sąlygos yra įtemptos ūkinin-
kams. Aišku jau, kad rodikliai bus 
arti savikainos, žemiau ar aukščiau, 
priklausomai nuo auginamų kultū-
rų. Bet kol kas ekstremalią situaci-
ją, mūsų nuomone, dar anksti skelb-
ti. Tuo labiau, kad vegetacija šiuo 
metu yra tarpinė. Bus dar derliaus 
laikas, jo nuėmimas ir taip toliau. 
Kalbant iš profesinės pusės, jei ta 
kaitra nustos ir šiek tiek bus drė-
gmės, tai sudarys sąlygas užaugti 
grūdui“, - kalbėjo V.Velikonis.

Tuo tarpu posėdyje dalyvavęs 
Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis konstatavo, kad 
rajono ūkininkai dėl sausros išgy-
vena ypatingai sudėtingą laikotar-
pį.

Dėl sausros Anykščių rajone raginama 
nekūrenti Joninių laužų

pusę reikiamo kiekio, kitos pusės 
nebenusimato, o gyvulių praktiš-
kai nebeturi kur ganyti. Aš nekal-
bu apie smulkius ūkius, turinčius 
vieną kitą galviją, ten kažkur dar 
pašarų randa, ištvers. Pieno ūkiai 
taip pat masiškai parduodami. Tai 
lemia ir pieno supirkimo kainos, 
ir sudėtinga pašarų gamyba“, - 
kalbėjo D.Žiogelis.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
V.Velikonis pastebėjo, kad ūkinin-
kams svarbiausia šiuo sudėtingu 
laikotarpiu – sutartinių įsipareigo-
jimų įvykdymas prieš Nacionalinę 
mokėjimų agentūrą.

„Šiandien (birželio 22 dieną, 
penktadienį, - red. pastaba) vyksta 
Lietuvos ūkininkų sąjungos suva-
žiavimas. Yra paruoštas rezoliuci-
jos projektas ir pagrindinis akcen-
tas joje tas, kad dėl sausros būtina 
kreiptis į Europos Komisiją, kad 
tie ūkininkų įsipareigojimai vyk-
dant tam tikras priemones būtų ati-
dėti, o išmokos ūkininkus pasiektų 
neatsižvelgiant į įsipareigojimus“, 
- informavo V.Velikonis.

Anykščių rajono savivaldybės 
vyriausiasis specialistas Gintaras 
Vaičiūnas posėdyje kritikavo teisės 
aktus, kuriais remiantis būtų gali-
ma skelbti ekstremalią situaciją – 
jis juos pavadino „nelogiškais“.

„Šiuo atveju tai yra Vyriausybės 
reikalas, o ne savivaldybių“, - pa-
stebėjo G.Vaičiūnas.

Valstybinių miškų urėdijos 
Anykščių padalinio Miško želdi-
nimo ir apsaugos miškininkas Gin-
tautas Baršauskas pasakojo, kad 
rajono miškuose labai sausa.

„Miškuose situacija sudėtinga, 
šiuo metu yra ketvirta gaisringu-
mo klasė, tačiau manome, kad kol 
kas kreiptis į savivaldybę dėl žmo-
nių lankymo ribojimo miškuose 
yra netikslinga. Bet, jei sinoptikai 
suklydo ir per savaitgalį nepalys, 
kitą savaitė gaisringumo klasė ra-
jono miškuose bus jau penkta, tada 
kreipsimės į savivaldybę riboti ar 
net drausti žmonių lankymąsi miš-
kuose“, - sakė G.Baršauskas.

Tiesa, jei net ir būtų draudžiama 
lankytis rajono miškuose, greičiau-
siai apribojimai būtų taikomi ne vi-
sur, nes esą Lajų tako teritorija pa-
tenka į turistų lankomus maršrutus.

„Žmonių srautų didelių miškuo-
se dar nėra. Žemuoges jau susirin-
ko, mėlynės dar tik prasideda (šiais 
metais jos labai nedidelės), prie 
vandens telkinių didelio antplūdžio 
nėra“, - apie situaciją miškuose ir 
šalia jų pasakojo G.Baršauskas.

Šiemet Anykščių rajone jau kilo 
trys miško gaisrai. 

Anykščių rajono ugniagesių tar-
nybos viršininkas Valdas Tereške-
vičius posėdyje svarstė, ar uždrau-
dus žmonėms lankytis miškuose, 
gali iškilti problemų su kontrole, 
ar tokių apribojimų laikomasi.

Menų inkubatoriuje buvo panirę į 
interaktyvaus parko pasaulį. 

Įdomi buvo ir pažintinė kelionė 
po Svėdasus ir artimąsias apylinkes, 

juk čia kiekviena gatvė, kiekvienas 
namas, kiekvienas kampelis saugo 
įdomiąją istoriją ir kaip smagu tos 
istorijos paslaptis pažinti.

„Vakar (birželio 22 dieną, ke-
tvirtadienį, - red.pastaba) laukėme 
lietaus. Sulaukėme. Paskaičiavau, 
kad lietaus iškrito beveik 5 mili-
metrai, o į žemė lietus įmirko apie 
centimetrą. Bendravau su vieno 
ekologinio ūkio savininku. Žiemi-
nių kultūrų nepasėjo dėl praėjusių 
metų gausių kritulių, o vasarinės 
kultūros praktiškai visos bus ne-
kuliamos. Kito mėsinio gyvuli-
ninkystės ūkio savininkai inten-
syviai išparduoda gyvulius, nes 
pašarų šiuo metu pagamino tik 

Anykščių rajono priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos viršininkas 
Saulius Slavinskas kalbėjo, kad 
sausra grasina durpingoms pie-
voms – kai kur jau būta nedidelių 
jų gaisro židinių.

„Galimas gaisravietes mes kar-
tas nuo karto tikrinsime. Durpy-
nas smilksta ilgai, o tik po to pra-
simuša tas degimas“, - maždaug 
prieš dešimtmetį Anykščių rajone 
kilusius durpynų gaisrus priminė 
S.Slavinskas.

Ekstremalių situacijų komisija 
Anykščių rajono gyventojus nuta-
rė perspėti susilaikyti nuo Joninių 
laužų kūrenimo.

Stichinė sausra šiuo metu yra 
paskelbta penkiose Lietuvos sa-
vivaldybėse: Šakių, Alytaus, Ma-
rijampolės, Trakų rajonų ir Kal-
varijos savivaldybių teritorijose. 
Stichinė sausra šį mėnesį buvo 
paskelbta ir Lazdijų rajono savi-
valdybėje, tačiau ji čia atšaukta 
po lietaus šios savaitės pradžioje. 
Lietuva dėl šalies ūkininkus nuka-
mavusios sausros kreipiasi į Euro-
pos Komisiją, prašydama pagalbos, 
taikant išimtis šalies žemdirbiams.  
Lietuva prašo Europos Komisijos 
leisti Lietuvos ūkininkams pūdy-
me, deklaruotame kaip ekologiniu 
atžvilgiu svarbi vietovė (EASV), 
šienauti ir ruošti pašarus arba 
juose ganyti gyvulius netaikant 
sankcijos. Taip pat prašoma leisti 
taikyti minimalaus augalų išlaiky-
mo dirvoje termino reikalavimo 
išimtį plotams, kuriuose deklaruo-
ti įsėliniai arba posėliniai augalai 
žalinimo reikalavimų atitikimui. 
Taip pat siekiama, kad būtų sutei-
kiama teisė netaikyti sankcijų už 
nenušienautas pievas. 

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršinin-
kas Dainius Žiogelis pasakojo, 
kad ūkininkai masiškai išpar-
duoda laikomus gyvulius.

Savivaldybės Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Virmantas 
Velikonis sakė, kad rajono 
ūkininkai dėl sausų orų gy-
vena įtampoje.

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija dėl sausros Anykščių rajone tik išklausė informaciją, tačiau jokių sprendimų nepriėmė.
Autoriaus nuotr. 
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Prie Kavarsko šaltinio – kaip 
į vieną iš lankytinų vietų 

Vasarą Kavarske, prie Švento-
sios slėnio šlaite trykštančio šv. 
Jono Krikštytojo šaltinio visada 
yra žmonių: vietinių, svečių ar 
turistų. Matyt, visus čia vilioja 
ramybė ir kažkoks paslaptingas 
tikėjimas nepaprastomis vandens 
savybėmis.  

Kiekvienas, arčiau prie šaltinio 
priėjęs, gaivinasi šiuo gėlu van-
deniu, pilasi jo išsinešti. Kiti net 
sklidinus bidonus išsiveža! Įdomu 
tai, kad pati vandens versmė nuo 
Šventosios upės vagos lygio į kal-
no viršų yra pakilusi net 134 me-
trus, tad šalto ir tyro tarsi krištolas 
vandens daugelis nori parsivežti 
namo. Vaikams neretai užtenka 
tik rankytes po šalta srove links-
mai krykštaujant įkišti, o suaugę, 
jei tik turi kur įsipilti, šio vandens 
būtinai parsiveža namo. Iš lanky-
tinos, saugotinos vietos jis iš tiesų 
lyg ir skanesnis, nei iš krano ar iš 
šulinio. 

1985 metais Kavarsko šv. Jono 
Krikštytojo šaltinis paskelbtas 
saugomu gamtos paveldo objektu. 
2012-aisiais, panaudojus Europos 
Sąjungos skirtą paramą, sutvarky-
ta visa aplink šaltinį esanti aplinka: 
baseinas, priėjimo ir apsistojimo 
vietos. Patraukli aplinka pritrau-
kia į Kavarską dar daugiau svečių 
ir turistų. Atvykę vaikai lipa ant 

scenos pasirodyti ir pasimaivyti, 
smagiai laksto pirmyn atgal nuo 
gana stačių kalniukų, vyriausieji 
šeimos atstovai ant suoliukų pri-
sėda pailsėti, aplinkiniu vaizdu 
pasigėrėti.  

Įspūdingiausiai šv. Jonui skir-
tas koplytstulpis ir pats šaltinis 
atrodo per Joninių šventes – visas 
apjuostas ir išpuoštas ilgais vaini-
kais su gyvomis gėlėmis. Po šv. 
Jono atlaidų prie šaltinio vykstan-
čiose poezijos šventėse dalyvauja 
daugybė kavarskiečių ir svečių. 
Ant koplytstulpio yra išskobta au-
toriaus pavardė ir metai: A. Jurkė-
nas 1991 m., taigi šis kavarskiečio 
tautodailininko Algirdo Jurkėno 
darbas skaičiuoja jau 27 metus. 
Viena kita suirusi smulki medinė 
detalė byloja apie negailestingai 
bėgantį laiką...  

Į baseiną nedrąsu lipti 

Šalia šaltinio yra nuo seno įreng-
tas gana didelis ir talpus betoninis 
baseinas, į kurį bėga šaltinio van-
duo, o iš ten – upokšniu į Šventą-
ją. Dveji, nuo seno įrengti baseino 
varteliai nesunkiai atsidaro, tačiau 
šiek tiek surišti su tvora, kad koks 
smalsuolis netyčia nepokšteltų že-
myn. Yra išlikę ir išbetonuoti laip-
teliai, kuriais galima būtų lipti ligi 
pat dugno. Dabar jie jau apaugę 
smulkia vandens augmenija, bet 
gerai matomi net ir tie paskutiniai, 

Pagoniškoji Versmės byla įsiliejo
į krikščioniškąją tradiciją

Pati didžiausia šventė Kavarske yra Joninės. Šiemet jos, pava-
dintos „Ant šv. Jono, ant jomarkėlio“, bus dar įspūdingesnės, nes 
Kavarskas švęs 480 metų jubiliejų.  

Ilgai lauktos Joninės šiemet vėl suburs visus į iškilmingą eiseną, kuri 
vyks birželio 23 dieną, 22 valandą, nuo šv. Jono Krikštytojo šaltinio 
iki Šventosios upės slėnio. O tikintieji birželio 24 dieną, 12 valandą, 
skubės į bažnyčią, kur Šv. Mišias aukos Apaštalų Sosto diplomatinis 
atstovas Baltijos šalyse - arkivyskupas Pedro López Quintana. 

Vėliau visi rinksis į miestelio centrinę aikštę klausytis koncerto.  

vandenyje, prie dugno esantys. 
Prieškario laikotarpiu tie, kurie at-
vykdavo į atlaidus, jiems pasibai-
gus, šiais laipteliais lipdavo į šaltą, 
vos 6–8 laipsnių vandenį – tikėta 
šaltinio vandens magiškosiomis 
savybėmis. 

Mūsų dienomis neretas atvykė-
lis šį aptvertą baseiną tik kaip dar 
vieną įdomų objektą apžiūri. Vie-
nas kitas (o ypač tai patinka vai-
kams!) meta į baseino dugną kokį 
centą, turėdamas viltį čia vėl kada 
nors sugrįžti ar tikėdamas svajonių 
išsipildymu. Į patį baseiną, kaip 
būdavo senais laikais, niekas ne-
belipa ir ničniekas nesusigundo 
net tų smulkų centukų nuo dugno 
susirinkti – šalta.

Žmonės į baseiną nelipa, tad an-
tys jį nusižiūrėjo, kaip ramią vie-
telę – 2018-ųjų pavasarį pamėgo 
šį baseiną viena vis bekvaknojanti 
antyčių pora, tai ramiai besnūdu-
riuojanti ant vandens, tai plaukio-
janti palei baseino šonus. 

Ne tik gaivus šaltinio vanduo 
žmones į Kavarską vilioja 

Šiemet žiemą, kai paspaudė ti-
kras šaltukas, kai termometrai nak-
tį rodė žemiau 20 laipsnių šalčio, 
beveik niekas nebeturistavo, retas 
užsukdavo į mažą miestelį apsidai-
ryti. Visiška ramybė aplink lanko-
mus objektus, o ir šaltis ką galėjo, 
tą sustingdė į ledą. O stipri srovė 
tryško visa jėga, prieš ją ir didžiau-
si šalčiai – bejėgiai. 

Svečių ir turistų ypač pagau-
sėja kiekvieną pavasarį ir vasarą. 
Gaivus šaltinis – šventvietė – dar 
labiau visus vilioja. Paprastai at-
vykusieji prie šaltinio neužsibūna 
ilgai, nes juk Kavarske ne vieną 
įdomų objektą galima apžiūrėti: tai 
ir šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, ir 
didžiausias Lietuvoje 20-ties me-
trų gelžbetoninis kryžius, Kavars-
ko hidroelektrinė. „Šaltinio“ vardu 
pavadintoje jaukioje kavinėje ga-
lima skaniųjų koldūnų užsisakyti. 
Šie nedidučiai, rankomis susukti 
koldūniukai yra Nacionalinio kuli-
narinio paveldo patiekalas. 

Šaltinio versmė trykšta 
Kavarsko herbe

2005 metais Lietuvos heraldikos 
komisija patvirtino svarbų Ka-
varsko simbolį – miestelio herbą. 
Mėlyname herbo fone į žalią sky-
do papėdę, iš kurios trykšta sida-
brinis vanduo, įsmeigtas auksinis 
kalavijas. Herbo etaloną sukūrė 
dailininkas Rolandas Rimkūnas. 
Yra išleistas ir miesto herbo pašto 
ženklas.  

Kalavijas yra jėgos, drąsos, 
garbingumo, teisingumo ženklas. 
Kalavijas taip pat reiškia gėrio ir 
blogio atskyrimą. Trykštantis šal-
tinis – gyvybę teikiantis tyrumo 
ir vaisingumo simbolis. Biblijoje 
šaltinis simbolizuoja amžinąjį gy-
venimą ir atgimimą, kai kurie filo-
sofai laiko jį nesenkančios energi-
jos simboliu. 

Nuo seno tikima šaltinio van-
dens gydomosiomis galiomis. Iki 
šiol kalbama, kad švento Jono nak-
tį šaltinio vanduo stebuklingu, o 
gal net ir šventu pavirsta: suteikia 
žmogui energijos, stiprybės, turi 
gydomųjų savybių. Apie šaltinio 

atsiradimą yra užrašyta legenda – 
pagoniškoji Versmės byla. 

Kavarsko versmės byla

1995 metais, pagal vietinių 
žmonių pasakojimus Kavarsko 
versmės bylą – legendą – užrašė 
Kavarske gyvenęs rašytojas pro-
zininkas, pedagogas, publicistas, 
Lietuvos rašytojų sąjungos narys 
Kęstutis Arlauskas.    

Tarp senų kavarskiečių tebesklan-
do legenda apie tai, kaip atsirado 
garsioji Kavarsko versmė. Esą, se-
novėje čia yra stovėjusi didelė, rąs-
tinių sienų apsupta pilis su aukštais 
kuorais ir iš tvirto ąžuolo padarytais 
vartais. Šią pilį valdė aklas narsusis 
kunigaikštis Kavaris. 

Sykį Kavario pilies sargybiniai 
pastebėjo per Šventosios upę be-
sikeliančius kalavijuočių būrius. 
Pilies gynėjams vos spėjus užverti 
geležimi kaustytus vartus, priešų 
kariuomenė tvirtu žiedu apjuosė 
aukštas tvirtovės sienas. Tikėda-
miesi, kad pilies gyventojai, ją 
ginantys kariai po ilgos apgulties 
nusilps iš bado ir troškulio, o pas-
kui pasiduos, kalavijuočiai paupės 
lankoje pasistatė palapines ir ėmė 
laukti. Pilėnai maisto turėjo pa-
kankamai, tačiau išseko vieninte-
lis jų šulinys. „Vandens, nors lašelį 
vandens!“ – maldavo troškulio nu-
kamuoti vaikučiai, bet jų motinos 
nebent savo ašaromis šiuos mažy-
lius tegalėjo pagirdyti. 

Lyg pasityčiodama iš pilėnų troš-
kulio, gretimai sruveno tyro vandens 
kupina Šventoji. Tiktai ką darysi, 
kai ant jos krantų baltavo kalavi-
juočių apsiaustai, žvengė užpuolikų 
žirgai, rūko laužų dūmai ir kvepėjo 
sumedžiotų stirnų, briedžių kepa-
ma mėsa. Susirinkę į krūvą pilies 
kariai, senoliai, žyniai ilgai ieškojo 
išeities. Pagaliau buvo nutarta pra-
siveržti prie upės ir galbūt daugelio 
vyrų gyvybės kaina parnešti į pilį 
vandens. Pats stipriausias, vos ne 
milžinas vadas Kavaris viename 
aršiame mūšyje buvo netekęs akių, 
todėl kažkas kitas turėjo vadovauti 
prasiveržimui. 

– Ką gi, traukiam burtus, kariai! – 
tarė vadas. 

– O kaip tie burtai atrodys? – pasi-
domėjo kažkas. 

– Nagi šitaip! – rūsčiai suraukė 
antakius vadas Kavaris ir sulig tais 
žodžiais iš sidabru puoštų makštų 
išsitraukė ilgą kalaviją. 

Visi kariai, išplėtę akis, laukė toli-
mesnio Kavario žingsnio. 

Milžinas vadas nedelsdamas užsi-

Lina DAPKIENĖ

mojo ir iš visų jėgų smeigė kalaviją 
į kietai sutryptą pilies kiemo žemę. 
Trenkė taip, kad kalavijas sulindo iki 
pat rankenos. Regis, net podirvis su-
dejavo nuo skaudaus dūrio.   

- Tai tokie keisti tavo burtai, Kava-
ri? – nieko nesupratę, nustebo vyrai.

– Taip, mano mieli pilėnai. Kas šį 
kalaviją vienu ypu ištrauks, tas ir už-
ims mano vietą. 

Susižvalgę kariai nedrįso net žo-
džio ištarti, juo labiau prisiartinti 
prie kalavijo. Pagaliau vienas tur-
tuolis vis dėlto pabandė. Kalavijas 
nė krust iš vietos. Susikrimtęs karys 
nukėblino šalin. Dar pamėgino an-
tras, trečias... Kietais žandikauliais 
sukandusi, žemė tebelaikė ginklą. 
Ir štai iš būrio išėjo lieknas, ne taip 
jau plačių pečių jaunuolis, kurio my-
limoji neseniai mirė nuo troškulio. 
Žengęs prie vos iš žemės kyšančio 
kalavijo koto, pasispjaudė delnus ir 
vienu ypu ištraukė ginklą. Saulėje 
blykstelėjus kalavijo ašmenims, iš 
atsivėrusios kiaurymės staiga ištryš-
ko vanduo. Šaltinio srovė taip sti-
priai šovė į viršų, kad numušė sunkų 
jaunuolio šalmą. Nuaidėjęs skardus 
„valio“ persirito per aukštus kuorus. 

Pilies gyventojus pagirdžiusi vers-
mė jiems suteikė perkūniškos galios, 
o jos vandeniu nusiprausęs Kavaris 
ūmai praregėjo. Čiupę kalavijus, ie-
tis, kovos kirvius ir arbaletus, kariai 
šoko pro vartus ir įnirtingose grum-
tynėse šluote nušlavė kalavijuočius 
nuo Šventosios krantų. Nuo tų laikų 
versmė tapo šventa, o jos vanduo – 
teikiantis jėgų bei turintis gydomo-
sios galios. 

Seniai jau sudūlėjo kalaviją ištrau-
kusio vaikino kaulai, sutrūnijo pilies 
sienos, tik be perstojo gurgiantis 
šaltinis kavarskiečiams vis prime-
na: žmonės, būkite verti prosenelių 
šlovės. 

Vanduo, laikas, žmogus, 
tradicijos: kuris kurį?  

Laikai keičiasi... O ilgus dešim-
tmečius stebuklingu laikytas gy-
domasis vanduo? Ko gero, šian-
dien neretam nepavyksta pakilti 
virš buities ir tikėti tuo, kad van-
duo gali dovanoti sveikatą ar bent 
jau ją sustiprinti. Ir vis dėlto, jei iš-
skirtinių gydomųjų savybių turin-
tis vanduo nesikeičia, o įvairiomis 
paslaptimis apgaubtas laikas bėga 
ir dovanoja galimybę mums pa-
tiems pasikeisti, gal verta kalbėti 
tik apie paties žmogaus požiūrį ir 
gebėjimą tą savo požiūrį pakeisti? 
Tikiu, kad sugebėsime išsaugoti 
tai, kas nuo seno kėlė gyventojų 
pagarbą ir buvo savotiška paslap-
tis... Tikiu, kad tradicinių, didelės 
apimties švenčių bėgantis laikas 
tikrai neištrins, kaip kad ištrina 
vieno-kito žmogaus pavardę „iš 
tų metų programos“ – iš gyveni-
mo... Švęskime šventes, švęskime 
gyvenimą!  

Žmonės į baseiną meta centus, vildamiesi sugrįžti.
Autorės nuot.

Kavarsko šaltinio jokie karščiai ir šalčiai neįveikia.
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„Jau metus mūsų klientai keliau-
dami Europos Sąjungoje savęs ne-
bevaržo ir drąsiai naršo, tai atspindi 
rekordiškai padidėjęs sunaudojamų 
gigabaitų kiekis. Džiaugiamės, kad 
nuo šiandien klientai tai darys dar 
pigiau“, – sakė Petras Masiulis, „Te-
le2“ generalinis direktorius.

„Tele2“ statistika rodo, kad įsiga-
liojus ES reguliavimui (angl. Roam 
like At Home), keliautojų išnaudotų 
duomenų kiekis ES / EEE šalyse šių 
metų gegužę, palyginus su tuo pačiu 
laikotarpiu 2017-aisiais, kai regulia-
vimas dar nebuvo įsigaliojęs, išaugo 
net 18 kartų – nuo 5 tūkst. iki 92 
tūkst. GB.

Jau keletą metų iš eilės daugiausiai 

duomenų lietuviai sunaudoja Vokie-
tijoje, o įsigaliojus naujajam regulia-
vimui, jų naršymas šioje šalyje dar 
labiau suintensyvėjo. Skaičiuojama, 
kad praėjusiais metais mūsų šalies 
gyventojai čia sunaudojo 15 kartų 
daugiau duomenų nei 2016-aisiais.

Vidutinis išnaršytų duomenų kie-
kis išaugo ir kitose šalyse, į kurias 
lietuviai dažnai išvyksta gyventi, 
dirbti bei mokytis. Švedijoje 2017-
aisiais buvo naršyta beveik 17 kartų, 
Norvegijoje – 15 kartų, o Jungtinėje 
Karalystėje – 11 kartų daugiau nei 
2016 metais.

Praėjusiais metais laisviau nei 
2016-aisiais naršė ir viešintieji kai-
myninėse valstybėse: Lenkijoje 

„Tele2“ paslaugos keliaujantiems ir vėl pigs
Technologijų lyderė „Tele2“ dar labiau mažina paslaugų kainas 

keliaujantiems Europos Sąjungos šalyse. Lygiai prieš metus, įssiga-
liojus ES reglamentui, operatoriaus klientai jau mokėjo iki 20 kartų 
pigiau – todėl, kaip rodo statistika, naršė keliolika kartų daugiau.

buvo išnaudota 8 kartus, Latvijoje – 
7 kartus, Estijoje – 6 kartus daugiau 
duomenų.

Keliaujantieji po ES ir EEE šalis 
beveik 1,5 karto daugiau ir kalbėjo. 
Pavyzdžiui, praėjusių metų vasaros 
mėnesiais lietuviai telefonu kalbėjo 
44 mln. minučių, o tuo pačiu metu 
2016-aisiais – tik daugiau nei 31 
mln. minučių.

Pernykštę vasarą keliavę lietuviai 
pastebimai daugiau ir susirašinėjo 
– SMS žinučių skaičius palyginus 
tą patį 2016 m. ir 2017 m. laikotar-
pį augo 1,2 karto – nuo 9,6 iki 11,6 
mln.

Nuo praėjusiųjų metų birželio 
keliaujantiems po ES / EEE šalis ry-
šio paslaugos žymiai atpigo, tačiau 
skambučiams ir naudojamiems duo-
menims užsienyje buvo taikomos 
Ryšių reguliavimo tarnybos nustaty-
tos priemokos. Nuo šiandien papil-

doma priemoka už ES / EEE šalyse 
išnaudotus mobiliuosius duomenis 
operatoriaus klientams mažėja be-
veik 3 kartus – nuo 2,9 Eur iki 1,2 
Eur už GB (su PVM).

Skambučiai ES / EEE šalyse taip 
pat atpigs keliais kartais – vietoje 1,6 

ct/min. priemokos, išeinantys skam-
bučiai bus apmokestinami prie įpras-
tos kainos pridedant 0,6 ct/min. (su 
PVM). Taip pat 2 kartus mažiau kai-
nuos ir priimti skambučiai – nebe 1,2 
ct/min., bet 0,6 ct/min. (su PVM).
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Sukurti ką nors apie Lietuvą ir 
į meninio kūrinio siužetą įpinti 
Anykščius paskatino rašytojo bi-
čiulis, jau daugiau negu dešimt 
metų dirbantis ir gyvenantis Kijeve 
bei garbės ambasadoriaus pareigas 
Ukrainoje einantis Virginijus Stro-
lia. A. Kurkovas, gerai kalbantis 
svarbiausiomis Europos kalbomis,  
taip pat ir kiniškai, japoniškai bei 
keletu mažesnių Azijos tautų kal-
bų, noriai ėmėsi lietuviško projek-

to. Beveik dvi savaites viešėdamas 
Lietuvoje stengėsi kuo labiau pa-
žinti mūsų tautos istoriją, jos skau-
dulius bei laimėjimus, susipažinti 
su šiandienos gyvenimu, iššūkiais ir 
ateities perspektyvomis. Pirmuosius 
naujojo kūrinio apmatus paruošęs 
Lietuvoje, po to jau namuose para-
šė beveik septynių šimtų puslapių 
romaną ,,Šengeno istorija“, kuris 
buvo pristatytas šių metų Vilniaus 
knygų mugėje.

Pasaulinio lygio romane daug 
kartų minimi Anykščiai Raimondas GUOBIS

Andrejus Kurkovas -  rusiškai rašantis, Kijeve gyvenantis inte-
lektualas. Jo knygų (yra parašęs dvi dešimtis romanų, verčiamų 
į 25 pasaulio kalbas) tiražas pervirto per milijoną. Jis - rašytojas 
profesionalas, apie du trečdalius metų rašantis, o trečdalį laiko 
praleidžiantis kelionėse po muges, kur pristatomos jo knygos. 
Praėjusiais metais daugelyje jo aplankytų vietų skambėjo ir 
Anykščių miesto vardas. 

Veiksmas prasideda mirksinčiu 
žiburėliu skrendančio lėktuvo įvaiz-
džiu, o iš padangių tarsi talentingo 
kino operatoriaus užfiksuoti vaizdi-
niai leidžiasi į melsvų šilų apsuptą 
žemę prie Šventosios. Rašytojas 
kalba apie Anykščius su jam spin-
dinčiu Jono Biliūno kapo pamin-
klinio obelisko žiburiu, ramiomis 
gatvelėmis, siauruoju geležinkeliu, 
iš kurio senutės stoties sėdus į trau-
kinį galima nukeliauti į Panevėžį. 
Kalba apie ramų gyvenimą, laisvus 
žmones, kurie niekur neskuba, todėl 
dažniau žvalgosi po kojomis ir retai 
tesuklumpa. Pienagalio kaime, ne-
toli Andrioniškio, senoje sodyboje, 
kurioje gyvena senelis Jonas, dažnai 
apsistoja jo anūkė Renata, atvyksta 
bičiuliai. Kartu su jais vieną vakarą 
susirenka trys jaunos poros, iš čia 
keliausiančios į roko muzikos fes-
tivalį, po to išsiskirsiančios, likimo 
blaškomos skirtingais keliais. Tai 
lemia Šengeno sutarties pasirašy-
mas, atveriantis sienas į visą Vakarų 
Europą. Ten, kur Lietuvos muitinę 
pirmasis pereina mistiškas herojus, 
pagyvenęs, liesas, kuklus, viena 
netikra koja  žmogus - Kukutis. Jis 
klajos po visą Europą su savo lie-
tuviška siela, tautos filosofija. Juo 
autorius pagerbė didį lietuvių poetą 
Marcelijų Martinaitį. 

Tekstas, tarsi smagiai svaidomi 
kamuoliukai, mus žaibiškai perme-
ta iš vienos senojo žemyno vietos į 
kitą: atsiduriame Paryžiuje, Londo-
ne, dar kai kur - visur, kur nubloš-
kiami kūrinio herojai, ir žinoma, 
nuolat sugrįžtame į atspirties tašką 
- Pienagalį. Veikėjų charakterius 
spalvingai išryškina tarpusavio san-
tykiai, juos ištinkančios sėkmės bei 
nesėkmės.

A. Kurkovas daugelyje vietų kal-
ba kaip mąstytojas, filosofas ir per-
nelyg menkas mūsų tautos istorijos 
bei kultūros pažinimas niekur jam 
nepakiša kojos - juk kiekvieną abe-
jotiną sceną kuriant kalbėdavosi su 
tikriausiais lietuviais, labai dažnai ir 
V. Strolia, kuris nuolat gyvena tame 
pačiame mieste, kur ir gimė šis ro-
manas - Kijeve. Žinoma, kai kurios 
scenos, apmatai buvo ,,sukalti“ ne 
kur kitur, bet senos trobos Pienaga-
lio kaime antrame aukšte. Juk labai 
detaliai aprašomas jos vidus, durys, 

patalpos, grindys, rūsys, kuriame 
mėgdavo pasėdėti senelis Jonas. 
Pasėdėti maloniai ragaudamas ten 
brandinamo savos gamybos vyno. 
Beveik blaivus vyras - ima vienu 
kartu tik vieną nedidelę, briauno-
tą stiklinaitę - rusišką šimtgramę. 
Lengvo išgėrinėjimo scenų kūriny-
je netrūksta: visur, tarsi paslėptoje 
reklamoje minimi gėrimų pavadi-
nimai - suktinis ,,Žalgiris“, trauk-
tinė ,,999“, kurią vadina lietuvišku 
brendžiu, Utenos kalėdinis alus, 
įvežtinė ,,Zubrovka“. Tikroviškai 
aprašoma senos moters kelionė 
pėsčiomis iš šio kaimo, šilų takais 
ir keliais į Andrioniškį, užsukant 
į kapines, aplankant ten besiilsin-
čius brangiausius ir pasineriant į 
maldą jaukioje bažnytėlėje. Beskai-
tydamas retkarčiais tiesiog tai, kas 
parašyta, beveik matai - kaip kine 
tekstas pagauna ir puslapius verti 
su jaudinančiu nekantrumu - kas gi 
bus toliau?

Romano veiksmas vystosi ketu-
riomis kryptimis ir jomis veda trys 
jaunų žmonių poros, kurios įsikū-
rusios Anglijoje, Paryžiuje bei Pie-
nagalyje, o ketvirtąją vysto mistinis 
herojus Kukutis. Mums įdomiausia 
skaityti tai, kas susiję su Anykš-
čių kraštu. Renata ir Vytas, įsikūrę 
viename senio trobos gale, Anykš-
čiuose būna dažnai - tad puslapiais 
bėga tiesios gatvės, jaukios kavinės, 
aukščiausioji bažnyčia. Meistriškai 
sprendžiami kaime įsikūrusių žmo-
nių duonos klausimai - jie nenori 
dirbti valdiškose įstaigose - per-
nelyg laisvi, tad imasi savo verslo. 
Sumanymas kyla netikėtai, kai Re-
natos plaukus ryškai raudona spal-
va nudažo kirpėja Viola, kuri taip 
pat įsitraukia į Vyto įsuktą verslą. 
Klėtyje įkurtoje dirbtuvėje įvairio-
mis spalvomis dažo naminius gy-
vūnėlius, kol veik kieme atsiranda 
ir palapinę pasistato protestuojantis 
gyvūnų teisių gynėjas...

Daug filosofinių pamąstymų. 
Apie anykštėnus kalbama kaip apie 
laisvus, niekur neskubančius, to-
dėl rečiau suklumpančius žmones, 
tiesias gatves, cukrainę, kavinę. 
Bandau surasti, tuomet, kai kartu 
keliavome po Anykščių kraštą, ap-
lankytas vietas. Gal šita akimirka 
patirta ,,Paukštuke pūgoje“, o gal 

,,Erdvėje“, o Roberto Zupkos alinė-
je Svėdasuose patirtų įspūdžių tarsi 
ir niekur nepanaudojo - tačiau kla-
joklis Kukutis dažnai išgeria alaus 
ir stipriai pavalgo. Mistinis, nežinia 
kelių amžių gyvenimą gyvenantis 
senolis su viena medine koja Kuku-
tis nuveikia labai daug, jo mintyse ir 
žodžiuose daug įdomybių apie Lie-
tuvą. Jis kalba apie Darių ir Girėną, 
svarsto, koks būtų pasaulis, jei Die-
vas būtų buvęs lietuvis. Dažniausiai 
pakeleivingais vilkikais keliaujantis 
iki pat Kalė sąsiaurio, nuolat pajun-
ta širdies skausmą - tuomet jis žino, 
kad kažkurioje užsienio šalyje ar 
namie lietuviai yra patekę į bėdą. 
Jis apibūdina ir lietuves moteris: 
,,Moterys kietos. Tiksliau - iš pra-
džių kietos, o kai vyrai miršta, su-
minkštėja. Ir pradeda velionį vyrą 
iš naujo mylėti, tik jau švelniai ir 
minkštai.“ 

Lietuviška dvasia, nuolat skam-
bantis žodis Anykščiai, Pienagalys, 
Lietuva - tai jau dabar skaito tūks-
tančiai skaitytojų keliose pasaulio 
šalyse. Sakykime, kad sumanymas 
pasiekė tikslą, o autorius tikrai ati-
dirbo už rūpinimąsi juo bei galimy-
bę porą savaičių maloniai svečiuo-
tis mūsų krašte. Ir tai tik pradžia, 
nes Šengeno istorija šiuo metu jau 
verčiama į .kitas kalbas.

Šiemet Anykščių rajono garbės 
ambasadorius V. Strolia yra suma-
nęs į mūsų kraštą atvežti dar vieną 
broliškos šalies literatūros žvaigždę 
Oksaną Zobuško -  svarbiausią klasi-
kinio intelektinio, psichologinio ro-
mano kūrėją Ukrainoje. Jos kūryba 
plačiai žinoma, vertinama, verčiama 
į daugelį pasaulio kalbų ir pasklinda 
tūkstančiais egzempliorių.

Iš romano puslapių sugrįžus į 
Anykščius, į ,,Pegaso“ knygyną, 
optimizmo mažai. Aidas Deveikis 
skėsteli rankomis - pardavęs vos du 
knygos egzempliorius. Galbūt ver-
tėtų nusipirkti iš pagarbos Anykš-
čius garsinančiam žmogui, žinoma, 
leidinys nepigus, bemaž 20 eurų be 
vieno cento, bet ta knyga, pateku-
si į šviesaus stropuolio, tarnauto-
jo, vidutinės klasės ar pasiturinčio 
anykštėno biblioteką, įgautų dar di-
desnę vertę, o savininkui keltų pasi-
didžiavimą, kad nepagailėjo pinigų 
ir įsigijo vertingą knygą. 

„Pegaso“ knygyno Anykščiuose vedėjas Aidas Deveikis sako, 
kad tai puiki knyga, nors kainuoja brangokai, bet jos vieta kie-
kvieno literatūros gurmano bibliotekoje.

Autoriaus nuotr.
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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

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Birželio 26 d. (antradienį) prekiau-

sime paaugintais anglų veislės Big-6 
rūšiuotais mėsiniais kalakutais, UAB 
Rumšiškių paukštyno paaugintais 
2-3 sav. COBB-500 vakcinuotais mė-
siniais broileriais viščiukais, vienadie-
niais mėsiniais ir dedeklių viščiukais, 
mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 2-3-4-
5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Prekiausime lesalais.

Svirniai 8.30, Kavarskas 
8.40, Janušava 8.50, Kurkliai 
9.05, Anykščiai (ūk.turg.) 9.25, 
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 
vienadieniams ir paaugintiems viščiu-
kams įsigyti. Tel. (8-699) 12631.

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.

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.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

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.

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.

Burbiškio kaime, netoli Anykštos 
upės, 56 kv. m gyvenamąjį namą 
su trimis dideliais garažais, dviem 
rūsiais. Yra “duobė” automobilių 
remontui.

Tel. (8-676) 69399.

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

Dviejų kambarių butą Pušyno 
mikrorajone (I-ame aukšte). Be 
tarpininkų. Kaina sutartinė.

Tel. (8-607) 76734.

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

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

Tel. (8-674) 44452.

Sodą su nameliu Liudiškių k. (7a 
žemės).

Tel. (8-652) 09190.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Malkas kaladėlėmis: beržinės 
180 Eur, alksninės - 160 Eur, mai-
šytos - 170 Eur. Pristato nemoka-
mai. Veža savivarčiu po 7 erdme-
trius.

Tel. (8-672) 96851.

Skaldytas malkas už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža 
miškavežiu.

Tel. (8-610) 73256.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Durpių briketus iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.

Kita

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

Stiklo pluošto plastikinę valtį. 
Kaina 350 Eur.

Tel. (8-647) 59686.

Sausą medieną 5 cm storio, 20 
cm pločio ir 6 m ilgio. Viengubo 
pjovimo - 5 cm storio, 6 m ilgio. 
Uosis.

Tel. (8-686) 43316.

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.

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

Tel. (8-612) 57075. 

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3 m, 3x5 m, 3x6 
m, 3x8 m, 3,4x5,5 m, 4x6  m. 

Tel. (8-687) 73343.

Išnuomoja autoservisą Žvejų g. 74, 
Anykščiuose. Galima nuomotis visą 
ar tik dalį patalpų.

Tel. (8-682) 33775, 
skambinti darbo dienomis.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų va-
lymo įrenginius, surinkimo talpyklas. 
Kasa vandens šulinius, jungia hidro-
forus. Parduoda rentinius. 

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

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

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

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.

Muzikantas groja vestuvėse, 
gimtadieniuose ir kituose pobū-
viuose, praveda vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

Kokybiškai ir nebrangiai dažo na-
mus. Atlieka kitus statybos darbus.

Tel. (8-647) 59686.

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

Atlieka įvairius statybos ir apdailos 
darbus iš medienos.

Tel. (8-647) 33747.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

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

Tel. (8-687) 59061.

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

Tel. (8-656) 77315.

Smulkina žolę.
Tel. (8-627) 62147.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.
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Tel.:(8-650) 73427, 
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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 .

  V. S. 
       ĮMONĖ

BE TARPININKŲ 

PERKA
VERŠELIUS 

Tel. (8-645) 83185.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

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.

Reikalingas degalinės ope-
ratorius (-ė) dirbti degalinėje 
Anykščiuose. 

Darbas kasos aparatu, atas-
kaitų bei dokumentacijos pildy-
mas, mandagus ir greitas klien-
tų aptarnavimas. 

Neturinčius patirties - apmoky-
sime ir suteiksime darbui reikalin-
gus kvalifikacinius pažymėjimus. 

Tel. (8-686) 66444.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. 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, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-650) 16017.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai - Lietuvoje miškus: 
brandžius, jaunuolynus. Žemę ap-
augusią krūmais.

Tel. (8-625) 44123.

Mišką su žeme arba išsikirtimui, 
įvairią medieną.

Tel. (8-610) 73256.

Sodybą ar žemės sklypą (gali 
būti ir žemės ūkio paskirties) 
Elmininkų ar Vozgėlių apylinkėse.

Tel. (8-696) 97884.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina 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

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

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

Tel. (8-614) 07502. 

Įmonė brangiai - galvijus, atsi-
skaito iš karto, išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Kanceliarinių prekių parduotuvė 
Anykščiuose priimtų į darbą pardavė-
ją - vadybininką nuolatiniam darbui. 

CV siųsti el.paštu: 
sinchronizacija@pikselis.lt, 
Tel.(8-614) 51313.

Reikalingi įvairių specialybių staty-
bininkai ir pagalbiniai darbininkai.

Gegužės g. 14, Anykščiai, 
Tel. (8-381) 5-25-00.

Legalus darbas Norvegijoje laivų 
izoliavime Atlyginimas iki 2500 Eur 
po mokesčių, nemokamas apgy-
vendinimas. 

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

Skubiai ieškomi elektrikai(-ės) le-
galiam darbui Vokietijoje, nemoka-
mas apgyvendinimas. Atlyginimas 
iki 2400 Eur po mokesčių. 

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

Reikalingi autovežio vairuo-
tojai 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 ap-
gyvendinimas.

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

Ieškomi plataus profilio 
statybininkai(-ės) legaliam  dar-
bui  Švedijoje, nemokamas apgy-
vendinimas 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 mokesčių, nemokamas ap-
gyvendinimas.

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

ieško darbo
Gali prižiūrėti senyvo amžiaus 

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

UAB 
„Anykštos 
redakcija“ 

gali 
paruošti

 ir 
atspausdinti

A3 
ir 
A4 

dydžio plakatus. 

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

siūlo darbą
Senolės priežiūrai Anykščių 

mieste.
Tel. (8-616) 01819.

Restoranas „Nykščio namai“ ieš-
ko virėjos (-o). 

Tel. (8-640) 43197.

ŽŪB “Elma” reikalingi mechani-
zatoriai.

Tel. (8-682) 97420.

UAB „Rokauta“ 
reikalingi tarptautinių 
pervežimų vairuotojai-
ekspeditoriai darbui  

MB, DAF, MAN 
vilkikais su tentinėmis 

puspriekabėmis ir 
refrižeratoriais. 
Teirautis adresu: 

Perkūno 5 A, Rokiškis , 
tel. (8-458) 31336.

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai darbui Europoje 
arba reisuose iš Lietuvos į 

Skandinaviją ir atgal.  
Tel.: (8-686) 23411, 

(8-698) 46745.

Transporto įmonei reikalingi:

Autovežių ir vilkikų vairuotojai 
darbui Europoje.

Autovežių vairuotojus be patir-
ties apmokome.

Darbas su naujais vilkikais ir 
puspriekabėmis.

Garantuojame geras darbo 
sąlygas bei laiku mokamą darbo 

užmokestį. 
info@bleiras.lt

Tel.: (8-698) 00701, 
(8-656) 80011.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, buvusiems kartu, užjau-
tusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę myli-
mą mamą Genutę BINKIENĘ. Ačiū tariame draugams, 
kaimynams, giminėms, darbo kolektyvams, medžiotojų 
būreliams. Taip pat norime padėkoti Anykščių ligoninės 
Reanimacijos skyriaus kolektyvui už jų nuoširdų rūpestį 
paskutinėmis mamos gyvenimo dienomis.

Vyras ir vaikai su šeimomis

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

UAB “Ąžuolija” - kirtavietes, jau-
nus miškus. Atstato ribas, spren-
džia sklypų padalinimo klausi-
mus.

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito 
prieš sandorį. 

Tel. (8-687) 23618.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.   

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316, 
(8-609) 00890.

Kita

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel. (8-685) 03209, 
(8-621) 18176.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmo-
nė ieško staliaus staklininko su 
patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį dar-
bingumą (neįgalumą) turintiems 
kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.
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„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.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Amiliutę ištinka siaubas dėl 
sausros padarinių

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Agripina, Arvydas, Vaida, Zeno-
nas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rūtilė, 
Ligitas.

Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eivil-
tas, Janina.

Vilhelmas, Geistautas, Geis-
tautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, 
Geisvydas.

Giros pasižymi natūralumu yra 
gaminamos pagal gamykloje spe-
cialiai sukurtą technologiją, be 
konservantų, saldiklių, sintetinių 
dažiklių.

Atšaldytos giros puikiai malšina 
troškulį karštomis vasaros dienomis!

NAUJOJE PARDUOTUVĖJE 
prekiaujame dviejų rūšių giromis:  
tamsia - ,,Senojo Pasvalio gira“ 

ir šviesia ,,Buratino“ gira.

Kol jaunimas trali vali
Duoda Miško festivaly
Amiliutė į batus
Ir šuoliuoja į miškus.

Palei šlaitą Kasagorų
Iki šiol bet kokiu oru
Tarp rasakilų ir kmynų
Bei kitokių gražumynų

Ant panuovalių, prieš saulę,
Žemuogės nuo amžių želia.
Kibiras nuo Kūčių silkės
Penkiais eurais bus pavirtęs.

Jeigu strėnų neskaudės-
Netgi žiemai atsidės.
Žemuogės uoga sveika-
Geležies ji pritraukta.

Nuo kalniuko bėga takas...
Kas per dyvai – 
Priekį matos geltoni, dyki laukai. 
Ar Sacharon patekai?

investavo milijonus, 
pagailėjo dešimties eurų
Už Europos pinigus, ženkliai 

prisidedant savivaldybėms, sutvar-
kyti ir lankymui pritaikyti gražiau-
si Lietuvos piliakalniai. 

Lengvai pasiekiamas Ignalinos 
rajono Ladakalnis. Nuo šio kalno 
atsiveria vaizdas net į šešis ežerus. 
Nusileidus jau kiek papuvusiais 
laiptais čia galima išsimaudyti eže-

re su ilgu atabradu. Tačiau užsibūti 
nepatartina, nes ... popierėlius nuo 
sumuštinio turėsite nešiotis su sa-
vimi. 

Meniška iškaba įspėja, kad 
šiukšles lankytojai išsineša patys. 

Idėja mūsų taupiajam merui, 
pykstančiam, kad nuo Lajų tako 
reikia vežti šiukšlių konteinerius.Laukiame atvykstant! Mūsų adresas - J. Biliūno g. 10 A, Anykščiai.


