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Nuo ko savivaldybė saugo Anykščių 
rajonui nusipelniusius asmenis? Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės Anykščių rajono garbės piliečio vardo sutei-
kimo komisija nusprendė, kad tokio vardo šiemet nusipelnė 
teatro režisierius bei aktorius Ferdinandas Jakšys.

Likus vienai dienai iki šio posėdžio, „Anykšta“ elektroni-
niu paštu kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės vyriausiąją 
specialistę kultūrai ir turizmui Audronę Pajarskienę, prašy-
dama suteikti informaciją, kiek yra pateikta paraiškų gauti 
garbės piliečio vardą bei kas jas pateikė, tačiau gavo atsa-
kymą, kad apie tai visuomenė negali būti informuojama dėl 
asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Tačiau prie LR Seimo veikianti Žurnalistų etikos inspek-
toriaus tarnyba išaiškino, kad A. Pajarskienės draudimai 
yra pertekliniai – specialistė klaidingai supranta įstatymą. 
„Anykštos“ prašomą informaciją ji privalėjo suteikti, o 
Anykščių rajono savivaldybė privalo viešinti visų, pretenduo-
jančių tapti Anykščių rajono garbės piliečiais, pavardes – tai 
atitinka viešąjį interesą.

„Du“, - tokio atsakymo būtų pakakę, tačiau Anykščių rajono savival-
dybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė 
nusprendė, kad tai gali pažeisti asmens duomenų apsaugą.

„Velniai“ puoš Anykščius. 
Galbūt...

Sunkiosios muzikos festiva-
lio „Devilstone“, kasmet vyks-
tančio Anykščiuose Dainuvos 
slėnyje, organizatorius Vaidas 
Voronavičius praėjusį trečia-
dienį spaudos konferencijo-
je pranešė, kad festivalis nuo 
šiol kiekvienais metais ketina 
Anykščiams padovanoti po vie-
ną ištapytą namo sieną. Šiemet 
ketinama išpiešti daugiabučio 
sieną virš „Vorutos“ parduo-
tuvės. Sieną tapytų belgų me-
nininkas Dzia. Tiesa, „velniai“ 
dar turi susirinkti leidimus ir 
gauti daugiabučio gyventojų 
sutikimą. 

Pirmajam paveikslui pasirinkta šio daugiabučio namo siena. 

koNceRTAS. Liepos 7 d. (šeš-
tadienį) 17 val. Angelų muziejuje–
Sakralinio meno centre festivalio 
„Muzikos savaitgaliai Anykščiuo-
se“ koncertas. Dalyvauja  Lithu-
anian trombone project ir Loreta 
Sungailienė. Bilieto kaina - 4 Eur, 
pensininkams, studentams - 2 Eur, 
moksleiviams - nemokamai.

MINDAUGo VoRUTA. Lie-
pos 7-ąją, šeštadienį, 21 val. Šei-
myniškėlių (Vorutos) piliakalnio 
papilio kiemelyje A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memo-
rialinis muziejus kviečia susitikti 
su Lietuvos karaliumi Mindaugu. 
Čia, istorinėje vietoje, Anykščių 
kultūros centro teatras vaidins Jus-
tino Marcinkevičiaus istorinę dra-
mą „Mindaugas“. Prieš spektaklį – 
Vorutos piliakalnio archeologinėse 
perkasose užaugusio mokslininko 
istoriko Tomo Baranausko žodis 
apie Karaliaus Mindaugo pėdsakus 
Anykščių krašte.

Pretendentai. Baigėsi pretendentų 
į Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro direktoriaus postą doku-
mentų priėmimo terminas. Konkursui 
registravosi trys asmenys. Paskelbtas 
ir konkursas Anykščių rajono ligoni-
nės direktoriaus pareigoms. Dabarti-
nio ligoninės vadovo Dalio Vaigino 
kadencija baigiasi rugsėjo mėnesį. 

Ženklai. Pirmieji 10 „Šimtmečio 
anykštėnų“ atminimo ženklais bus 
apdovanoti liepos 6 d., 10 val., prie 
paminklo Laisvei minint Lietuvos 
Valstybės-Mindaugo karūnavimo 
dieną. Šie ženklai bus įteikti šokių 
treneriams Stanislavai Bilevičienei ir 
Juozui Pratkeliui, žurnalistui Vytautui 
Bagdonui, pedagogams Juozui Dani-
levičiui ir Onai Repečkienei, krepši-
ninkui ir politikui Sergejui Jovaišai, 
fotografui Alfredui Motiejūnui, reži-
sierei Jolantai Pupkienei, tautodaili-
ninkui Broniui Tvarkūnui ir rašytojui 
Rimantui Povilui Vanagui.

Nelaimė. Ugniagesiai gelbėtojai 
praneša, kad praėjusį  penktadie-
nį Rubikių ežere nuskendęs vyras 
-  1989 m. gimimo D.Ž. Vyro kūnas 
rastas apie 1 km nuo kranto 7-8 m. 
gylyje. Kartu su juo valtimi, kuri ap-
sivertė, plaukusią 1994 m. gimimo 
J.S. ištraukė žvejai. Mergina dėvėjo 
gelbėjimosi liemenę. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo ko savivaldybė saugo Anykščių 
rajonui nusipelniusius asmenis?

Už rajono 
biudžeto pinigus 
nupirkta lauko 
būgnų

Padegta 
komunalininkų 
šiukšliavežė

klajoklių 
tautos akcija

Liepos 6- ąją, Valstybės dieną, 
prie Šeimyniškėlių piliakalnio, 
menamai buvusios vienintelio 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
sostinės, įsikurs palapinių mies-
telis. 

Palapinės labai simboliška. 
Iš tikrųjų tapome tauta, prakti-
kuojančia klajoklišką gyvenimo 
būdą.

Gražina ŠMiGelskienĖ

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmi-
ninkas Dainius Radzevičius teigia, jog 
jam apmaudu, kad Anykščių rajono 
savivaldybėje dirba mokesčių mokėto-
jų negerbiantys spe-
cialistai.

Maras išguldė 
šernus, bet 
kiaules vėl
galima laikyti
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Gaisro metu apdegė šiukšliave-
žės „MAN“ sėdynė, aprūko vidus.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas praneša, 
kad šiukšliavežė buvo padegta.

„Nežinome, kada šiukšliavežė 
degė. Radome ryte apdegusią ir 
atidavėme tirti“, - apie incidentą 
„Anykštai“ sakė laikinasis UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Jonas Žukauskas.

Paklaustas, kodėl padaryta 
išvada, kad šiukšliavežė buvo 
padegta, J. Žukauskas sakė: 
„Mašina šiaip nei iš šio, nei iš to 
neužsidega.“

Nuo bet kokių kitų komentarų, 

kol vyksta gaisro priežasties 
tyrimas, J. Žukauskas kol kas 
susilaikė.

Tą pačią dieną Anykščiuose fik-
suotas ir dar vienas automobilio 
gaisras. Apie 13.30 val. Anykš-
čiuose, J.Biliūno gatvėje, užsidegė 
automobilis „Renault Scenic“.Iš 
transporto variklio skyriaus neti-
kėtai pasipylė dūmai. Apdegė va-
riklio skyriaus elektros instaliacija. 
Automobilį gesino ugniagesiai.

Pasak ugniagesių, pagrindinės 
automobilių gaisrų priežastys yra 
elektros instaliacijos gedimai, kuro 
tiekimo sistemos bei dujų įrangos 
gedimai.

Padegta komunalininkų šiukšliavežė
Pirmadienį Anykščiuose, Gegužės gatvėje, UAB „Anykščių ko-

munalinis ūkis“ teritorijoje, apie 8 val. rasta apdegusi šiukšliave-
žė „MAN“ – įtariama, kad transporto priemonė buvo padegta.

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius Jo-
nas Žukauskas (pirmas iš kairės) įsitikinęs, kad „šiaip“ stovinti 
šiukšliavežė užsidegti negalėjo.

Sveikinimas. Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė savo ir visų ša-
lies žmonių vardu pasveikino Jung-
tinių Amerikos Valstijų prezidentą 
Donaldą Trumpą su 242-osiomis 
Nepriklausomybės metinėmis. Lin-
kėdama sėkmės, vienybės, taikos ir 
klestėjimo visiems JAV ir pasaulio 
amerikiečiams, prezidentė prisimi-
nė savo vizitą ir susitikimą su pre-
zidentu D. Trumpu Vašingtone šių 
metų balandį. Lietuvos vadovė ti-
kisi, kad bendri ilgalaikiai tikslai ir 
interesai padės rasti atsaką į šių die-
nų iššūkius, užtikrinant abipusiškai 
naudingo bendradarbiavimo plėtrą, 
atveriant Lietuvos ir JAV piliečiams 
dar daugiau galimybių stiprinti savo 
valstybes, skatinant jų ekonomikos 
augimą bei ugdant laisvės vertybes.

Pinigai. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasirašė 26 įstatymų patai-
sas, susijusias su pokyčiais pensijų ir 
mokesčių sistemoje. Prezidentės tei-
gimu, dėl priimtų pataisų atsiranda 
galimybė didinti „Sodros“ pensijas 
ne tik tiems žmonėms, kurių pensi-
jos šiuo metu yra mažiausios, bet ir 
visiems dabartiniams pensininkams. 
Dirbantiesiems sukuriama paskata 
sukaupti didesnę senatvės pensiją. 
Jiems suteikiama galimybė kaupti 
papildomai - daugiau, nei įstatyme 
numatytas minimumas, ir pasinau-
doti mokesčių lengvatomis. Jos nu-
matytos ir darbdaviams, jeigu jie pri-
sidės prie savo darbuotojų kaupiamų 
pensijų. Priimti pensijų įstatymai įsi-
galios nuo 2019 m. sausio 1 dienos.

Reforma. Sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga, atsaky-
damas į žurnalistų klausimą, kaip 
jis galėtų nuraminti visus būgštau-
jančius, kad regionuose įgyvendinus 
gydymo įstaigų reformą neliks ligo-
ninių, aiškino, kad nerimauti reikėtų 
dėl paslaugų kokybės ir nedidelių 
medikų atlyginimų. Be to, ministras 
pabrėžė, kad kai kurių paslaugų re-
gionuose apskritai turėtų nelikti. Sei-
mas birželio 30 dieną priėmė septy-
nis įstatymus, susijusius su gydymo 
įstaigų pertvarka. Gavusi įstatymus 
Prezidentė turi per 10 dienų apsi-
spręsti, ar pasirašyti juos, ar grąžinti 
Seimui pakartotinai svarstyti.Priim-
tais pakeitimais nuspręsta sudaryti 
teisines prielaidas dabartiniam svei-
katos priežiūros tinklui optimizuo-
ti, nustatyti skaidrų ir efektyvų šių 
gydymo įstaigų valdymo modelį, 
finansavimą, užtikrinti nepriekaiš-
tingą jų vadovų reputaciją. 

Vardai. Šiemet gimusiems ber-
niukams dažniausiai registruo-
jamas Luko, mergaitėms - Lėjos 
vardas. Šie vardai iš praėjusių 
metų populiariausiųjų sąrašo iš-
stūmė Mato ir Emilijos vardus.  
Pagal šiemet gimusiems šalies gy-
ventojams suteikiamų vardų popu-
liarumą pirmąjį pusmetį taip pat 
vyravo Mato, Kajaus, Jokūbo, Jo-
rio, Nojaus, Beno, Domo, Jono ir 
Dominyko bei Emilijos, Amelijos, 
Gabijos, Kamilės, Luknės, Emos, 
Gabrielės, Patricijos ir Austėjos 
vardai. Iš viso šiuo metu šalyje 
gyvena beveik 25,5 tūkst. Mindau-
gų, apie 1,5 tūkst. jų - mokyklinio 
amžiaus (0 - 19 m.). Šalyje gyvena 
ir 7 Mindaugės. Mindaugo vardas 
nuo 2016 m. suteikiamas rečiau, 
nors bendrai išlieka populiarus: 
pavyzdžiui, 2016 m. gimė 43 Min-
daugai, 2017 m. tokį vardą gavo 
32 berniukai, o 2018 m., Lietuvai 
švenčiant valstybės šimtmetį, Min-
daugo vardas parinktas jau tik 16-
kai berniukų. 

Matematikos egzamino šimtuką 
dar gavo ir Konradas Mikalauskas. 
Anglų kalbos - Lukas Sudeikis ir 
Armanda Audenytė. Visi šimtuki-
ninkai J. Biliūno gimnazijos gim-
nazistai, tiesa, A. Audenytė mokėsi 
šios gimnazijos Kavarsko skyriuje.

Biologijos valstybinį egzaminą 
laikė 78 Anykščių mokyklų abi-
turientai, fizikos -21, matematikos 
-135, anglų kalbos - 138, lietuvių 
kalbos - 129. Lietuvių kalbos ne-
išlaikė 9, anglų k. -2, matematikos 

- 20 mūsų rajono abiturientų. Bio-
logijos ir fizikos egzaminus išlaikė 
visi juos laikę anykštėnai.

Du matematikos valstybinio 
egzamino šimtukai kiek pagraži-
no šiaip jau liūdnus anykštėnų šio 
egzamino rezultatus. Vos vienas 
abiturientas surinko nuo 86 iki 99 
balų, 31 (22,96 proc.) gavo nuo 36 
iki 85 balų, o dauguma Anykščių 
abiturientų - 81 (60 proc.) už vals-
tybinį matematikos egzaminą turės 
tenkintis balais nuo 16 iki 31. 

Anykščių abiturientams - pirmieji 
penki šimtukai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos abiturientas Paulius Raš-
kevičius iš dviejų valstybinių abitūros egzaminų gavo šimtukus. 
Aukščiausiais balais įvertinti jo matematikos ir biologijos darbai. 
Vaikinas žinomas ir kaip puikus muzikantas - jis pianistas, respu-
blikinių ir tarptautinių konkursų laureatas.  

10 (12,82 proc.) Anykščių abituri-
entų biologijos valstybinio egzami-
no surinko nuo 86 iki 99; 47 (60,26 
proc.) - nuo 36 iki 85 balų, 20 (25,64 
proc.) - nuo 16 iki 35 balų.

Anglų kalbos valstybinį egzami-
ną 21 (15,22 proc.) abiturientas iš-
laikė balais nuo 86 iki 99; 81 (58,7 
proc.) - gavo nuo 36 iki 85; 32 
(23,19 proc.) - nuo 16 iki 35.     

10 (7,75 proc.) lietuvių kal-
bos valstybinį egzaminą laikiusių 
anykštėnų gavo nuo 86 iki 99 balų, 
63 (48,84 proc.) - nuo 36 iki 85; 47 
(36,43 proc.) - nuo 16 iki 35.

Didžioji dalis fizikos egzami-
ną laikiusių anykštėnų 17 (80,92 
proc.)  surinko 16-35 balų, 3 (14,28 
proc.) - 36-85 proc. ir tik 1 abituri-
entas – 86-99 proc.

Jono Biliūno gimnazijos 
abiturientas Paulius Raš-
kevičius šimtukus gavo už 
matematikos ir biologijos 
egzaminus.
Asmeninio albumo nuotrauka 

„Kadangi iki AKM, prieš ketverius 
metus, medžiotojai atitinkamu lai-
kotarpiu jau būdavo sumedžioję per 
1000 šernų, darytina išvada, kad šer-
nų populiacija sumažėjo daugiau nei 
20 kartų ir tesiekia 3-5 % buvusios. 
Rajone nuo metų pradžios 44 židi-
niuose rasta 117 šernų gaišenų, dau-
giausiai Kurklių ir Anykščių seniūni-
jose. Lietuvoje jau šiemet nustatyta 

Maras išguldė šernus, bet kiaules vėl galima laikyti
Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Dai-

nius Žiogelis informuoja, kad nuo metų pradžios rajone sumedžioti 
48 šernai, iš jų 17 buvo užsikrėtę afrikiniu kiaulių maru (AkM).

1000 židinių su beveik 3000 užkrėstų 
šernų“, - apie tai, jog AKM praktiškai 
išguldė šernus mūsų rajone, sakė D. 
Žiogelis. 

Lietuvoje maras neaplenkė ir kiau-
lių ūkių. Kiaulių laikymo vietose 
šiemet (išskirtinai tik nuo birželio 
mėnesio pradžios) nustatyta 18 AKM 
židinių gyventojų mažuose ūkiuose 
Varėnos, Pakruojo, Jurbarko, Lazdijų, 

Mažeikių, Radviliškio, Trakų, Rasei-
nių, Radviliškio, Joniškio rajonuose 
bei dviejuose komerciniuose ūkiuose 
Kėdainių rajone. Iš viso nugaišo ar 
buvo nugaišinta apie 2000 kiaulių.

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos duomenimis, 
mūsų rajone šiuo metu auginama apie 
21500 kiaulių. Jas augina 5 komerci-
niai ūkiai, 26 ūkiuose yra laikoma 
apie 100 kiaulių savo reikmėms.

„Nuo metų pradžios, sumažėjus 
AKM grėsmei ir didžiojoje rajono 
dalyje atšaukus draudimus kiaules 

laikyti, susikūrė vienas komercinis 
kiaulių ūkis. Taip pat 7 gyventojams 
Viešintų, Traupio, Kavarsko, Skie-
monių ir Svėdasų seniūnijose išduoti 
leidimai vėl auginti kiaules savo rei-
kmėms.

Anykščių VMVT kviečia rajo-
no gyventojus kreiptis į tarnybą dėl 
galimybės vėl auginti kiaules savo 
reikmėms“, - informaciją apie AKM 
„Anykštai“ pateikė Anykščių valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas D. Žiogelis. 

-AnYkŠTA

Automobilis, sulaužęs apsauginius atitvarus, užstrigo ant šali-
gatvio.

Prie stoties į avariją pateko BMW
Antradienio vakarą Anykščiuose, prie autobusų stoties, į avari-

ją pateko BMW markės automobilis. Miesto stebėjimo kameros 
autoįvykį užfiksavo.

Avarija, kurios metu BMW 316I 
automobilis sulaužė apsauginius 
atitvarus ir užlėkė ant pėsčiųjų ša-
ligatvio, įvyko esant šlapiai asfalto 
dangai. Vaizdo įraše, kuris nufil-
muotas vienos miesto stebėjimo 
kamerų, matyti, kaip automobilis 
atlekia nuo centro pusės, o jo gali-
niai ratai praranda sukibimą ir au-
tomobilis ima slysti. Automobilis 
slysdamas apsidaužė priekį, šoną 
ir sustojo persisukęs priekiu prieš 
eismą ant šaligatvio. 

Į įvykio vietą suvažiavo visos 
specialiosios tarnybos – policija, 

greitoji medicininė pagalba, ugnia-
gesiai – gelbėtojai.

Pasak Anykščių rajono policijos, 
automobilyje buvo du asmenys.

 „Pagrindinė eismo įvykio prie-
žastis – automobilio vairuotojas ne 
tik nesilaikė leistino važiavimo grei-
čio, tačiau neįvertinęs kitų važiavi-
mo sąlygų, nepasirinko ir saugaus 
greičio. Eismo įvykio metu nei au-
tomobiliu važiavę asmenys, nei kiti 
asmenys nenukentėjo, tačiau buvo 
apgadinta transporto priemonė ir 
gatvės atitvarai“, - informaciją apie 
įvykį išplatino Anykščių policija.

Ar vyras, ar moteris vairavo au-
tomobilį - policija neatskleidžia, 
pareigūnų pirminiais duomenimis, 

automobilį vairavęs asmuo buvo 
blaivus.

-AnYkŠTA
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„Velniai“ puoš Anykščius. 
Galbūt...

Taikiausias Lietuvoje 
festivalis
 
„Per dvidešimt metų Anykš-

čiuose sukurtume dar vieną trau-
kos objektą“, - apie sienų tapybą 
kalbėjo V. Voronavičius. Jis sakė 
suprantąs, kad sienų tapyba sukels 
dalies anykštėnų neigiamą reakci-
ją. „Eifelio bokšto taip pat daugelis 
nemėgo, o dabar tai Paryžiaus sim-
bolis“, - analogiją Anykščių sienų 
tapybai pateikė V. Voronavičius. 

Kartu su V. Voronavičiumi 
spaudos konferencijoje dalyvavo 
Anykščių rajono vicemeras Sigutis 
Obelevičius, kuriam būnant meru 
Anykščiuose pradėti organizuoti 
prieštaringai vertinami sunkiosios 
muzikos festivaliai. „Prieš dešimt 
metų mes užkūrėme šitą velniavą“, 
- kalbėjo S. Obelevičius. Jis tikino, 
kad „Devilstone“ yra Anykščiams 
svarbus renginys - festivalio die-

Sunkiosios muzikos festivalio „Devilstone“ organizatorius Vaidas 
Voronavičius Anykščiams pažadėjo dovaną - paveikslus ant namų 
sienų. Tačiau neaišku, ar Anykščiai „velnių“ dovanas priims.

Autoriaus nuotr.
noms jau užsakytos visos vie-
tos viešbučiuose, iš tūkstantinės 
minios pajamų turės ir prekybos 
centrai, ir kavinės. Šių metų festi-
valyje tikimasi sulaukti 6-7 tūkst. 
žiūrovų.

„Per dešimt metų nebuvo nė vie-
no incidento. Tai vienas saugiausių 
Lietuvoje vykstančių festivalių“, - 
aiškino S. Obelevičius. 

Festivalio organizatorius V. Vo-
ronavičius kalbėjo, jog ilgalaikis 
tikslas, kad į „Devilstone“ festi-
valį rinktųsi daugiau žmonių nei 
Anykščiuose yra gyventojų. „Na, 
to pasiekti galima dviem būdais“, 
- ironizavo vicemeras S. Obelevi-
čius. 

Festivalio organizatoriai tradiciš-
kai anykštėnams taikys nuolaidas 
bilietams. Ar anykštėnų, besilan-
kančių festivalyje, skaičius auga, 
V. Voronavičius sakė, kad sunku 
atsakyti, nes didelė dalis jaunuo-
lių, kurie prieš dešimt metų ėjo į 

festivalį, greičiausiai į jį atvykta ir 
dabar, tačiau jie jau gyvena nebe 
Anykščiuose. 

„Devilstone“ paprastai apsilanko 
200-400 latvių, atvažiuoja kokių 
dešimt estų. Tačiau didžioji dalis 
internetu bilietus perkančių užsie-
nio šalių gyventojų yra lietuviai 
emigrantai. 

„Devilstone“ festivalis vyks 
liepos 12-15 dienomis. Jame kon-
certuos 52 grupės. Dainuvos slėnis 
bus užtvertas jau liepos 10-ąją. V. 
Voronavičius kalbėjo, kad prasi-
dėjus scenų montavimo darbams 
teritorija virsta statybų aikštele, 
todėl joje lankytis pašaliniams as-
menims yra pavojinga.

Festivalio biudžetas - apie mili-
joną litų. Paklaustas, kodėl suma 
įvardina litais, V. Voronavičius 
šypsojosi, jog taip gražiau skam-
ba. Vardindamas kitus skaičius 
V. Voronavičius sakė, jog festiva-
lio organizatorių branduolys - 10 
žmonių. Festivalyje dirbs 74 pa-
galbiniai darbininkai bei 75 sava-
noriai. Suskaičiavus ir muzikantus 
bei grupių techninį personalą „De-
vilstone“ dirbs apie 700 žmonių.

„Pinigai man yra priemonė, o 
ne festivalio tikslas“, - į klausimą, 
kas jam yra „Devilstone“: biznis ar 
pramoga, atsakė V. Voronavičius.

kultūros taryba nenori 
gaidžio

Apie sienos piešimą portale 
anyksta.lt išspausdinus žinutę pa-
sipylė komentarai, kad privačių 
daugiabučių sienas galima tapy-
ti tik gavus gyventojų sutikimą. 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Teisės, personalo ir civi-
linės metrikacijos skyriaus vedėja 
Sigita Mačytė - Šulskienė „Anykš-
tai“ patvirtino, kad daugiabučių 
sienų kas panorėjęs neišpieš. Ini-
ciatoriams teks gauti pusės (plius 
vienas) namo gyventojų sutikimą 
bei leidimus iš savivaldybės admi-
nistracijos. „Reglamentas panašus 
kaip atliekant namo renovaciją“, - 
sakė S. Mačytė - Šulskienė.

Daugiabučio sienos piešimo idė-
ją aptarė ir Anykščių rajono Kul-
tūros taryba. Pasak šios tarybos 
pirmininko Tautvydo Kontrimavi-
čiaus, pati idėja piešti miesto sie-
nas Kultūros tarybai yra priimtina. 
„Išreiškėme nepritarimą tokiam tu-
riniui. Siūlomas piešti gaidys nėra 
Anykščių simbolis“, - „Anykštai“ 
sakė T. Kontrimavičius.

Pasak savivaldybės administra-
cijos Kultūros skyriaus specialistės 
Audronė Pajarskienės, Kultūros ta-
rybos sprendimas neturi juridinių 
galių, jis tik rekomendacinio pobū-
džio. Pasak jos, „Kultūros taryba 
diskutavusi, koks turėtų būti pieši-
nys, kalbėta ne tik apie pagrindinį 
paveikslo akcentą, bet ir gilintasi į 
eskizo detales, pvz., ar nereikėtų 
ant sienos nupiešti daugiau miš-
ko“. Taigi idėjos autoriai bando 
ją įgyvendinti. Šiomis dienomis 
daugiabučio, ant kurio sienos tu-
rėtų atsirasti piešinys, gyventojai 
bandomi įtikinti leisti menininkui 
išpiešti sieną. Eskizo, kuris buvo 
pateiktas rajono Kultūros tarybai, 
pasak A. Pajarskienės, visuomenei 
pateikti nederėtų, nes jis buvęs ne-
išbaigtas, rodytas tik bendram kul-
tūrininkų supratimui. 

OOOO: „super dovana Anykščiams.“
trafaretas: „daugiabučio namo siena yra namo butų ir kitų savininkų 

nuosavybė. kiek savivaldybė sumokės savininkams už skirtą plotą. Ar sa-
vivaldybė įsipareigoja po poros metų kūrinį tinkamai prižiūrėti, atnaujinti 
arba atkurti pirminę sienos spalvą. 

Tikrai geresnis pasiūlymas pradėti nuo savivaldybės pastato, kuris toks 
nuobodus, fasado paįvairinimo. Patys šeimininkai, patys galės perpiešti 
kaip užsimanys. iš festivalio organizatorių taip pat gauna pajamų už leidi-
mus nesunku bus išlaikyti spalvas..“

Palma: „sveikintinas dalykas ,pagyvintu monotonija.“
žalia žolė: „tai kas dabar miesto architektas ir kas tvirtina fasadų apipavi-

dalinimo projektus. kur skelbiama apie busimo projekto techninius sprendi-
mus bei galimybę pareikšti pastabas dizaino autoriui? Ar dabar kiekvienas 
graffiti dailininkas sugalvoję gali piešti ant namų sienų be pastato savininkų 
sutikimo, dėl to, kad pramogų pasaulio atstovams tai patinka?“

Juza: „ir vis gi kas ten bus? kičinis “Grafiti” ar meno kūrinys? Grafi-
čius visoje es jau baigiama išvyti. net Rusija jų atsikrato. O Anykščiuose 
kaip?“

Rokas (atsakymas į Juza): „anykštėnai dažnai taip susireikšmina, kad gal-
voja, jog jų, profanų, nuomonė svarbesnė už pasaulinio garso ekspertų.“

vorutos gyventoja: „kas derino su mūsų namo gyventojais? Ar savival-
dybė nacionalizavo namą?“

Mindaugas (atsakymas į vorutos gyventoja): „Džiaugtis turėtum, sutvar-
kys vieną sieną nemokamai, o tai jus už savo pinigus niekada netvarkysite 
namo fasado, tik lauksit ir reikalausit kad kiti padarytų nemokamai. Geriau 
padėkot už tai Devilstonui.“

Nerijus: „Tie pastoviai viskuo nepatenkinti turėtu susirūpinti sveikata, 
nes dėl nervų visos ligos, nors gal ir tik geriau, kuo toliau tuo laimingesnis 
miestas bus, neliks pisimistų ir nervininku, ir bus gera gyventi Anykščiuose 
:)“

 Šitas: „Organizatorius,tik ir siekia,kaip pakiršint žmones,ką kitiems me-
tams sugalvos,gal trečią pasaulinį karą?“

(komentarų kalba netaisyta - red. past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Augustė AURYLAITĖ, anykš-
tėnė:

- Džiaugiuosi galimybe dalyvauti 
Lietuvos šimtmečio dainų šventėje. 
Respublikinėse dainų šventėse esu 
dalyvavusi dar būdama moksleive, 
tačiau šioje, išskirtinėje valstybės 
jubiliejaus šventėje, nei šoksiu, nei 
dainuosiu. Aš vykstu kaip visuo-
menės sveikatos centro specialistė 
ir rūpinsiuosi šventės dalyvių svei-
kata. Palaikysiu anykštėnus. 

Marija LeBeDeVIeNĖ, 
Anykščių miesto gyventoja: 

- Švęsiu Vilniuje. Kartu su ka-
merinio choro „Salve Cantus“ 
moterimis liepos šeštąją dainuo-
siu Vingio parke. Respublikinėje 
dainų šventėje dalyvausiu, rodos, 
šeštą kartą, tačiau ši šventė man 
išskirtinė, mūsų valstybės šimtme-
čio. Man džiugu, kad šventės ren-
giniuose šoka net dvi mano anūkės 
- Greta ir Agnė.

Piotras SoLoGUBoVAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Valstybės dieną švęsiu namuo-
se, nesiruošiu niekur važiuoti. Per 
televiziją žiūrėsiu šventinės pro-
gramos transliaciją. 

 

kur ir kaip 
švęsite 
Mindaugo 
karūnavimo – 
Valstybės dieną? 

kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Faktas. Turi būti kibirkštis!

Jonas ŽUkAUSkAS, laikinasis 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
vadovas, apie tai, dėl kokių priežas-
čių užsidegė šiukšliavežė:

 „Mašina šiaip nei iš šio, nei iš to 
neužsidega.“

Įtariame, kad kitoje situacijoje 
Jūsų nuomonė apie nuomonę 
būtų kita

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduoto-
jas, apie tai, jog Žurnalistų etikos 
inspektoriaus tarnyba mano, kad 
informacija apie pretendentus į 
Anykščių garbės piliečius neturėtų 
būti slapta:

 „Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnybos nuomonė tai dar nėra kaž-
koks teismo nurodymas ar panašiai, 
čia gi yra tiktai tarnybos nuomonė.“

Skaičiavimo metodas 
savivaldybėje nėra taikomas?

kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie tai, kad neskelb-
ti, kiek asmenų pretendavo tapti 
Anykščių garbės piliečiais, buvo 
teisinga: 

„Aš manau, kad sekretoriaujantis 
valstybės tarnautojas teisingai pasiel-
gė, atsisakydamas pranešti, kiek kan-
didatūrų pateikta, nes logika tokia, 
kad visada sekretoriaujantis asmuo 
perskaito, kiek kandidatūrų ir kokiais 
metais buvo teikta.“

Nesuplakit garbingų piliečių 
su negarbingais!

Dainius ŽIoGeLIS, rajono Ta-
rybos narys, stebėjosi, kodėl Gar-
bės piliečiai įslaptinti: 

„Jeigu kandidatus teikia piliečiai ir 
visuomeninės organizacijos, kodėl gi 
negalima jų žinoti visuomenei?“

kur priėmė, ten ir dirba...

Dainius RADZeVIČIUS, Lietu-
vos žurnalistų sąjungos pirminin-
kas, apie Anykščių savivaldybės 
paslaptis: 

„Tik apmaudu, jog mokesčių mo-
kėtojų negerbiantys žmonės apskritai 
dirba tokioje srityje. Ką jau kalbėti 
apie jų darbo kultūrą.“

Bet, kaip sakė Benderis, - 
„Čia jums ne Rio de Žaneiro“

Vaidas VoRoNAVIČIUS, festi-
valio „Devilstone“ organizatorius, 
dėstė, jog nesistebės, jeigu dalis 
anykštėnų bus nepatenkinti tapyba 
ant daugiabučių sienų: 

„Eifelio bokšto taip pat daugelis 
nemėgo, o dabar tai Paryžiaus sim-
bolis.“

Dėl gaidžio menininkai gal 
ir perlenkė...

Tautvydas koNTRIMAVI-
ČIUS, Anykščių rajono kultūros 
tarybos pirmininkas, apie tai, ko-
dėl šiai tarybai nepatiko piešinio 
ant daugiabučio sienos eskizas: 

„Išreiškėme nepritarimą tokiam 
turiniui. Siūlomas piešti gaidys nėra 
Anykščių simbolis.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

esu visuomeninių pataria-
mųjų organizacijų mėgėjas. 
kai buvo atkuriamas Anykščių 
verslo klubas, kuris mutavo į 
Vadovų klubą, svarsčiau, kad 
toks darinys galėtų analizuoti 
rajono ekonominius projektus. 
kultūros tarybą įsivaizduo-
ju kaip patariamąjį organą 
kultūrininkams, o Turizmo 
taryba galėtų gilintis į turizmo 
tendencijas ir teikti išsamias, 
pagrįstas rekomendacijas 
turizmo srityje.

Bet tai teorija. Teorija, 
brolau, sausa šaka. nereikia 
valdžioms verslininkų pata-
rimų. Todėl bėgant metams 
verslo klubas buvo atmieštas 
biudžetininkais, suplakti pinigų 
davėjai su pinigų prašytojais. 
Panašu, kad įtakos verslininkai 
nelabai ir pageidavo, todėl jos 
ir neturi.

Rajono kultūros taryba pa-
kankamai veiksni. Pavyzdžiui, 
ji turi žodį renkant Anykščių 
garbės pilietį. Čia, manau, 

logiškai, teisingai garbės pilie-
čiui išrinkti parinktas išrinkė-
jas. Šis sprendimas visuomet 
yra subjektyvus, bet visuomet 
teisingas. Šimtai anykštėnų 
nusipelnė būti garbės pilie-
čiais, tad kur pirštu bestum 
- nesąmonės nebus. Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijos laureatas, kurį taip pat 
renka kultūros taryba, dažnai 
yra kvestionuojamas. Gal dėl 
to, kad ta premija turi materia-
linę išraišką. juk žinia, pinigai 
kelia ne tik 
džiugesį, bet ir 
pavydą.

Su „Devils-
tone“ festivalio 
organizatorių 
siūlymu kie-
kvienais metais 
Anykščiams 
dovanoti po 
vieną išpieštą 
daugiabučio ar visuomeninės 
paskirties pastato sieną išėjo... 
gaidys. kultūros tarybai  „vel-
niai“ pateikė piešinio eskizą, o 
šis organas pareiškė, kad belgų 
menininko siūlomas piešti 
gaidys jiems yra nepriimtinas.  
Panašu, kad paveikslo aptari-
mas buvęs graudus ir absurdiš-
kas. „kuo gaidys asocijuojasi 
su Anykščiais“? - klausė kul-
tūrininkai. Aišku, kad niekuo. 
Gaidžiui vieta ant Pravieniškių 
sienų! Mums duok Antaną 
Baranauską, Antaną Vienuolį. 
Bent Antaną Verbicką!  Tačiau, 
kai „velnių“ surastas meistras 
nupieš Vyskupą ar netikrą 
Vienuolį, kažin ar neįžvelgsim 

diversijos. Gal geriau koks 
kraujais aptaškytas Brisius, 
o gal Paskenduolės pagrabo 
vaizdai...

Būčiau kultūros tarybos 
narys ir manęs, jei kas būtų 
klausęs nuomonės apie piešinį, 
aš būčiau ją turėjęs. „Pa-
geidaučiau didesnių gaidžio 
kojų - labai mėgstu šaltieną“, 
- sakyčiau.

kultūros tarybos atlikta 
piešinio analizė primena 
tarybinius laikus. „klausyk, 

tovariščiau 
Bulgakovas. 
Biblijos 
motyvus 
reikia keisti 
į partkomo 
posėdžius, o 
vienas iš vel-
nių privalo 
būti trocki-
ninku ar bent 

eseru. kitaip sužinosi, kad ran-
kraščiai dega“, - na, kažkoks, 
panašiai toks motyvas...

nemanau, kad Anykščių 
sienas gali piešti kas netingi. 
Būna juk iniciatyvų, kurias 
reikia stabdyti. ir kultūros ta-
ryba, turinti nuomonę gaidžio 
klausimu, man neatrodo smerk-
tina. Paklausė jų nuomonės, 
tai ir pasakė. Tačiau kuriems 
galams kolegialaus organo 
klausti nuomonės apie meno 
kūrinį? juk tas pats Žilvinas 
Pranas smalskas prieš kalda-
mas jautį su triusikais nerengė 
apklausos: tas jo jautis turi 
būti su triusikais ar su galifė 
kelnėmis. O gal apskritai jautis 

turėtų būti visai ne jautis, 
o karvė? Rimantas Vanagas 
turbūt nepageidautų, kad jo 
savivaldybės finansuojamuose 
romanuose kultūros taryba 
spręstų, kada herojams vesti, 
su kuo gyventi ir kada mirti...

Menui tvarkos negali nusta-
tyti. Bus ne menas, o kariuo-
menė, policija... Bet harmonija 
mieste turi būti. Privaloma 
prižiūrėti namų fasadų gražini-
mą, lauko reklamas, paminklų 
ir pilių statybas. Bet tai ne 
kultūros ar kokios nors kitos 
tarybos, o Daivos Gasiūnienės 
darbas. na, gerai gerai, ne D. 
Gasiūnienės... kito architekto. 
Žinau, žinau, kad miestas liko 
be architekto, dėl to būdamas 
iš prigimties piktas ir kandus 
apie tai ir šneku. 

Vizualinius sprendimus 
turėtų priimti tas, kieno sko-
nis geriausias, kas gali sau 
multiplikuoti, kaip atrodys 
Anykščiai, kai bus išpiešta dvi-
dešimt sienų. Valdžiai reikėtų 
pagalvoti, kas apie tai galėtų 
pagalvoti, nes kai galvoja 
visi, tai net „velniams“ galvos 
ištinsta.

P.s. Panašu, kadangi kul-
tūros taryba apie piešinį ant 
namo sienos pagalvojo kitaip, 
nei galvoja meras kęstutis 
Tubis, tai jos pagalvojimas ne-
vertas apgalvojimo. „Velniai“ 
gali piešti gaidį, nebent sienos 
savininkai nesutiks. nors šiaip 
gaidys džiugins arba nervins 
ne tuos, kurie jo namelyje gy-
vena, o kaimynus ir praeivius.

...Būčiau Kultūros ta-
rybos narys ir manęs, jei 
kas būtų klausęs nuomo-
nės apie piešinį, aš būčiau 
ją turėjęs. „Pageidaučiau 
didesnių gaidžio kojų - la-
bai mėgstu šaltieną“...

Nors ankstų rytą dulkė lietu-
tis, Anykščių muzikos mokyklos 
moksleivių choro (vad. Stefanija 
Čapkevičienė), Jono Biliūno gim-
nazijos choro (vad. Eglė Vaiciekiū-
tytė) ir Anykščių kamerinio choro 
„Salve Cantus“ moterų (vad. Rita 
Uturytė) nuotaika buvo puiki. Mo-
suodami vėliavėlėmis dainininkai 
lipo į autobusą, jiems laimingo ke-
lio linkėjo palydintieji. 

Liepos šeštąją - Mindaugo karū-
navimo - Valstybės dieną - anykš-
tėnų balsai Vingio parke įsilies į 
daugiatūkstantinį chorą iš visos 
Lietuvos. 

Su dainininkais ir anksčiau išvy-
kusiais Anykščių kultūros centro 
kolektyvais Lietuvos šimtmečio 
dainų šventėje dalyvauja per 250 
anykštėnų. 

Šimtmečio dainų šventėje dalyvauja per 
pustrečio šimto anykštėnų jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt
Vakar ryte penkios dešimtys balsingų Anykščių krašto dainininkų išvyko į Vilnių, 2018 metų Lie-

tuvos šimtmečio dainų šventę. 17 meno kolektyvų į šventę išvyko anksčiau.

Kamerinio choro „Salve Cantus“ moterys vakar į šventę išvyko puikios nuotaikos. 
Autoriaus nuotr. 

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

„ANYkŠTA“ TV apie vers-
lą bei turizmą kalbėjosi su 
UAB „Zala Arms“ direkto-
riumi Valdu Žala.

„Man daug tenka keliauti po 
pasaulį. Ir aš matau, kad mažuo-
se miesteliuose Prancūzijoje ar 
Italijoje, išėjus iš viešbučio 8 – 9 
valandą vakare, pilni restoranai 
žmonių. Pas mus Anykščiuose 
to tikrai nėra. Aš net kartais su-
simąstau, iš ko Anykščiuose išsi-
laiko viešojo maitinimo įstaigos, 
iš ko jos išsilaiko ir uždirba“, - 
interviu metu svarstė V. Žala.

Versle svarbu viskuo labai domėtis
20 metų gyvuojančios UAB 

„Zala Arms“ direktorius V. Žala, 
paklaustas, kas yra sėkmingo vers-
lo garantas, kalbėjo: „Šiais laikais, 
kai viskas yra globalu ir greita, tai 
nereiškia, kad 20 metų pradirbęs 
gali būti ramus ir tikėtis, kad tave 
toliau lydės sėkmė. Po 20 metų 
tave gali ištikti ir bankrotas. Tu 
turi būti savo srities specialistas ir 
viskuo labai domėtis.“

Daugiau V. Žalos įžvalgų apie 
verslą Anykščiuose išgirsite inter-
viu, kuri galite pasižiūrėti portale 
anyksta.lt, rubrikoje „ANYKŠTA“ 
TV.

V. Žalą kalbino portalo anyksta.lt 
redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

UAB „Zala Arms“ direktorius Valdas Žala sakė, kad versle, 
kaip ir mūšyje, labai svarbu turėti daug informacijos.

Menas. Portale Delfi.lt startuo-
ja projektas „Nuspalvink vasaros 
miestus“, kuriame Lietuvos ku-
rortai ir didelio lankytojų srauto 
sulaukiantys miestai varžosi dėl 
išskirtinės dovanos gyventojams 
ir svečiams. Žmonių  išrinktuose 
miestuose esančius pastatus neat-
pažįstamai pakeis Lietuvos gatvės 
menininkų kūriniai. Anykščiuose 
menininkų kūriniais papuošti 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija pasiūlė Valančiaus 
gatvės bendrabutį.

Viešumas. Nors daugelis Ute-
nos apskrities gyventojų mato 
tiesioginę Europos Sąjungos in-
vesticijų naudą, tačiau tik maža 
dalis jų yra dalyvavę viešuose 
ES investicinių projektų svarsty-
muose. Bendrovės „Spinter tyri-
mai“ atliktos apklausos duome-
nimis, tai daryti ir savo nuomonę 
pareikšti Anykščių rajone norėtų  
63 proc. gyventojų.

Reforma. Anksčiau savival-
dybių administracijoms pavaldūs 
vaiko teisių apsaugos skyriai nuo 
liepos pradžios tapo vieningos 
vaiko teisių apsaugos sistemos 
dalimi. Nuo šiol už vaikų teisių 
apsaugą bus atsakinga Valstybinė 
vaiko teisių apsaugos ir įvaiki-
nimo tarnyba, kuri turės 12 teri-
torinių skyrių. Utenos apskrities 
vaiko teisių apsaugos skyriaus 
Anykščių rajono savivaldybės 
padalinyje dirbs keturi specialis-
tai: patarėja Laima Zukienė bei 
vyriausieji specialistai – gynėjai 
Asta Palaimienė, Vilmantas Ja-
siukonis  ir Ina Jasiukonienė.

komandiruotė. Anykščių ra-
jono savivaldybės delegacija šį 
pirmadienį išvyko į Baltarusiją 
švęsti. Mero pavaduotojas Sigu-
tis Obelevičius bei savivaldybės 
administracijos direktorius Au-
dronius Gališanka liepos 2 – 4 
dienomis lankosi Klecko mieste, 
kur  dalyvaus šventiniuose Balta-
rusijos Respublikos Nepriklauso-
mybės minėjimo renginiuose.

Muzika. Anykštėnas Julius 
Aglinskas savo sukurtus muzi-
kos kūrinius įrašė BBC radijo 
studijoje Londone. BBC yra di-
džiausias pasaulio transliuotojas, 
įsikūręs Jungtinėje Karalystėje. 
Korporacijos radijas J. Aglinsko 
kūrinius taip pat žada transliuoti 
ir savo eteryje.

Skyrius. Šią savaitę darbą 
Anykščių rajono savivaldybėje 
pradėjo atkurtas Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyrius. 
Šiam skyriui laikinai vadovauja 
vyriausioji specialistė Audronė 
Pajarskienė. Be jos skyriuje taip 
pat dirba kalbos tvarkytoja Vio-
leta Juciuvienė, specialistės Mo-
nika Zaturskytė ir Inga Beresne-
vičiūtė.

Pirkinys. Anykščių rajono val-
džia pirks karstyklę. Karstyklė 
– piramidinis laipiojimo tinklas 
bus sumontuotas šalia Anykščių 
baseino „Bangenis“. Karstyklės 
įrengimas - viena iš baseino pas-
tato rekonstrukcijos ir jos terito-
rijos sutvarkymo dalių.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Sveikiname su Valstybės diena!
Brangūs Anykščių krašto 

žmonės, nuoširdžiai Jus sveiki-
name su Valstybės – Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavi-
mo diena. Ši diena mums vi-
siems primena iškilią Lietuvos 
praeitį, ilgaamžes mūsų šalies 
laisvės ir valstybingumo tra-
dicijas. Tai mūsų Tautą vie-
nijanti, telkianti ir kelianti pasididžiavimą diena. Ypač 
garbinga karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną minėti 
šiais – 2018-aisiais metais - Lietuvos Valstybės atkūri-
mo 100-mečio metais!  
Linkime Jums džiaugsmingos, šiltos ir prasmingos 

šventės!
 

Lietuvos Respublikos Seimo nariai anykštėnai -
Antanas BAurA ir Sergejus JovAišA 

lina DAPkienĖ

Aktyvios ir veiklios bendruomenės 
rinkosi į sambūrį „Visi savi“

Birželio 30-ą dieną Traupyje vyko Anykščių rajono bendruomenių sambūris „Visi savi 2018“. Tai 
kasmetinis, vis kitoje vietoje vykstantis renginys, šiemet jame dalyvavo 10 bendruomenių. Trau-
piečiai žinojo, kad pernai Šlavėnuose laimėta pirma vieta bendruomenių sambūrio metu – didelio 
būsimo renginio „galvos skausmas“. 

Šiltas priėmimas patvirtina
faktą, kad čia visi savi

Didelę bičiulių draugiją šiltai 
pasitiko Traupio bendruomenės 
pirmininkė, pedagogė Alytė Obe-
levičienė. Ant mugei sustatytų 
stalų jau buvo išdėlioti Budrių 
bendruomenės pirmininko Valen-
tino Gudėno iškepti riestainiai, o 
pedagogė, menininkė Stasė Ru-
levičienė jau išeksponavusi savo 
tapybos darbus. Tolėliau parduo-
dami Lėno bendruomenės didžiu-
liai šakočiai, dar už kito stalo 
su pintais krepšiais matyti vėjo 
plaikstomi šilkiniai šalikėliai. 
Ryškiais, dėmesį patraukiančiais 
šalikėliais prekiavo Anykščių 
Trečiojo amžiaus universiteto 
veikliosios narės. Mugėje apsi-
lankė ir rankomis pagamintų gė-
rybių pirko Anykščių rajono sa-
vivaldybės meras Kęstutis Tubis, 
Vietos veiklos grupės vadovas 
Jurijus Nikitinas. Teko nugirsti, 
kad renginio svečiai pagyrė bu-
driečių „baronkas“. 

Mugei ištuštėjus laikas 
paplepėt

Susipažinus su pynėju Virgili-
jumi Noreika, smalsu įsitikinti, ar 
tikrai visus savo krepšius jau par-
davė. „O taip, visus pardaviau. 
Turėjau 18 vienetų, nė vieno ne-
beturiu. Perka žmonės obuoliams, 
pomidorams susidėti“, - atsako 
Virgilijus. Man pasidomėjus apie 

pomėgį pinti, pašnekovas mielai 
pasakoja: „Mano močiutė, tėtis 
pynė. Aš, kai mažas buvau, su-
kiojausi, žiūrinėjau ir susidomė-
jau. Pirmą kartą pabandžiau pinti 
prieš kokių 20 metų. Tai buvo 
bulvinis krepšys. Po to traumą 
turėjau, iš septinto aukšto buvau 
iškritęs, bet va šiuo reikalu dar 
galiu užsiimti. Per stebuklą, bet 
dar pavyko truputį sveikatėlės 
atgauti.“ Ryšys bebendraujant ir 
atviraujant dar labiau užsimezgė, 
tad Virgilijus papasakojo ir apie 
medžiagas krepšeliams, ir apie 
kainas. „Vienkiemyje gyvenu, 
ten daug karklų auga. Žiemos 
metu su rogutėm parsitempiu. Jei 
ką įdomaus per televiziją rodo, 
pažiūriu, o jei nebeįdomu, tada 
dirbu. Brangiai neprašau, nuo 5 
iki 10 eurų už dirbinį“, – pasako-
jo gabus rankų darbams pašneko-
vas. 

kai sportuoja net ir iš 
Trečiojo amžiaus universiteto

Bendruomenių sambūrio metu, 
po visų dešimties bendruomenių 
prisistatymų, vyko sporto varžy-
bos, linksmosios estafetės. Jas 
organizavo Traupio pagrindinės 
mokyklos kūno kultūros mokyto-
jas Arvydas Krikščiūnas. Smagu 
buvo žiūrėti į besiregistruojan-
čiųjų eilę, į azartą pagavusius 
bendruomenių aktyvistus. Štai, 
pavyzdžiui, svarsčių metimas į 
tolį. Rodos, tik tų, pačių stipriau-

narė. Čia kitoks bendravimas, 
toks laisvas. Smagu su vienais 
susipažinti, su kitais dar artimiau 
pabendrauti. Tikrai malonu“, - 
kalbėjo pedagogė.  

Komunikabilūs bendruomenių 
nariai rado apie ką kalbėtis ir prie 
vaišių stalų. Visi šventės dalyviai 
buvo pavaišinti skania koše – ją 
galėjo pasirinkti pagal savo skonį 
(kas mėgsta sūriau – prašom vie-
nos rūšies košė, o kas saldžiau – 
prašom, kita išvirta, mažiesiems 
labai tinkanti). Vėliau visi buvo 
pakviesti prie šventiškai padeng-
tų stalų patalpoje – organizato-
riams pavyko gauti paramą šiam 

Šventę iškilmingai pradėjo šių metų bendruomenių sambūrio šeimininkai ir organizatoriai – sve-
tingieji traupiečiai. 

Kai kurie riestainiai buvo dar šiek tiek šilti, tad jų skubėjo nusi-
pirkti pats Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis.  

Autorės nuotr.

sių, vyrų reikalas, tiesa? Kur tau! 
Trečiojo amžiaus universiteto 
moteriškės ir čia neatsiliko – var-
žėsi, rungtyniavo ir nė viena ne-
sudejavo! 

Lyg puiki vienos dienos 
vasaros stovykla gamtoje

Po linksmų prisistatymų ir 
sporto rungtynių į ekskursiją po 
Traupio botanikos sodą pakvietė 
jo įkūrėjas Sigutis Obelevičius. 
Ir tik spėk įsidėmėti vardijamus 
augalų pavadinimus, spėk uosty-
ti kvepiančius žiedus! Užsitęsusi 
sausra neabejotinai sumenkino 
kai kuriuos žiedelius, bet nega-
li nesižavėti matydamas, kiek 
čia visko suformuota, susodinta, 
kiek rankų darbo įdėta. Ir, kas 
įdomiausia, viskuo rūpinasi pats 
botanikos sodo įkūrėjas. Grožėtis 
augmenija galima buvo dar ilgai, 
bet reikėjo grįžti sužinoti, kuri 
Anykščių rajono bendruomenė 
bus paskelbta laimėtoja. 

kai yra laiko paplepėt ir 
pasivaišinti

Likę ant suoliukų, akivaizdu, 
turėjo apie ką pakalbėti. Pasitei-
ravau menininkės Stasės Rulevi-
čienės apie įspūdžius. „Oi, čia la-
bai smagu. Nedažnai išvažiuoju, 
tokiame sambūryje pirmą kartą 
dalyvauju ir labai džiaugiuosi, 
kad turėjau galimybę čia atvykti 
ir dalyvauti kaip bendruomenės 

renginiui, tad šventei tikrai nieko 
netrūko. 

kur susitiks bendruomenės
kitais metais? 

Visoms bendruomenėms įteik-
tos padėkos, skirtos nominacijos 
sportiškiausiems dalyviams, o 
sambūrio taurė džiugiai perduota 
Levaniškių kaimo bendruome-
nei. Būtumėte matę jų džiaugsmo 
šokį dideliame rate! Būtumėte 
girdėję susirinkusiųjų juoką, kai 
viena iš šokusiųjų pajuokavo: 
„Jūs manot, čia mes iš džiaugsmo 
čia šokam?“ 

Pasiruošę rungtyniauti sporto varžybose. 

Budriečiai šiemet buvo sukūrę linksmą prisistatymo „dainušką“ 
pagal visiems žinomą smagią melodiją. 
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Rubrika šiupinys

Nuo ko savivaldybė saugo Anykščių 
rajonui nusipelniusius asmenis?

Neatskleidė net paraiškų 
skaičiaus

„Vadovaudamiesi Bendruoju 
duomenų apsaugos reglamentu ir 
siekdami apsaugoti asmens duo-
menis, išankstinės informacijos ne-
teikiame“, -  štai tokio turinio elek-
troninį laišką „Anykštai“ atsiuntė 
savivaldybės vyriausioji specialistė 
kultūrai ir turizmui A. Pajarskienė, 
paprašyta ne iš anksto atskleisti pre-
tendentų pavardes, o tiesiog pateikti 
elementarią informaciją – kiek gau-
ta paraiškų garbės piliečio vardui ir 
kokios organizacijos ar asmenys jas 
pateikė.

„Anykšta“ taip pat buvo infor-
muota, kad informaciją apie komi-
sijos sprendimą teikia tik Anykščių 
rajono savivaldybės Garbės piliečio 
vardo suteikimo komisijos pirmi-
ninkas Kęstutis Tubis.

Gali atskleisti ir pretendentų
pavardes

Po tokio Anykščių rajono savi-
valdybės vyriausiosios specialistės 
kultūrai ir turizmui A. Pajarskienės 
atsakymo, įtardama, kad savivaldy-
bės specialistė dėl tik jai supranta-
mų priežasčių išsisukinėja infor-
muoti visuomenę apie pasirengimą 
suteikti Anykščių rajono garbės pi-
liečio vardą, „Anykšta“ pasiaiškino, 
ar atskleidus pretendentų į garbės 
piliečio vardą skaičių (net ne pre-
tendentų pavardes), būtų pažeista 
asmens duomenų apsauga. Redak-
cija išaiškinimo kreipėsi į Žurnalis-
tų etikos inspektoriaus tarnybą.

Iš šios tarnybos gautas atsakymas 
atskleidė, kad Anykščių rajono sa-
vivaldybės specialistė kultūrai ir 
turizmui A. Pajarskienė prašomą 
informaciją suteikti galėjo iš karto 
ir jokie įstatymai neribojo visuome-
nės teisių žinoti, kokie žmonės siū-
lomi įvertinti rajono garbės piliečio 
vardu.

„Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnybos nuomone, asmens duome-
nų teisinės apsaugos reikalavimai 
nebūtų pažeisti, jeigu savivaldybė 
pateiktų žurnalistams informaciją 
apie kandidatus, pretenduojančius 
tapti miesto Garbės piliečiais. Kon-
krečių pavardžių nurodymas taip 
pat nebūtų laikomas pažeidimu, nes 
toks asmens duomenų tvarkymas 
atitinka viešojo intereso tikslą. Na-
grinėjamu atveju asmens duomenų 
tvarkymas žurnalistikos tikslais 
būtų laikytinas viena iš sąlygų, kai 
duomenis tvarkyti (teikti) būtina, 
siekiant teisėtų trečiosios šalies, 
t. y. žurnalistų, o kartu ir visos vi-
suomenės, interesų“, - „Anykštą“ 
informavo Žurnalistų etikos ins-
pektoriaus tarnybos patarėja Jūratė 
Kučinskaitė.

Pusseserės veiklos 
administracijos direktorius 
nekomentavo

Įvertinti Anykščių rajono savi-
valdybės vyriausiosios specialistės 
kultūrai ir turizmui A. Pajarskie-
nės nekompetenciją ir negebėjimą 
skaityti įstatymus „Anykšta“  raštu 
paprašė  Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorių 
Audronių Gališanką. 

Vietoje A. Gališankos atsakymo 
„Anykšta“ sulaukė Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo Ramūno 
Blazarėno telefoninio skambučio. 
R. Blazarėnas sakė, kad į A. Gali-
šankai pateiktus klausimus apie A. 
Pajarskienę galintis atsakyti jis. 

Priminsime, kad A. Pajarskienė 
yra A. Gališankos pusseserė. Savi-
valdybės administracijos direkto-
rius rajono Tarybai yra pasižadėjęs 
nusišalinti nuo savo giminaitės tar-
nybinės veiklos vertinimo.

Nuomonių daug, o kur teisybė?

„Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnybos nuomonė tai dar nėra kaž-
koks teismo nurodymas ar panašiai, 
čia gi yra tiktai tarnybos nuomonė. 
Na, o mūsų teisininkų nuomone, tos 
informacijos  nereikia skelbti. ir da-
bar susikirto dvi nuomonės“, - Žur-
nalistų etikos tarnybos išaiškinimą 
apie tai, kad „Anykštos“ prašoma 
informacija nebūtų pažeidusi as-
mens duomenų apsaugos, komenta-
vo R. Blazarėnas.

Paprašytas nurodyti, kokia kon-
krečia įstatymo eilute savivaldybės 
specialistė A. Pajarskienė rėmėsi, 
saugodama asmens duomenis, R. 
Blazarėnas tai padaryti atsisakė, o 
vėliau su žurnalistu užsukęs į Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus  vedėjos Sigitos Malčytės 
– Šulskienės kabinetą kartu su ve-
dėja pripažino, kad A. Pajarskienė 
prašomą žurnalisto informaciją apie 
pretendentų skaičių gauti Anykščių 
rajono garbės piliečio vardą suteikti 
galėjo.

savivaldybė skelbs ne tik pretendentų 
į garbės piliečio vardą ir į kitas savi-
valdybės įsteigtas premijas skaičių, 
bet ir pavardes, R. Blazarėnas sakė, 
kad apie gautų paraiškų skaičių vi-
suomenė bus informuojama.

„Skaičių tikrai galima paskelbti, 
čia neturėtų būti paslaptis“, - patikino 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
R. Blazarėnas.

Tiesa, apie visų pretendentų į 
Anykščių rajono garbės piliečio var-
dą pavardžių paviešinimą R. Blazarė-
nas žiūrėjo skeptiškai.

„Paviešinus žinot kas bus? Ko-
mentarai, visokios interpretacijos dar 
prieš komisijos posėdį. Gal kažkam 
iš komisijos tie komentarai po to gali 
padaryti poveikį. Kokį toną užduosi, 
tokia tema tie komentarai ir eis“, - 
kalbėjo R. Blazarėnas.

kalbėjo apie visai kitus dalykus 

Nors „Anykšta“ prieš Anykščių ra-
jono garbės piliečio vardo suteikimo 
komisijos posėdį tenorėjo sužinoti 
gautų paraiškų skaičių bei kas jas 
pateikė, Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis, kuris yra šios komisijos 
pirmininkas, paprašytas pakomen-
tuoti savivaldybės specialistės A. Pa-
jarskienės atsisakymą suteikti prašo-
mą informaciją, kažkodėl pirmiausia 
kalbėjo apie pretendentų pavardžių 
viešinimą ir apskritai apie komisijos 
darbą.

„Nebuvo nė vieno karto Anykš-
čių rajono savivaldybėje, kad garbės 
piliečio vardo suteikimo komisija 
teiktų visų kandidatūrų duomenis. 
Buvo priimtas sprendimas ir mes jo 
nekeičiame, kad teikiamų kandidatų 
duomenis mes teikiame viešai aptari-
nėti“, - aiškino K. Tubis.

Atkreipiame dėmesį, kad iki meru 
tampant skaidrumą ir viešumą savo 
rinkimų programoje deklaravusiam 
K. Tubiui informacija apie siūlomus 
nominantus apdovanojimams būda-
vo vieša.

Gali ištraukti ir dešimtmečio 
senumo paraišką?

Nors Anykščių rajono garbės pilie-
čio vardo suteikimo komisija papras-
tai nagrinėja tais metais gautas garbės 
piliečio vardo suteikimui skirtas pa-
raiškas, K. Tubis aiškino, kad į šalį 
nepadedamos ir gautos ankstesniais 
metais. „Kiekvienos komisijos darbo 
metu mes grįžtame prie tų kandidatų, 
kurie buvo anksčiau teikti, svarstome, 
ar neatsirado papildomos informaci-
jos, kad jie būtų skelbiami garbės pi-
liečiais šiais metais“, - apie komisijos 
darbo užkulisius aiškino K. Tubis.

Tiesa, „Anykštai“ prisiminti tokio 
atvejo, kad Anykščių rajono garbės 
pilietis einamaisiais metais būtų iš-
rinktas iš anksčiau pasiūlytų visuo-
menės kandidatų, nepavyko.

Pretendento atsiklausė

Meras K. Tubis sakė net ir po to, 
kai šiemet Anykščių rajono garbės 
piliečio vardą buvo nuspręsta suteikti 
aktoriui F. Jakšiui, „Anykštai“ jo pa-
vardę jis atskleidęs ne iš karto.

„Po to, kai man skambinote, klau-
siau paties F. Jakšio, ar jis sutiktų, kad 
jo duomenys iki svarstymo rajono Ta-
ryboje būtų teikiami žiniasklaidai. Jis 
neprieštaravo“, - kalbėjo K. Tubis.

Priminsime, kad, Anykščių rajono 
garbės piliečio suteikimo komisijai 
priėmus sprendimą, jos išrinktą kan-
didatūrą dar tvirtina Anykščių rajono 
taryba. Iki šiol dar nebuvo atvejo, kad 
komisijos pateiktiems pasiūlymams 
Taryba nepritartų.

Rajono Tarybos narys Dai-
nius Žiogelis mano, kad 
savivaldybės atsisakymas 
suteikti prašomą informaci-
ją neturėjo nieko bendro su 
asmens duomenų apsauga.

Buvęs Anykščių rajono tary-
bos narys Romaldas Gižins-
kas mano, kad skaidrumo ir 
viešumo Anykščių rajono sa-
vivaldybėje lieka vis mažiau.

Anykštėnas Juozas Ratautas 
sako, kad jei žmonės pasiūlė 
pretendentus į garbės pilie-
čius, tai jau yra vieša.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
Audronius Gališanka, gavęs 
„Anykštos“ klausimus apie sa-
vivaldybėje dirbančią savo gi-
minaitę Audronę Pajarskienę, 
komentarus redakcijai pateikti 
įpareigojo savo pavaduotoją 
Ramūną Blazarėną.

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas pripa-
žino, kad pretendentų skai-
čių į Anykščių rajono garbės 
piliečius savivaldybės speci-
alistė Audronė Pajarskienė 
galėjo pasakyti.

Buvęs policijos pareigū-
nas, Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis redakcijai 
aiškino, kad asmens duome-
nis galima atskleisti, jei tai, 
pavyzdžiui, padėtų išaiškinti 
nusikaltimą.

Rajono Tarybos narys Lukas 
Pakeltis prisipažino sunkiai 
suvokiantis, kodėl savivaldy-
bės specialistė Audronė Pa-
jarskienė nusprendė neteikti 
„Anykštos“ prašomos infor-
macijos apie pretendentų į ra-
jono garbės piliečius skaičių.

Žurnalistą mokė, kaip 
reikia rašyti

R. Blazarėnas sakė, kad nauja As-
mens duomenų įstatymo redakcija 
įsigaliojo tik šių metų gegužės 25 
dieną, todėl esą, kaip ja vadovautis, 
savivaldybės specialistams kyla ke-
blumų.

Pabrėžus, kad A. Pajarskienės 
„Anykšta“ net neprašė iš anksto at-
skleisti pretendentų į Anykščių rajono 
garbės piliečius pavardžių, o tik no-
rėjo sužinoti paraiškų tą vardą gauti 
skaičių, R. Blazarėnas sutiko, kad to-
kia informacija galėjo būti suteikta.

„Neatskleidžiant duomenų gal ir 
galima buvo pasakyti, bet ką tai kei-
čia. Ar iš jūsų pusės būtų labai svarbi 
informacija?“ - kaip reikėtų dirbti žur-
nalistinį darbą, mokė R. Blazarėnas.

Į mokymus savivaldybės 
specialistės nesiųs

Galbūt Anykščių rajono savivaldy-
bė, kai net ir paraiškų skaičiuje įžvel-
giama kažkokia asmens duomenų 
apsauga, specialistę A. Pajarskienę 
žada išsiųsti į papildomus mokymus 
pagilinti žinias apie asmens duomenų 
tvarkymą?

„Patys visi mes mokamės kiekvie-
ną dieną, susiduriame, gilinamės ir 
atsižvelgiame“, - aptakiai apie tokią 
galimybę kalbėjo R. Blazarėnas.

Bijo komentatorių dėmesio

Paklaustas, ar atsižvelgdama į Žur-
nalistų etikos inspektoriaus tarnybos 
išaiškinimą ateityje Anykščių rajono 

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radze-
vičius teigia, jog jam apmau-
du, kad Anykščių rajono sa-
vivaldybėje dirba mokesčių 
mokėtojų negerbiantys spe-
cialistai.
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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 
Sultenė
10.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.00 Kačių ABC 3 
11.45 Klausimėlis.lt.  
12.00 Šv. Mišios. Didieji 
Žemaičių Kalvarijos atlaidai. 
Tiesioginė transliacija.
13.50 Puaro N-7.
15.20 Gamtos inspektoriai.   
(kart.).
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai 
16.00 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. Ved. 
Virginijus Savukynas.   (subti-
truota).
16.45 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. Ved. 
Virginijus Savukynas.   (subti-
truota).
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).  
18.00 Klausimėlis.lt.  
18.30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7.  
19.30 Savaitė. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Laisvės kaina. Partizanai. 
N-7.
21.55 Myli, nemyli. N-14
23.30 Neištikimybė priemiestyje 
N-14

1.00 Tadas Blinda. (kart.).

6.20 Dienos programa. 
6.30 „Žvėrelių būrys“ 
6.55 „Neramūs ir triukšmingi“
7.20 „Žuviukai burbuliukai“ 
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“ N-7
9.55 Mažius N-7.
11.35 Rizikingos lenktynės N-7.
13.50 Nibelungų lobis N-7.
16.10 Oušeno vienuoliktukas 
N-7.
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Teleloto. 
20.35 Paskutinis uošvių išban-
dymas N-7.
23.00 Jaunatis N-14
1.35 Derybininkas N-14

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 „Šefai vikingai“.
10.00 „Budos rankraštis“ N-7.
11.00 „Kelias į Eldoradą“ N-7.
12.45 „Šuniukas žvaigždė“ 
14.30 „Mėnesių valdovai“ N-7.
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Kodas. L.O. B. I. A. I.“ 
N-7
22.05 „Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti“ N-14
0.00 „Giria“ N-14

6.30 Pasaulio komandinis 
Galiūnų čempionatas. 2017 m. 
Sporto laida. 
7.30 „Auklė“ 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Pasaulio veteranų Galiūnų 
čempionatas. 2017 m. Sporto 
laida. 
10.00 „Vaikai šėlsta“ 
10.30 „Džiunglių princesė Šina“ 
N-7.
11.30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ 
12.45 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ N-7.
13.40 „Ekstrasensų mūšis“ N-7.
16.05 „Reali mistika“ N-7.
17.10 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ N-7. 
18.10 „Kas žudikas?“ N-7
19.30 „Rivjera“ N-7
21.30 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Išbandymų diena“ N-14
23.30 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
1.40 Nakvynės namai N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Pragaro katytė 
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
8.40 „Sodininkų pasaulis“ 
9.15 „Tėvas Motiejus“ 
10.25 „Būrėja“ 
11.35 Beatos virtuvė. 
12.30 „Mylėk savo sodą“ 
13.30 Sveikinimai. Pramoginis 
sveikinimų koncertas. 
15.45 „Širdele mano“ N-7. 
17.45 „Akloji“ 
18.55 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 Kraujo broliai 
23.05 „Mano vaivorų naktys“ 
N14. 

1.00 „Teisė tuoktis“ N-7. 
 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. (kart.).
7.05 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (subtitruota, kart.).
7.45 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
(subtitruota, kart.).
8.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(subtitruota, kart.).
8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (subtitruota).
8.30 Krikščionio žodis. (subti-
truota).
8.45 Kelias. 
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Aplinką tausojantis ūkinin-
kavimas 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 Septynios Kauno dienos.   
(kart.).
11.30 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas. 
12.00 Kultmisijos. 
12.45 ARTi. 
13.00 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2018.
14.30 Legendos. Dokumentinių 
apybraižų ciklas. 
15.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
15.45 Muzikos talentų lyga 
2018. 
17.15 Kultūros teismas. Teisėja 
Snieguolė Matulienė. (kart.).
18.00 Nes man tai rūpi. 
18.45 Kiotas. Romantiška pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis.
19.30 Madlina N-7.
21.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
21.30 Pirmosios operos 
Lietuvoje „Elenos pagrobimas“ 

(kart.).
23.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
23.50 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
0.40. Įsilaužėliai (subtitruota, 
kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Pagauk dainą. 
7.30 Čia tai geras!. 
8.30 Oplia! N-7. Humoro šou
10.30 Savaitės kriminalai. N-7. 
10.55 Ne vienas kelyje. 
11.30 Autopilotas.. 
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 Savaitės kriminalai. N-7
21.30 Visi už vieną. 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 pasauly-
je“ N-7 (kart.) 
8.30 „Iš peties“ N-7 (kart.) 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Planetos talentai“ 
10.30 „Bearas Gryllsas. 
Išlikimas“ N-7
11.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
12.30 „Sunkiausios profesijos 
pasaulyje“ 
14.00 „Bjauriausi darbai pasau-
lyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7

18.00 „Skorpionas“ N-7 
19.00 „Amerikos dievaitis“ N-7
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „X Faktorius“. N-7
0.45 „Bėgantis taikinys“ N-14 
(kart.)

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 
Vietnamas“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 
Bangladešas“. N-7.
11.00 „Ekovizija“. 
11.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7. 
13.30 „Tarp meilės ir neapykan-
tos“ N-7.
15.50 Ekovizija. Laida, skirta 
aplinkos apsaugai. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“.
16.50 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Austrijos GP apž-
valga .
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
19.00 „Rasputinas“ N-14.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Rasputinas“ N-14.
21.30 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7.
0.30 „Laiptai į dangų“ N-7.
2.20 „24/7“. Savaitės aktualijų 
analizė ir komentarai. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. 
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro. 
(kart.).
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.15 Dainos Lietuvai. 
Partizanų dainos.
18.45 Speciali laida. Vasario 
16-osios Nepriklausomybės 
Akto Signataro Mykolo 
Biržiškos ir jo šeimos narių 
palaikų pasitikimas. Tiesioginė 
transliacija.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.00 Į dienos šviesą N-14
23.00 Aukštuomenės daktaras 
5 N-7. 
23.45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7. (kart.).

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
11.30 Nuo... Iki... . 
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 Nekviesta viešnia N-14
0.20 „Judantis objektas“ N-7.
1.15 Paskutinis jaunikio išban-
dymas N-7.

6.10 “Televitrina”. 
6.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
6.55 „Hortonas“ 
8.40 „Drakonų knyga“ N-7
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 „Tavo kompanija““ N-14
0.55 „Elementaru“ N-7.
1.50 „Kvantikas“ N-7.

6.00 “Auklė”.
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
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.
13.45 „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 Kvietimas draugauti 
N-14
22.50 Porininkai N-14
0.40 „Juodasis sąrašas“ N-7
1.30 „Išbandymų diena“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeimininkas?” 
7.45 „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 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“ 
15.30 „Marvel animė. 
Ašmenys“ N-7
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 Auklės dienoraštis N-7
23.10 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.05 „Nusikaltimas“ N-14

 kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Iškilmingas koncertas 
“Gloria Lietuvai”.  (kart.).
7.25 Lesė (kart.).
7.50 Stop juosta. (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija.   (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Gamtos sergėtojai 
13.20 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas. (kart.).
13.50 Madlina (kart.).
15.20 Mažasis atradėjas. 
15.30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.40 Lesė 
16.05 Nuo gamyklos konve-
jerio 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.30 Ten, kur namai 5 N-7
20.30 LRT aukso fondas. 
Broliai Biržiškos. 
21.30 „Mes nugalėjom“. 
21.55 Pabėgimas iš „Islamo 
valstybės“ 
22.45 Jausmų galia N-14
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.45 Dabar pasaulyje. 
1.15 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 1 d.

6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės kriminalai. N-7
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvūnų policija. N-7. 
14.00 Rytas su LNK. 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
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”. 
6.30 “Žūklė laukinėje gamtoje” 
(kart.) N-7
7.00 „Visureigiais per Aliaską“ 
(kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ („Bones“). (kart.) 
N-7
9.00 „Nuo amato iki verslo“. 
(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.) 
13.30 „Iš peties“ N-7
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ 
16.25 „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 „Naša Raša“. N-7
23.00 „Vizijos“ S
0.45 „Kobra 11“ N-7
1.35 „Naujakuriai“ (kart.) N-7

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. 
7.10 Šiandien kimba. 
8.10 „Delta“ N-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 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.55 Rubrika „Saugi vaikys-
tė“.
19.00 „Iššūkis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikys-
tė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Didžiosios 
Britanijos GP apžvalga.
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2018 m. liepos 5 d.

antradienis 2018 07 10

trečiadienis 2018 07 11

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis. N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės.
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7. 
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
18.15 Auksinis protas. 
19.30 Klausimėlis.lt.
19.56 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš Sankt 
Peterburgo.
23.00 Aukštuomenės daktaras 
5 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.
1.00 LRT radijo žinios.

6.00 Dienos programa. 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“  N-7
8.55 Rytas su LNK. 
10.55 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 Užsienietis N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7.
1.20 Nekviesta viešnia N-14

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Kam ta meilė?“. Lietuva, 
komedija. (kart.) 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 „Auklė pagal iškvietimą“ 
N-7
0.20 „Elementaru“ N-7.
1.20 „Kvantikas“ N-7.

6.00 „Auklė“ 
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
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.
13.45 „Džuna“ 
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 „Mirtinas ginklas 2 “ 
N-14
23.15 Kvietimas draugauti 
N14. 
1.00 „Persekiotojas“ N-14
1.45 „Detektyvų istorijos“ 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 
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
15.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“ 
15.30 „Marvel animė. 

Ašmenys“ N-7
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 XVIII. Trūkusi grandinė N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.45 „Nusikaltimas“ N-14

 kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 1 d. (kart.).
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2. (kart.).
7.25 Lesė (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos. 
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Gamtos sergėtojai 
13.15 Nacionalinis turtas.  
(kart.).
13.45 Nes man tai rūpi. Ved. 
Jolanta Kryževičienė.  (kart.).
14.30 Pabėgimas iš „Islamo 
valstybės“ (kart.).
15.20 Mažasis atradėjas. 
15.30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.40 Lesė 
16.05 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
(kart.).
18.00 Misija. Vilnija. Ved. 
Katažina Zvonkuvienė.
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.

19.00 Laisvės vėliavnešiai. 
19.25 Ten, kur namai 5 N-7
20.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
20.45 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Stasys Šilingas. 
21.30 „Mes nugalėjom“. 
22.00 Islamas ir Vakarai N-7
22.50 Komisarė Lanc N-14
0.45 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. 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
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. 

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7
7.00 „Bearas Gryllsas. 
Išlikimas“ (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.)
9.00 „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 „Kaulai“ 
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 „„Ugnis ir ledas““ N-14.
23.15 „Pėdsakai“ N-7
0.10 „Kobra 11“ N-7

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.10 ‘24/7“. 
7.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
8.10 „Delta“ N-7.
9.15 „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 Vasara tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Išmanus kai-
mas“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7
10.50 Komisaras Reksas 
N-7.
11.40 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška.
12.00 Gedulingos mišios 
Šventų Jonų bažnyčioje. 
Tiesioginė transliacija.
13.00 Speciali laida. Vasario 
16-osios Nepriklausomybės 
Akto Signataro Mykolo 
Biržiškos ir jo šeimos narių 
perlaidojimo Lietuvoje cere-
monija. Tiesioginė transliacija.
14.58 Loterija „Keno Loto“.
15.00 Žinios. Sportas. Orai.  
15.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios 
18.15 Auksinis protas. 
19.30 Šiandien prieš 100 
metų. 
19.56 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.30 Panorama.  
20.45 2018 FIFA pasau-
lio futbolo čempionatas. 
Pusfinalis. Tiesioginė translia-
cija iš Maskvos.
23.00 Aukštuomenės dakta-
ras N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė 
policija N-7 (kart.).
0.30 „Kas ir kodėl?“. 
1.00 LRT radijo žinios.

6.15 „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 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 Prisiminti pavojinga N14. 
0.50 „Judantis objektas“ N-7.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Kam ta meilė?“. Lietuva, 
komedija. (kart.) N-7
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 „Užburtas ratas“ N-14
0.15 „Elementaru“ N-7.
1.15 „Kvantikas“ N-7.

6.00 „Auklė“ 
7.30 „Džuna“ 
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
13.45 „Džuna“ 
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 12 pėdų po vandeniu 
N-7
22.45 Mirtinas ginklas 2 N-14
1.00 „Persekiotojas“ N-14
1.45 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
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 
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 

15.05 „Vyrai juodais drabu-
žiais“ 
15.30 „Marvel animė. 
Ašmenys“ N-7.
16.00 „Tinginių miestelis“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Mano meilės šviesa“ 
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7. 
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 Midsomerio žmogžudys-
tės XVIII. Mirštantis menas N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.50 „Nusikaltimas“ N14. 
  

 kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 2 d. (kart.).
7.15 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
7.25 Lesė 
7.50 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas. (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Gamtos sergėtojai 
13.10 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
14.30 Islamas ir Vakarai (kart.).
15.20 Mažasis atradėjas. 
15.30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.40 Lesė 
16.05 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
17.30 „Mes nugalėjom“. (kart.).
17.55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.  (subtitruota).
18.10 Kultūrų kryžkelė. (sub-
titruota).

18.25 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
18.55 UEFA Čempionų 
lygos atrankos rungtynės. 
Marijampolės „Sūduva“ - 
Nikosijos APOEL. Tiesioginė 
transliacija iš Marijampolės.
21.00 Septynios Kauno dienos.
21.30 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 4 
22.15 Naktinis traukinys į 
Lisaboną N-14
24.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 3 d.

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 Išgyvenk, jei gali. 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Filologyno berniukai“. N-7
7.00 „Pėdsakai“. (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.)
9.00 „Sandėlių karai“ (kart.) N-7
9.30 „CSI Majamis“ N-7
10.25 „Naujakuriai“ 
11.25 „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 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Išeities kodas“. N-14
23.20 „Pėdsakai“. N-7.
0.20 „Kobra 11“ N-7.

06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
7.10 4 kampai. 
7.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
8.10 „Delta“ N-7.
9.15 „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 Vasara 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 Vasara tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2018 07 12

penktadienis 2018 07 13

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. 
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).  
18.15 Auksinis protas. 
19.30 „Lietuvos kolumbai“. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Leidimas žudyti N-14
23.10 Aukštuomenės dakta-
ras N-7
23.55 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7 (kart.).
0.40 „Kas ir kodėl?“. (kart.).
1.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. (kart.).

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
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 Trigubas X N-7.
0.55 „Judantis objektas“ N-7.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Kam ta meilė?“. 
Lietuva, komedija. (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ . N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergai-
čių“. 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, mergai-
čių“. N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 „Kalinių lėktuvas“ 
N-14
0.50 „Elementaru“ N-7
1.45 „Kaulai“ 

6.00 „Auklė“ 
7.30 „Džuna“ 
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.
13.45 „Džuna“ 
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 Amerikos kikboksinin-
kas N-14
22.50 12 pėdų po vandeniu 
N-14
0.35 „Persekiotojas“ N-14
1.25 „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 „Vyrai juodais drabu-
žiais“ 
15.30 „Marvel animė. 
Ašmenys“ 
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. 
Grėsmė N14. 
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.50 „Nusikaltimas“ N14.

 kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 3 d. (kart.).
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.).
7.25 Lesė 
7.50 Linija, spalva, forma. 
8.20 Lietuva mūsų lūpose. 
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Gamtos sergėtojai 
13.10 Euromaxx. (kart.).
13.40 Klauskite daktaro. (kart.).
14.30 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 4 
15.20 Mažasis atradėjas. 
15.40 Lesė 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  (subtitruota).
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  (subtitruota).
18.30 Nacionalinis turtas.
18.55 Lietuva mūsų lūpose. 
19.25 Stop juosta. (su vertimu į 
gestų k.).  (kart.).
19.55 UEFA Čempionų 
lygos atrankos rungtynės. 
Kauno „Stumbras“ - Limasolio 
„Apollon“. Tiesioginė transliaci-
ja iš Alytaus.

22.00 Mano tėviškė.
22.15 Lietuvių kino klasika. 
Birželis, vasaros pradžia. 
23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.
0.30 Purpurinis vakaras 2016. 
Pirmas koncertas.

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 Išgyvenk, jei gali 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“. (kart.) 
N-7
7.00 „Pėdsakai“. N-7
8.00 „Kaulai“ N-7
8.55 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „CSI Majamis“ N-7
10.30 „Naujakuriai“ N-7
11.25 „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 „Kaulai“ N-7

16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Katastrofiškai nesė-
kmingas filmas“ N-7.
23.15 „Pėdsakai“. N-7
0.15 „Kobra 11“ N-7
1.15 Naujakuriai

6.29 TV parduotuvė.
6.40 Grilio skanėstai. 
Kulinarinė laida. 
7.10 Gyvenimo būdas. 
Pokalbių laida. 
7.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
8.10 „Delta“ N-7.
9.10 „Rojus“ N-7.
10.20 „Rasputinas“ N-14.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7 
12.30 „Iššūkis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Vasara 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 „Ragana“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „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
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
12.35 „Kas ir kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18.15 Auksinis protas. 
19.30 Beatos virtuvė. 
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 Auksinė akis N-14
1.10 Štutgarto kriminalinė 
policija N-7 (kart.).

6.10 Dienos programa. 
6.15 „Mano gyvenimo šviesa“ 
N-7
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“ N-7
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.35 Nuo... Iki... 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 Pabėgimo planas N-14
23.15 Karštis N14. 
2.25 Trigubas X N-7

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
6.55 „Simpsonai“ 
7.55 „Kam ta meilė?“ 
8.25 „Paskutinis iš 
Magikianų“. (kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergai-
čių“. (kart.) N-7
13.00 „Pažadėtoji“ 
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 „TV3 žinios“. 
16.28 „TV3 orai“. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.22 „TV3 sportas“.
19.27 „TV3 orai“. 
19.30 „Bembis“ 
21.00 „Apsimeskime farais“ 
N-14
23.10 „Loganų sėkmė“ N-14
1.35 „Kalinių lėktuvas“ N-14 
(kart.)

6.00 „Auklė“ 
7.30 „Džuna“ 
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
13.45 „Džuna“ 
14.50 „44-as skyrius“ 
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 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė N-14
22.50 Amerikos kikboksinin-
kas N-14
0.40 „Persekiotojas“ N-14
1.30 „Kas žudikas?“ N-7

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 „Vyrai juodais drabu-
žiais“ 
15.30 „Marvel animė. 
Ašmenys“ N-7.
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 „Bekas 7. Plonas 
ledas“ 
23.05 Žmogžudystė Rytų 
eksprese 
1.30 „Nusikaltimas“ N14. 

 kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Purpurinis vakaras 
2016. Pirmas koncertas. 
(kart.).
7.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. Aut. Dalius 
Ramanauskas. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją ki-
taip. Ved. Andrius Baranovas.  
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 
9 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Gamtos sergėtojai 
13.10 Stop juosta. (su verti-
mu į gestų k.).  (kart.).
13.40 Stambiu planu. (kart.).
14.25 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Happyendless“.  
(kart.).
15.20 Mažasis atradėjas. 
15.30 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 
15.40 Lesė 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
9 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba. (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
19.30 Premjera. Ten, kur 
namai 5 N-7
20.25 Kultūros teismas. 
21.15 Europos kinas. 
Alonzanfanas N-14
23.00 „Vilniaus festivalis 
2017“. 
0.45 DW naujienos rusų 

kalba.
1.00 Dabar pasaulyje. 
  
 
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 Išgyvenk, jei gali. 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“. (kart.) 
N-7
7.00 „Pėdsakai“. N-7
8.00 „Kaulai“ N-7
9.00 „Sandėlių karai“ N-7
9.30 „CSI Majamis“ N-7
10.30 „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 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ 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 „Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas“ N-14
0.25 „Išeities kodas“ N-14 
(kart.)

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
7.10 Grilio skanėstai. 
7.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Rasputinas“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.27 Orai.
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“ 
18.00 Reporteris. 
18.45 Keliauk su 
„Reporteriu“. 
18.57 Orai.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 „Ragana“ N-7
22.00 Reporteris. 
22.15 Keliauk su 
„Reporteriu“. 
22.27 Orai.
22.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „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 
burundukai 2 
7.30 Detektyvė Miretė 
7.45 Stebuklingoji Boružėlė 
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Vestfalijos taikos pre-
mijos įteikimo Baltijos šalims 
ceremonija. Tiesioginė translia-
cija iš Miunsterio (Vokietija).
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. Rungtynės 
dėl 3 vietos. Tiesioginė trans-
liacija iš Sankt Peterburgo. 
Pertraukoje - Žinios. Orai.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Gražiausi metai - ge-
riausios dainos. 

22.30 Didieji kunigaikščiai 
23.55 Auksinė akis N-14 
(kart.).

6.30 „Žvėrelių būrys“ 
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“ 
10.00Pramuštgalviai iškylauja 
11.35 Mano naujas geriausias 
draugas 
13.25 „Pričiupom!“ 
13.55 Šnipų klubas 
15.45 Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis 
17.30 „Geriau vėliau negu 
niekada“ N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Madagaskaras.
21.15 Pametę galvas Las 
Vegase N-7
23.15 Griaustinis tropikuose 
N-14
1.20 Pabėgimo planas 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Vėžliukai nindzės“ 
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Šreko Helovinas“ N-7
9.00 „Skaniai ir paprastai“. 
9.30 „Maisto kelias“. Lietuva.
10.00 „Šebos karalienės 
lobis“ 
11.00 „Viščiukas Cypsius“ 
12.35 „Meilė keliauja laiku. 

Safyrė“ N-7
15.00 „Gatvės šokiai 2“ N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“. 
N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Karalius Ralfas“ N-7
21.35 „Iksmenai. Praėjusios 
ateities dienos“ N-7 (kart.)
0.05 „Sėkmės, džentelme-
nai!“. N-7
2.05 „Loganų sėkmė“ N-14 
(kart.)

6.15 „Auklė“ 
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Vaikai šėlsta“ 
10.30 „Džiunglių princesė 
Šina“ N-7.
11.30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ 
12.40 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ N-7.
13.40 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7.
15.45 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7
16.15 „Reali mistika“ N-7.
17.15 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ N-7
18.15 „Kas žudikas?“ N-7.
19.30 Muzikinė kaukė. 
Muzikinis šou. 
22.45 Vienveidis N-7
0.30 Apsėstasis Maiklas 
Kingas S
2.05 Muzikinė kaukė . 

6.20 Teleparduotuvė. 

6.50 „Pragaro katytė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. N-7.
8.50 „Sodininkų pasaulis“ 
9.30 „Tėvas Motiejus“ 
10.45 „Būrėja“ 
12.30 „Nekviesta meilė 2“
14.45 „Tabatos salonas“ 
15.45 „Širdele mano“ 
17.45 „Akloji“ 
18.55 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 „Diktė. Vagnerio pė-
domis“ 
22.50 Mirtina žmogžudystė 
N-7
0.45 Žmogžudystė Rytų eks-
prese N-7

 kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Duokim garo! . 
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.   (subtitruota, kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).  
8.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 
9.00 Mokslo sriuba. 
9.30 Muzikos talentų lyga 
2018. 6 d. (kart.).
11.00 Tragiškoji daktaro 
Fausto istorija (subtitruota).
13.30 Klauskite daktaro. 
14.20 Stilius. 
15.10 Atžalos. 
16.00 Euromaxx. 
16.35 Miestas. 
17.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. 
18.45 Akistatos 
20.30 Stambiu planu. 
21.15 Džudas N-14
23.15 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Baltas kiras“.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Alonzanfanas N-14

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. 
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 „Žūklė laukinėje gamtoje“ 
N-7
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 „Užkandinė ant ratų“ 
N-14
0.15 „Katastrofiškai nesėkmin-
gas filmas“ N-7 (kart.)
1.45 „Jokių kliūčių!“ N-7

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
7.55 „TV Europa pristato. 
Ledo vaikai“.
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 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi .
 15.15 Skinsiu raudoną rožę. 
16.00 Žinios.
16.13 Orai.
16.15 Rubrika „Saugi vai-
kystė“.
16.20 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.25 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7.
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
1.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7

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

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

Kunigas Sigitas Uždavinys: „Tik vargas 
nušlifuoja iki spindesio...“

Anykščių ligoninės vadovas nenori, 
jog po jo būtų „nors ir tvanas“

Spalvingas tamsoje skendintis 
neregės gyvenimas

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ 

numeris
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Patrigubino našumą

Rokiškio elevatorių pernai įsigijo 
UAB „Agrokoncerno grūdai“. Ben-
drovės direktorius Karolis Šimas pri-
simena, kad įsigijimo sandoris buvo 
baigtas pernai per patį darbymetį, 
tad praėjusį sezoną elevatorius dirbo 
įprastiniu savo ritmu – susidarydavo 
nemažos grūdus atvežusių ūkininkų 
eilės, skubantys buvo priversti ieškoti 
kitokių sprendimų.

„Rokiškio elevatorius investicijų 
nematė ne vieną dešimtmetį, tad įsigi-
ję ėmėmės būtino atnaujinimo“, - pa-
sakoja K.Šimas. Daugiausia dėmesio, 
anot jo, buvo skirta įvairiems darbams, 
kurie kūlimo metu leistų panaikinti 
eiles. Po visų renovacijos darbų grūdų 
priėmimo greitis patrigubintas.  

„Nors elevatoriaus talpyklos gali 
priimti 150 tūkst. tonų grūdų, tačiau 
ne visos jų galimybės buvo išnaudo-
tos, todėl „Agrokoncerno grūdams“ 
įsigijus Rokiškio elevatorių buvo 
svarbu sutvarkyti priėmimo galimy-
bes, kad Rokiškio ir aplinkinių rajonų 
ūkininkams būtų patogiau“, - pasakoja 
K.šimas. 

Atnaujintos grūdų priėmimo
duobės

Rokiškio elevatoriaus vadovas 
Kęstutis Meška detaliau pristato 

atliktus rekonstrukcijos darbus, 
kurie leis paspartinti grūdų pri-
ėmimą iš ūkininkų. Visų pirma, 
buvo atnaujintos grūdų priė-
mimo duobės. Pirmiausia buvo 
renovuota senoji automobili-
nio transporto priėmimo duobė, 
kurioje išpilami automobiliais 
atvežti grūdai. Šios duobės pa-
jėgumai - 150 tonų grūdų per 
valandą. Dar viena nauja duobė 
padaryta toje vietoje, kur iki šiol 
buvo grūdų, atvežtų geležinke-
liu, priėmimas. Šios duobės pa-
jėgumas – 250 tonų per valandą. 
Taip pat rekonstruota dar viena 
priėmimo duobė, kurios našumas 
170 tonų per valandą pajėgumo. 

K.Meška pasakoja, jog rekons-
truota ir viena iš dviejų džiovy-
klų, skirtų drėgniems grūdams 
džiovinti. Visi į džiovyklą pa-
kliuvę grūdai, nepaisant drėgnu-
mo, bus laiku išdžiovinti ir sau-
giai sandėliuojami talpyklose. 

„Ūkininkams nebereikės sukti 
galvos dėl džiovinimo, tai bus 
viena iš elevatoriaus darbo funk-
cijų“, - pasakoja K.Meška.

Modernizuota įranga

Siekiant pagreitinti grūdų priė-
mimą elevatoriuje atlikta  dar dau-
giau atnaujinimo darbų. Elevato-

Javapjūtę pasitinka atnaujintas Rokiškio elevatorius
Artėjančios javapjūtės metu ūkininkams bus svarbi kiekviena mi-

nutė. Tam ruošiama ne tik reikalinga technika, bet ir grūdų saugyklos. 
Rokiškio elevatorius naują sezoną pradeda gerokai atsinaujinęs – pa-
didintas elevatoriaus našumas leis išvengti eilių susiformavimo ir taip 
užtikrins, kad bus išnaudojama kiekviena brangi ūkininko minutė.

riuje iki rekonstrukcijos neveikė 
dvi valomosios, tad, jas rekons-
travus, valymo našumas padidėjo 
dvigubai ir dabar siekia 200 tonų 
per valandą. Kokybės mėginių pa-
ėmėjas perkeltas į kitą vietą, dėl 
to dabar mėginius galima paimti 
automatiškai beveik vienu metu 
iš dviejų mašinų. Elevatoriuje yra 
įdiegta „AgroSmart“ programa, 
kuri visus procesus kontroliuoja, 
apsaugo nuo žmogaus įtakos ir 
klaidų. Ypač tai aktualu ūkinin-
kams grūdų kokybės nustatymo 
metu. 

Elevatoriuje atsirado antros au-
tomobilinės svarstyklės, kurių pa-
rodymus mato ir atvykę ūkininkai. 
Šie patobulinimai leis ūkininkų 
transportą priiminėti dviem eilė-
mis ir taip taupys ūkininkų lauki-
mo laiką, kol grūdai bus priimti į 
elevatorių. 

„Be to, ši laboratorija iki šiol 

nebuvo atestuota Valstybinės au-
galininkystės tarnybos, tad dabar 
atlikus atestaciją nebekils jokių 
abejonių dėl grūdų kokybės nu-
statymo tikslumo, kas dar labiau 
supaprastins bendradarbiavimą ir 
tarpusavio pasitikėjimą su ūkinin-
kais“, - sako K.Meška.

Jei elevatoriaus grūdų priėmi-
mo pajėgumai iki rekonstrukcijos 
buvo iki 1500 tonų grūdų per parą, 
tai dabar galima bus užtikrinti 
daugiau kaip 4000 tonų grūdų pri-
ėmimą per parą. 

Šiaurės Rytų Lietuvos 
grūdų centras

Renovacija palietė ne tik ele-
vatoriaus įrangą. Po daug metų 
pirmą kartą buvo atnaujinta ele-
vatoriaus kelių ir aikštelių danga, 
kad transportas galėtų saugiai ir 
patogiai pasiekti bet kurį tašką. 

Per javapjūtę ūkininkams svarbi kiekviena minutė.

Suremontuota elevatoriaus 
stogų danga, atliktas kapitalinis 
plokščiojo sandėlio remontas, po 
kurio žirnių ir pupų sandėliavimui 
bus galima naudoti apie 1900 kv. 
metrų ploto. Taip pat parengta 
bazė trąšų sandėliavimui ir pre-
kybai.

Atnaujintas ir geležinkelio pri-
važiavimas iki elevatoriaus – jau 
atnaujinta apie 600 metrų, pakeis-
ta apie 150 senų pabėgių. 

Visi renovacijos darbai buvo 
atlikti per šį pavasarį ir vasarą. 
Iki šiol į Rokiškio elevatoriaus 
atnaujinimą jau investuota 0,5 
mln. eurų. Po kūlimo sezono bus 
pradėtas antras rekonstrukcijos 
etapas. K.Meška sako, jog pla-
nuojama atnaujinti elevatoriaus 
sienas, suremontuoti laboratori-
jos patalpas, elevatoriaus aspi-
racinę sistemą, atnaujinti vietas, 
kur grūdai kraunami iš elevato-
riaus į mašinas, įrengti pastoges, 
saugančias nuo lietaus, pabaigti 
griauti nenaudojamus nusidėvė-
jusius statinius. 

„Tikimės, kad Rokiškio eleva-
torius taps visos Šiaurės Rytų Lie-
tuvos grūdų centru, kur vietiniams 
ūkininkams ne tik greitai priimsi-
me ir pakrausime grūdus, bet ir, 
rinkoje nusistovėjus nepatrauk-
lioms supirkimo kainoms, galėsi-
me nemokamai pasaugoti grūdus. 
Taip pat suteiksime galimybę san-
dėliuoti grūdus ilgiau nei metus“, 
- sako UAB „Agrokoncerno grū-
dai“ direktorius Karolis Šimas. 

Užsak. nr. 645

Už rajono biudžeto pinigus 
nupirkta lauko būgnų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, kairiajame Šventosios upės kranto take, šalia kempingo „Po žvaigždėm“, Anykščių 
rajono savivaldybės iniciatyva už rajono biudžeto pinigus  įrengti lauko būgnai.

Lauko būgnais bus galima groti ir naktį.                                                                                                                                                                       jono jUneViČiAUs nuotr.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Au-
dronius Gališanka informavo, 
kad kairiajame Šventosios upės 
take esantys lauko instrumentai 
kainavo 8 796,70 Eur, 1 397,44 
Eur sumokėta už instrumentų 
įrengimą.

Lauko būgnai nupirkti iš UAB 

„Dego“, kuri laimėjo Anykščių 
rajono savivaldybės skelbtą vie-
šąjį pirkimą. Instrumentų įrengi-
mo darbus atliko UAB „Anykš-
čių energetinė statyba“.

„Įrengi trijų tipų būgnai: Babel 
Drums – apvalūs, nerūdijantys 
būgnai, leidžiantys sukurti itin 
ilgai skambančias melodijas. Pa-

sak būgnus įrengusių specialistų, 
būgnų grojimo patirties nereikia, 
kad išgautumėte užburiančias, 
sodriai švelnias melodijas. rain-
bow Sambas – būgnai skirti tiek 
dideliems, tiek ir mažiems. Jais 
groti ne tik smagu, bet ir papras-
ta. Tubular Bells – septynių var-
pų komplektas. Neprilygstami 

savo rezonansu varpai skleidžia 
gilią, žemą melodiją, kurią ga-
lima tiek girdėti, tiek pajusti“, - 
naujovę pristato Anykščių rajono 
savivaldybė.

Šiais instrumentais po atviru 
dangumi bus galima groti ištisus 
metus bet kokiu oru. Anykščių 
rajono savivaldybės specialis-

tė ryšiams su visuomene Adelė 
Aglinskaitė anksčiau „Anykštai“ 
sakė, kad lauko būgnus savival-
dybė nusprendė pirkti po jų su-
rengtos prezentacijos šalia miesto 
bibliotekos. Tikimasi, kad lauko 
muzikos instrumentai taps sma-
gia pramoga ne tik miestelėnams, 
bet ir turistams.
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Nuo ko savivaldybė saugo Anykščių 
rajonui nusipelniusius asmenis?

Pažeidimų nemato

Priminus K. Tubiui, kad „Anykšta“ 
savivaldybės administracijos speci-
alistės A. Pajarskienės visgi neprašė 
pateikti pretendentų į garbės piliečius 
vardų, o tik norėjo sužinoti gautų pa-
raiškų skaičių, meras be problemų 
atskleidė, kad buvo gautos dvi paraiš-
kos, o jas pateikė Svėdasų bendruo-
menė ir Pasaulio anykštėnų bendrija.

„Aš manau, kad sekretoriaujantis 
valstybės tarnautojas teisingai pasi-
elgė, atsisakydamas pranešti, kiek 
kandidatūrų pateikta, nes logika to-
kia, kad visada sekretoriaujantis as-
muo perskaito, kiek kandidatūrų ir 
kokiais metais buvo teikta. Komisija 
gali aktualizuoti ir anksčiau teiktą 
kandidatūrą. Manau, kad jokio pažei-
dimo šiuo atveju nėra“, - atsisakiusią 
„Anykštai“ pateikti informaciją apie 
kandidatų į garbės piliečių skaičių sa-
vivaldybės specialistę A. Pajarskienę 
užstojo K. Tubis.

etikos tarnybos išaiškinimą 
laiko tik nuomone

Meras K. Tubis savo nuomonę tu-
rėjo ir apie Žurnalistų etikos inspek-
toriaus tarnybos išaiškinimą, kad net 
garbės piliečių vardų atskleidimas 
visuomenei nepažeistų jokių asmens 
duomenų apsaugos įstatymų.

„Manau, kad tai yra tarnybos nuo-
monė, ją reikia gerbti, bet praktika yra 
kitokia“, - kaip reikia vertinti prie LR 
Seimo veikiančių tarnybų išaiškini-
mus, mokė buvęs teisėsaugos parei-
gūnas K. Tubis.

Pasiūlė skųsti Seimo 
kontrolieriui

Lietuvos žurnalistų sąjungos 

(LŽS) pirmininkas Dainius Ra-
dzevičius, kuriam nusiuntėme pa-
rengtą spaudai tekstą apie tai, kaip 
„Anykšta“ savivaldybėje bandė su-
žinoti, kiek žmonių anykštėnai siū-
lo įvertinti Anykščių rajono garbės 
piliečio vardu, pasiūlė savivaldybės 
veiksmus skųsti LR Seimo kontro-
lieriui:

„Visiškas absurdas ir manipulia-
cija. Visų pirma, bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas leidžia žur-
nalistikos ir mokslo tikslais teikti tą 
informaciją. Tegul valdininkai ati-
džiai skaito reglamentą ir įstatymą. 
Šiuo atveju būtinai reikia viešinti 
tokį Arvi „stilių“, o tokią poziciją ir 
visuomenės teisės į informaciją pa-
žeidimą skųsti Seimo kontrolierių 
įstaigai. Jie kompetentingai išnagri-
nės ir pasakys savo verdiktą.

Tik apmaudu, jog mokesčių mo-
kėtojų negerbiantys žmonės aps-
kritai dirba tokioje srityje. Ką jau 
kalbėti apie jų darbo kultūrą“,- raš-
tu komentavo LŽS pirmininkas D. 
Radzevičius.

kuo daugiau paslapčių, 
tuo daugiau erzelio

Anykščių rajono tarybos narys, 
socialdemokratas Dainius Žiogelis 
sakė, kad Anykščių rajono savival-
dybės „slapstymasis“ jį visada nu-
teikia neigiamai.

„Tas slėpimas, neviešinimas. Kuo 
čia dėti asmens duomenys? Jeigu 
kandidatus teikia piliečiai ir visuo-
meninės organizacijos, kodėl gi ne-
galima jų žinoti visuomenei? Juk tai 
yra Anykščių rajono garbės pilietis. 
Ne komisijos garbės pilietis ir ne 
Tarybos garbės pilietis“, - sakė D. 
Žiogelis, anot kurio, „kuo daugiau 
paslapčių ir šydų, tuo daugiau visuo-
menės erzelio ir nesusipratimų“.

Grįžtame į sovietmetį

Buvęs Anykščių rajono tarybos 
narys, Anykščių miesto gyventojas 
Romaldas Gižinskas sakė nesu-
prantantis, kokie gali būti slaptu-
mai, kai kalbama apie Anykščių 
rajono garbės pilietį.

„Koks dar asmenų duomenų 
viešinimas? Suraskite Vokietijoje, 
Prancūzijoje ar kitoje šalyje, kur 
tai būtų paslaptis? Paslapčių nie-
kur nėra. Mes deklaruojame skai-
drumą, atvirumą valstybiniu mastu 
ir visai nesuprantama, kas dedasi 
mūsų rajone. Su Kultūros taryba 
neaiškūs dalykai vyksta, galbūt 
viskas iš to ir išplaukia, visos tos 
paslaptys“, - kalbėjo R. Gižinskas.

Tai, kad Anykščių rajono savi-
valdybė visuomenei neatskleidžia 
net paraiškų gauti garbės piliečio 
vardą skaičiaus, R. Gižinskas pa-
vadino apskritai nesuvokiamu da-
lyku.

„Mes atėjome į dar gilesnius, 
niūresnius sovietinius laikus“, - 
konstatavo buvęs rajono savival-
dybės Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas R. Gižinskas.

Sukuriamos prielaidos 
abejonėms

Anykščių rajono tarybos narys 
Lukas Pakeltis savivaldybės nenorą 
atskleisti net pretendentų į Anykščių 
rajono garbės piliečius skaičių pava-
dino „slapukavimu lygioje vietoje“.

„Tai paslapties sukūrimas ten, kur 
nėra būtina. Tokioje paprastoje ra-
jonui reikšmingoje situacijoje suku-
riamos prielaidos abejoti kandidatų 
gausa ar dar kažkuo. Man sunkiai 
suvokiama, kodėl vengiama pasakyti 
bent nominantų kiekį“, - sakė L. Pa-
keltis.

Asmens duomenų apsauga
manipuliuojama

Anykščių miesto gyventojas Juo-
zas Ratautas sakė pastebintis, kad 
Duomenų teisinės apsaugos įstatymu 
labai dažnai manipuliuojama. 

„Įstatymo nuostatos aiškinamos 
ir jos taikomos, kaip kam paranku 
ar naudinga. Man patiko Seimo tei-
sininkų išaiškinimas, kuriuo rėmėsi 
Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas Vytautas Ba-
kas vienoje televizijos laidoje. Jei iš-
kyla klausimas skelbti ar ne asmens 
duomenis, reikia laikyti svarbesnį 
viešąjį interesą. Mano manymu, 
savivaldybė per daug sureikšmina 
įstatymo nuostatas, atsisakydama 
viešinti pretendentus į rajono gar-
bės piliečius. Jeigu žmonės ar įs-
taigos pasiūlė, tai jau vieša. Jokia 
čia paslaptis. Antra, rajono garbės 
piliečio vardo suteikimas turėtų būti 
reglamentuotas nuostatomis ar spe-
cialiuoju tvarkos aprašu, kuriame 
būtų apibrėžta tokio asmens sąvo-
ka, už kokius nuopelnus ar darbus 
suteikiamas šis vardas, pretendentų 
iškėlimo, vertinimo iš sprendimo 
priėmimo procedūros ir, galų gale, 
koks šio žmogaus statusas, jo teisės 
ir pareigos“, - sakė J. Ratautas.

Pamiršo veiklos prioritetus?

Priminsime, kad 2017 – 2019 metų 
Anykščių rajono valdančiosios koa-
licijos veiklos programoje akcentuo-
jamas veiklos viešumas bei skaidru-
mas.

„Prioritetas – savivaldybės veiklos 
skaidrumas ir viešumas bei gyvento-
jų aktyvus dalyvavimas savivaldoje“, 
- pabrėžiama veiklos programoje, 
kurios nuostatas rajono valdantieji vis 
dažniau pamina.

spektras

savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Meteoras: „Perskaičiau diskusi-
ją ir dabar pasakysiu Jums gerbiami 
internetinės erdvės pokalbio dalyviai, 
kad ši diskusija labai reikalinga ir 
savalaikė. Nuo mūsų anykštėnų pa-
stangų pruklausys ar bus Anykščiuo-
se ligoninė ar nebus. Ligononė yra 
labai reikalinga visiems nes visi čia 
gyvename. Tik mūsų meras gyvena 
prie Vilniaus. Bet kuriuo met galme 
mes ar mūsų šeimos nariai susilaužy-
ti kojas, galime užspringti, susirgti ir 
pan. Todėl Anykščių ligoninė visiems 
patogu. O jeigu bus koks vėžus tai iš 
Anykščių pjauti siunčia į Vilnių.

Anykščių ligoninė išlaikoma ne iš 
Anykščių biudžeto. Savivsldybė tik 
labai nedaug prisideda.

Jeigu uždarys ligoninę darbo ne-
teks 200 ar 300 žmonių. Kur jie dėsis. 
Aišku dauguma emigruos. Ar nuo to 
bus geriau Anykščiams? Lietuvai? 
SODRAI? Aišku ne. Ligoninė laikosi 
ant gabaus vadovo D. Vaigino. Jį at-
leis, nes pasakys - tu pensininkas. Na 
ir kas? Ar pensininkas ne žmogus? 
Pensijinį amžių dabar fidins iki 72 
metų. Taigi Vaiginas gali sėkmingai 
dirbti ar bent 10 metų. Be to ir meras 
Tubis pensininkas. Milicininkai į pen-
siją išleidžiami anksčiau ne iš gero 

nes tarnyba papila nervų sistemą.
Be to kalbama kad meras į Anykš-

čių ligoninę nori pasodinti savo sūnų 
daktarą. Kad taip gali būti aš tikiu. 
Nes Tubis sūnui nupirko Elmininkų 
valgyklą. Vadinasi yra Anykščiuose 
turto kuris kai pilį pastatys mero šei-
mai duos gražaus pinigo.

Dėl išvardintų aukščiau dalykų bū-
tina išsaugoti D. Vaiginą vyriausiojo 
Anykščių ligoninės gydytojo parei-
gose.”

Faktas kaip blynas: „Per 17 metų 
visgi supratote, kad nevystant Anykš-
čių, nekuriant darbo vietų, miestui 
ir rajonui gresia sunykimas. Tai jau 
vyksta ! O juk jums sakė, kad taip 
atsitiks vienas meras. Netikėjot. Jam 
dirbt neleidot. Tai ir graužiate dabar 
nagus. Ir kitaip jau vargu ar bus.”

Muzikologas: „Kalbama plačiai, 
kad Tubis supyko ant Vaigino dėl 
to,kad šis nepakluso Tubio norui dai-
nuoti duetu viešumoje, o gal ir dau-
giau każko netinkamo nesutiko dary-
ti. Ir kaip tai galima, jeigu meras nori 
ar liepia?!”

ekspertas (tarptautinis): „Paste-
biu, kai Vaigina nori” išmesti” merai 
(Alesionka,Tubis) mojuoja Ligoniu 
kasu vėzdu,ir,keista,kai jis dirbo su 

Anykščiai liks visišku kaimu...
kaip, Jūsų nuomone, baigsis Anykščių rajono ligoninės patikri-

nimų maratonas? Rajono valdžia ieško teisybės? Bando padėti li-
goninės vyriausiajam gydytojui Daliui Vaiginui pagerinti paslaugų 
kokybę? o gal paprasčiausiai bando parodyti, kad D. Vaiginui tikrai 
nebeverta kandidatuoti į ligoninės vadovus naujai kadencijai?

kitais merais (Nefu,Gudeliu,Gervin
sku,Obelevičiumi) nei tokio, nei ki-
tokio vėzdo nereikėjo. Ligoninė ir 
tuomet veikė ir dabar veikeliingkia 
sėkmingai! Tai kur tas”šuo pakas-
tas”? Išvada: ne Vaiginas čia kaltas, 
o Tubio toks noras ir tikslas savan
audiškas”sudirbti”,apdergti Vaigi-
na! (Kak by čievo nievyšlo”...pagal 
Gogolio”Revizorius”).”

PR specialistas: „Tai tik Tubio 
viešuju ryšiu nevykusi akcija,kaip 
ir jis pats,net su pilies staybom 
susimovęs,ne tas żodis-susišikęs. Kai 
pażadai į Anykščius sugrażinti elek-
tros tinklu, banku ir kitu sričiu klientu 
aptarnavimo padalinius per 4 meravi-
mo metus taip ir liko...pażadais, kai 
nepradėtas nei vienas rimtesnis in-
vesticinis projektas, kai baigiama su-
griauti tai kas dar gerai veikė, kaip pa-
siteisinsi prieš rinkėjus, kai degi noru 
dar merauti? O gi reikia nukreipti nuo 

visos savo nevykusios, savanaudiš-
kos, neprotingos veiklos dėmesį ir 
ratsI “ atpirkimo ożį”, kad ir vaigina 
su ligonine ! Tai Jums,gerbiamieji, ir 
atsakymas.”

kaimynai: „Net Širvintų merė 
saugo ligoninę. Paskaityti te jos kalbą 
tarybos posėdžio metu.

“Iš kitos pusės turime savo žmo-
nes – Širvintų rajono gyventojus ir 
didelį norą išlaikyti jiems ligoninę ir 
jos paslaugas, galimybes gydytis čia, 
vietoje, šalia namų. Turime žmones, 
dirbančius Širvintų ligoninėje, už ku-
rių gerovę turime kovoti.“

Aš: „Tikrinant ligoninę norima įro-
dyti, kad pensininkas vyr.gydytojas 
nebeturi dirbi, o kaip kitaip išvarysi 
nesudirbęs.”

jUoDASIS MeTRAŠTININ-
kAS: „KOKIA ĮDOMI, ŽINOTA IR 
PERSPĖTA, ANYKŠČIŲ AGONI-
JA: “IŠNYKSTAM KAIP DŪMAS 
NEBLAŠKOMAS VĖJO... “ (Mai-
ronis).”

Аноним : „Nebesipušinkit disku-
sijose ..... Net ir pilies valdonas bus 
palaisvintas nuo to galvosopio..... ( 
tik kur reiks rasti naują skandalą ir 
jo auką ??? ) Ministro dėka , tokių li-
goninių kaip Anykščių - tikrai neliks, 
neliks ir Vaiginų . O ... kiek visiem 
džiaugsmo .....“

-AnYkŠTA
(komentarų kalba 

netaisyta – red. past.)

Paspirtukai. „Lietuvos draudi-
mas“ įspėja, kad kiekvienas ypač 
populiarėjančiu paspirtuku riedantis 
asmuo turi laikytis kelių eismo tai-
syklių. Policijos pareigūnai priduria, 
kad paspirtukus vairuoti reikia dėme-
singai kaip ir bet kurią kitą transporto 
priemonę. O „Lietuvos draudimo“ 
žalų ekspertai fiksuoja atvejus, kai 
avarijose nukenčia ir paspirtukų vai-
ruotojai, ir automobilių savininkai ar 
pėstieji.

elektrinė. Baltarusijos atominės 
elektrinės (AE) streso testų peržiūros 
ataskaita atskleidė daug rimtų Balta-
rusijos AE projekto trūkumų. Euro-
pos šalių ekspertai ataskaitoje pateikė 
rekomendacijų, kaip šiuos trūkumus 
pašalinti, teigia Valstybinė atominės 
energetikos saugos inspekcija (VA-
TESI). Liepos 2 d. Europos bran-
duolinės saugos reguliuotojų grupės 
(ENSREG) posėdyje Briuselyje 
buvo pritarta Baltarusijos AE streso 
testų peržiūros ataskaitai. Svarbiausi 
klausimai Lietuvai - Astravo aikšte-
lės parinkimas AE statybai ir galimas 
neigiamas poveikis Lietuvos aplinkai 
ir gyventojams. Vilnius teigia, kad jė-
gainė statoma nesilaikant tarptautinių 
saugumo standartų, nėra paaiškinta, 
kodėl pasirinkta būtent ši statybos 
vieta, esanti netoli tankiai apgyven-
dintos Lietuvos sostinės. Baltarusija 
kaltinimus atmeta ir teigia besilaikan-
ti visų reikalingų standartų.

Sausra. Vyriausybė trečiadie-
nio posėdyje dėl sausros nusprendė 
skelbti ekstremalią situaciją šalies 
lygiu. Skelbti ekstremalią situaciją 
šalies mastu dėl užsitęsusios sausros 
ir jos padarinių pasiūlė Vyriausy-
bės ekstremalių situacijų komisija. 
Žemės ūkio ministras Giedrius Sur-
plys posėdyje sakė, kad sukviesta 
komisija pristatė situaciją, ir iš jos 
matyti, kad reikia imtis veiksmų.  
Jo teigimu, reali situacijų dėl žemdir-
bių nuostolių matysis metų gale, bet 
padėtis panaši į 2006 metų. Pasak G. 
Surplio, bus prarasta nuo 15 iki 50 
proc. pavasarinių pasėlių. Ekstremali 
situacija savivaldybės lygiu dėl saus-
ros paskelbta Alytaus, Marijampolės, 
Lazdijų, Kalvarijos, Varėnos, Šilutės, 
Šakių, Druskininkų ir Rokiškio sa-
vivaldybėse. Žemės ūkio ministerija 
prognozuoja, kad užsitęsus sausrin-
gam laikotarpiui vasarinių pasėlių 
derlius gali būti apie trečdaliu ma-
žesnis nei 2017 m., o savivaldybėse 
(27), kuriose tęsiasi stichinė sausra 
arba užsitęsęs sausas periodas yra pa-
siekęs pavojingo meteorologinio reiš-
kinio rodiklius - 50 proc. ir daugiau. 
Vidurio Lietuvoje vasarinių javų der-
liaus praradimas prognozuojamas 15-
20 proc. mažesnis.

Atlyginimai. Sparčiai augančios 
technologijų įmonės gauna didelę na-
cionalinių pajamų dalį ir dėl to ben-
dras darbuotojų atlyginimų augimas 
pasaulyje išlieka vangus, trečiadienį 
pareiškė Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacija (EBPO). 
Nedarbas daugelyje EBPO šalių 
grįžo iki prieškrizinio lygio, o atly-
ginimų augimas - ne. Dėl pasaulinės 
ekonomikos krizės darbuotojai buvo 
priversti dirbti už mažesnį užmokestį, 
o produktyvumo augimas tuo metu 
nereiškė atlyginimų didėjimo. Viduti-
nis darbo užmokesčio augimas EBPO 
šalyse sulėtėjo iki 1,2 proc. nuo 2,2 
proc. prieš krizę. Produktyvumo au-
gimą lėmė nedidelis inovatyvių įmo-
nių skaičius, kurios daug investavo 
į technologijas, bet įdarbino nedaug 
darbuotojų, lyginant su kitomis tra-
dicinėmis bendrovėmis. Tai prisidėjo 
prie pajamų nelygybės.
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parduoda

įvairūs

Sergant katarakta delsti negalima
Matote neryškiai, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi žiū-

rint pro rūką ar matinį stiklą – tai gali būti pirmieji katarak-
tos ženklai. kas tai per liga? kaip ji gydoma? kada reikėtų 
kreiptis į specialistą?

Katarakta (lęšiuko sudrumstėjimas) – vie-
na pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių 
pasaulyje, kurią šiuolaikiniai oftalmologijos 
pasiekimai leidžia sėkmingai gydyti.

Priežastys įvairios, tačiau pa-
grindinė – amžius

Katarakta gali keliauti iš kartos į kartą, 
gali būti įgimta ar įgyta po traumos ar ligos, 
tačiau dažniausia ligos pasireiškimo priežas-
tis – amžius. Su metais vyksta akies lęšiuko 
pokyčiai, formuojasi drumstys, kurios ryškėja, 
plečiasi, pamažu susilieja, todėl žmogus pra-
deda blogai matyti. Nors pradinėse stadijose 
katarakta gali nesukelti rimtų regėjimo pro-
blemų, tačiau ligai progresuojant silpstantis 
regėjimas gali baigtis aklumu.

Ligos eiga
Sergant katarakta silpnėja matymo ryš-

kumas, drumstėdamas lęšiukas iškraipo 

spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai 
šviesai, dingsta kontrastinis matymas. 
Kartais pacientai daiktus mato dvigubus 
ar gelsvame fone. Kad ir kokius akinius 
žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. 
Kataraktai progresuojant rūkas akyse 
didėja, darosi sunku skaityti, vairuoti 
automobilį. Lęšiukui visai sudrumstėjus 
regėjimas išnyksta. Kai lęšiuko drumstis 
pradeda trukdyti pilnaverčiam gyveni-
mui, darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant 
kreiptis į specialistą.

Gydymo metodai: trumpa ir 
saugi operacija

Vienintelis kataraktos gydymo būdas 
– operacija, sudrumstėjusį lęšiuką pa-
keičiant dirbtiniu. Naudojant šiuolaikišką 
mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifi-
katorių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjū-
vį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas 

ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. 
Kataraktos operacija – neskausminga 
procedūra, dažniausiai atliekama nau-
dojant vietinę nejautrą. Operacija trunka 
apie 30 minučių, regėjimas dažniausiai 
pagerėja iškart po operacijos ar praėjus 
keletui dienų. 

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius 

reikėtų ilgai nedelsti ir pasikonsultuoti su 
gydytoju. Dažnai žmonės, sužinoję apie 
ligą, mano, kad operaciją galima atidėti 
vėlesniam laikui, tačiau tai yra klaidin-
gas mąstymas. Kataraktos operacija ir 
gydymas yra daug sėkmingesnis ligos 
pradinėje stadijoje, kol nėra labai ryškių 
pakitimų. Per ilgai laukiant liga progre-
suoja ir išsivysto vadinamoji perbrendusi 
katarakta, kuri gali nulemti antrinės glau-
komos ar akies skausmų pasireiškimą. 
Tokiais atvejais kataraktos operacija 
būna techniškai sudėtinga, padidėja po-
operacinių komplikacijų rizika, regėjimas 
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl 
antrinės glaukomos žūsta nervas – regė-
jimo susigrąžinti nebeįmanoma.

operuoja gydytojai profesionalai
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai 

Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifika-
cijos specialistai, kurie nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai 
atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, tai leido įgyti neįkainojamos patirties. 
Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, 
noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei kata-
rakta  vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas 
šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą 
ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirur-
gijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos 
priemonės, profesionali patyrusių specialistų ko-
manda padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt Užsak. Nr.644

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-683) 91121.

Anykščių r., Viešintų mstl., rąstinį 
namą su ūkiniais pastatais ir 11 a 
sklypu. Pakeistas namo stogas, su-
dėti plastikiniai langai. 

Tel. (8-683) 91121.

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

Tel. (8-643) 23889.

Medinį namą Pašilių kaime su ūki-
niais pastatais, 0,34 ha namų valda. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-665) 16649.

Nedidelį dviejų kambarių butą 
bendrabutyje. 1-as aukštas, 21 kv. 

m, bendri patarnavimai. Kaina 3300 
Eur.

Tel. (8-608) 52658.

Vieno kambario 30 kv. m butą 
pirmame, dviejų aukštų renovuo-
to namo aukšte. Adresas Valaukio 
10-3. Kaina 18 800 Eur.

Tel. (8-676) 35010, Anykščiai.

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

Tel. (8-652) 09190.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža 
miškavežiu.

Tel. (8-610) 73256.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Medžio pjuvenų briketus, baltaru-
siškus durpių briketus ir medžio gra-
nules. Pristato į namus. Veža krovi-
nius mašina su kranu iki 10 tonų, sa-
vivarčiu iki 6 tonų. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

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

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

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

Gyvuliai

3 veršingas telyčias (po 700 Eur).
Tel. (8-684) 14841.

Kita

Laminuotos grindys „VITGERA“. 
Prekyba vokišku laminatu už ypač 
žemą kainą!  

Metalo g. 3, Utena. 
Tel.: (8-699) 79377, (8-670) 29469.

Juoduosius serbentus. Galima pa-
siskinti patiems.

Tel. (8-685) 41966.

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.

Kviečius, miežius, žirnius, kukurū-
zus, įvairius pašarinius miltus, sėle-
nas. Atveža.

Tel.: (8-611) 47343, 
(8-680) 96778.

Smulkintuvus, rotacines, diskines 
šienapjoves, grėblius, vyniotuvus, 
presus, purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075. 

Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 
220-380 V grūdų malūnus, traišky-
tuvus, burokų tarkas, pieno sepe-
ratorius, sviestamušes, melžimo 
aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų 
smulkintuvus (benzinas), didmaišius, 
ventiliatorius, 600 - 1000 l plasmasi-
nes talpas, vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Liepos 10 d. (antradienį) prekiausi-

me 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.

Parduodami naujos statybos namukai 
PALANGOJE, Kontininkų g. 5A. 

AKCIJA! Kotedžas 3 k. su pilna 
apdaila tik 59 000 Eur.
AKCIJA! Kotedžas 3 k. su 
BALDAiS tik 63 000 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.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Liepos 12 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudo-
mis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir jau 
pradedančiomis kiaušinius dėti vištaitėmis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 
50414). 

Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, 
Laukagaliuose 7.05, Troškūnuose 7.15 
(turgelyje), Vašokėnuose 7.25, Surdegyje 
7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 10.25, 
Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje 
10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. 
Elmininkuose 11.15, Elmininkuose 11.20, 
Čekonyse 11.30, Debeikiuose 11.40, Aknystose 
11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie 
turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 
12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, 
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 
14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00, 
Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30, 
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40,Janušavoje 
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5x6, 
4x6, 6x6  m, yra ir tinkančių trakto-
riams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

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).                        

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės 

susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti 

giminėms vakarėlį?

Kavinė „Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!

Tel. (8-381) 5-43-00.Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai.  
Tel. (8-694) 40735.

Išnuomoja autoservisą Žvejų g. 
74, Anykščiuose. Galima nuomo-
tis visą ar tik dalį patalpų.

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

Dovanoja

Gražų, didelį alijošių.
Tel. (8-676) 34340.

Ožką su ožkyte.
Tel. (8-694) 78803.
 
Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

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

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2018 m. liepos 12 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidu-

siems KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB 

„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 

(8-698) 70127.

Nesusireikšminę, tvarkingi meis-
trai renovuoja stogus, stato kar-
kasinius namus, ūkinius pastatus. 
Konsultuoja.

Tel. (8-674) 59511.

Dažo namus. 
Tel. (8-679) 90305, 
feisbuke - dailusnamas.
 
Brigada greitai ir kokybiškai dengia 

stogus, stato karkasinius pastatus, 
pasirūpina pigesnėmis medžiagomis. 
Tel. (8-687) 73069.

 
Įdėklai - gamina, montuoja. 

Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų 
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm 
skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. 
Skarda 0,6-0,8 mm storio. Kaminų 
remontas, skardinimas. Stogų dengi-
mas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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.

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

Tel. (8-687) 59061.

Smulkina pievas.
Tel. (8-684) 14841.

iš nuotraukos  darome 
portretus laidotuvėms 

      (iki A4 formato). 
Nuotraukos su  rėmeliu kaina 
– 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 
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PERKAME MIŠKĄ 
viSoJE LiETuvoJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

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“ 

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

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.

š  i  A  u  D  u  S
Galime pirkti iš pradalgių ar 

presuotus. Galimi įvairūs mai-
nų variantai. Sudarome išanks-
tines pirkimo sutartis.

8 6 8 7    7 6 1 9 1

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirsti. 
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.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  tolimesnei eksploatacijai arba 
ardyti. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius. 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai - miškus su žeme, 
išsikirsti visoje Lietuvoje.   
Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-604) 84051.

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

Įmonė brangiai - įvairų mišką su 
žeme ir biržes išsikirsti, drebulės ir 
juodalksnio rąstus bei tarinę medie-
ną. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Automobilius, traktorius, metalo 
laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Laimutė Kadelskienė vėl perka gy-
vulius. Atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-615) 49710, 
(8-656) 93098.

Agentas Algirdas – veršelius. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Reikalingi betonuotojai, mūrinin-
kai, pagalbiniai ir kitų specialybių 
statybininkai. Darbas užsienyje ir 
Lietuvoje. 

Tel. (8-693) 18283.

Ieško vidaus apdailininkų 
Vokietijoje. Alga 1400 - 2500 Eur. 

Kristina, tel. (8-685) 88777 
arba kristina@nermeka.lt 

Reikalingos viešbučių tvarkyto-
jos Vokietijoje. Atlyginimas nuo 
1200 Eur į rankas. 

Kristina, tel. (8-685) 88777 
arba  kristina@nermeka.lt

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

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

 

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

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

 Ieško šeimininkės padėti namų 
ruošoje 3 kartus per savaitę.

Tel. (8-699) 94774.

ŽŪB reikalingi: mechanizato-
rius (-ė ), vairuotojas (-a), mel-
žėja (-as).

Tel. (8-682) 97420.

Ieško dėžių rūšiuotojų 
Vokietijoje. Atlyginimas nuo 
1200 Eur į rankas. 

Kristina, tel. (8-685) 88777 
arba kristina@nermeka.lt 

 

Gustė ALEKNAVIČIŪTĖ, 
gimusi 06 21

Viltė MISIŪNAITĖ, 
gimusi 06 28

Vakarė SRIUBAITĖ, 
gimusi 06 28

Luknė MONČIONSKAITĖ,
gimusi 06 28

Rugilė ČEPONYTĖ, 
gimusi 06 22

gimė
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Ar tikite, jog įmanoma 
stabilizuoti gyventojų skaičių 

Anykščių rajone?
balsavo 232

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Amiliutė gerina Anykščių 
prekinį įvaizdį

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Antanas, Butginas, Mantmilė, 
Karolina, Filomena.

Marija, Nervydas, Ginvilė, Do-
minyka, Domė, Mindaugas, Ner-
vilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis.

Sangailas, Vilgailė, Estera, Asti-
jus, Elita, Sangaudas.

Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, 
Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga.

Marcelina, Veronika, Algirdas, 
Algirdė, Leonardas, Marcė, Vera.

Ant bordiūro prie „Humanos“
Renkas gražios miesto panos.
Bet šalia baisių vazonų
Demonstruotis ne fasonas.

saulė šviečia, blauzdos blizga,
Pasirodyt baisai mizga:
ne kokių juk Šlepečių
Mergos šios -iš Anykščių.

Amiliutė netrivoja,
Gerą planą sugalvoja:
Prisodins vazonus mėtų,
kad centre gerai kvepėtų.

O prie mėtų pakraščiukais
Gali augti ir žirniukai,
kelios pupos, ridikėliai
ir geltoni gvazdikėliai.

nosis džiaugsis, akį trauks,
O jaunimas užkandžiaus.
Štai kiek daug puikių minčių
Dėl gerovės Anykščių!

Paparacio šūvis

Kažkada Kęstutis ir Dalis buvo geriausi draugai. Kartu net į 
koncertus vaikščiojo.

O kai Dalis tik uždainuodavo...

... Kęstutis negailėjo aplodismentų. Deja, atėjo Aurelijus, kuris sugriovė Kęstučio ir Dalio draugystę.

taip. tam 
reikia darbo vietų 

ir gerų algų.
52.2%  

Taip. Reikia gerinti infrastruktū-
rą, statyti pilį ir pan.

3.4%  

Ne. Trau-
kinys jau 

nuvažiavo...
44.4%

Kiek išsikvėpusį „Anykščių tro-
lį“ socialiniuose tinkluose keičia 
tipažas, pasivadinęs „Apžvalga 
AntAnykščių“. „Kvailiai suteikia 
gyvenimui spalvų“, - skelbia in-
ternautas, publikuojantis  įvairius 
pamąstymus bei nuotraukas iš 
Anykščių gyvenimo. 

Vienoje jų – Anykščių rajono 

Prognozuoja rajono
 valdžios ateitį

valdžios atstovai bei savivaldybės 
administracijos specialistai gam-
tos prieglobstyje. Ant nuotraukos 
puikuojasi užrašai apie kai kurių 
tolimesnę karjerą savivaldoje. 
„Nieko nenoriu pasakyti apie šitą 
nuotrauką“, - erdvę skaitytojų  pa-
mąstymams palieka „Apžvalga 
AntAnykščių“.


