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Skiemonyse
keičiasi
kunigai
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šiupinys
KONCERTAS. Liepos 18 d. 18
val. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje vyks nemokamas klasikinės muzikos koncertas. Dainuos
mecosopranas Milda Tubelytė,
sopranas Rusnė Tušlaitė, vargonais ir fortepijonu gros Loreta
Baublinskienė, birbyne – Rimantas Baublinskas.

Partkomo garažuose įkūrė muziejų

Amiliutė šaukiasi
Anykščių
patrono Švento
Jono Nepomuko

5 psl.

16 psl.

Kokios naudos rajonas turės
iš mero vizito į Kiniją?

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis jau antrą kartą per
savo kadenciją išvyksta į Kiniją. Kartu su meru į kelionę
rengiasi ir Anykščių turizmo
ir verslo informacijos laikinoji
direktorė Kristina Beinorytė.
Nors, kaip skelbia Anykščių
rajono savivaldybė, šios tolimos
ir tūkstančius eurų kainuosiančios komandiruotės tikslas – su
Sičuano provincijos Pengžou
miesto meru pasirašyti bendradarbiavimo memorandumą,
„Anykštos“ kalbinti pašnekovai tokią komandiruotę pavadino turizmu už mokesčių mokėtojų pinigus, kuris Anykščių
rajono žmonėms vargu ar atneš
nors truputį naudos.

KONCERTAS. Liepos 21 d.
(šeštadienį) 18 val. Anykščių Šv.
Mato bažnyčioje (Vilniaus g. 8)
Atlikėjai: Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Renginys nemokamas!
Egzaminai. Nacionalinis egzaminų centras paskelbė 2018
m. pagrindinės sesijos chemijos,
istorijos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus.
Chemijos valstybinį brandos egzaminą Anykščių rajone laikė 12
kandidatų, vienas egzamino neišlaikė. Istorijos valstybinį brandos
egzaminą Anykščių rajone laikė 70
kandidatų, neišlaikė – 3. Geriausiai
Anykščių rajono abiturientams sekėsi laikyti geografijos egzaminą.
Geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė 66 kandidatai ir visi
jį išlaikė. Galutiniai visos brandos
egzaminų sesijos rezultatai po apeliacijų bus skelbiami liepos 20 d.
Planai. Anykščių rajono savivaldybės administracija šalia Šaltupio
gatvės 12-ojo namo vietoje vaikų
žaidimų aikštelės nori įrengti automobilių stovėjimo aikštelę arba
žaliąją erdvę.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
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Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis sakė, kad jam į Kiniją važiuoti rekomendavę bent kelių ministerijų vadovai.

Festivalio aistros dėl gaidžio ir tvorų

asmenukė

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Premjera. Lietuvos nacionalinis dramos teatras persikelia
dirbti į Anykščių kultūros centrą,
nes pradedama teatro pastato rekonstrukcija. 79-ojo sezono premjerą teatras pradės spalio 5 dieną
Anykščiuose. Numatoma premjera
- garsaus Skandinavijos teatro ir
šokio kūrėjo Jo Stromgreno šokio
spektaklis „Durys“ apie migraciją
ir daugeliui nesvetimą įsitikinimą,
kad tik kitur - už sienos, už durų ar
už vandenyno - yra geriau nei čia.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Anykščių centrinėje A. Baranausko aikštėje ant daugiabučio
sienos buvo norima piešti velnią, tačiau Anykščių rajono savivaldybė nusprendė, kad šioje vietoje labiau tiks gaidys.

Ketvirtadienį Anykščiuose
prasidėjo jubiliejinis festivalis
„Devilstone“. Skirtingai nei
ankstesniais metais, šiemet visuomenę labiau sudomino tai,
kas vyksta ne tik Dainuvos festivalio teritorijoje.
Jau visa Lietuva aptarinėja
„Devilstone“ organizatorių iniciatyva Anykščių miesto centrinėje aikštėje ant daugiabučio
namo sienos išpieštą gaidį.
O anykštėnas Juozas Ratautas įrodinėja, kad neteisėtai
festivalio metu metalinėmis
tvoromis nuo anykštėnų užtveriamas kairysis Šventosios upės
takas ir Šventosios upė.

4 psl.

Kodėl ne ant
savivaldybės?

Seku diskusiją dėl gaidžio ir
nesuprantu, kodėl jis nutūpė ant
daugiabučio sienos.
Savivaldybės siena bent dėl
dviejų priežasčių yra tinkamesnė vieta. Pirma -gaidys simbolizuoja apsaugą nuo velnio, antra
- brangiausias dovanas paprastai laikome arčiau savęs.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Anykštėnai veržiasi į šalies plaukikų elitą

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių baseine „Bangenis“ liepos 9 - 11 dienomis vyko atviras
Lietuvos trumpo vandens plaukimo čempionatas, kurį organizavo
Lietuvos plaukimo federacija. Čempionate dalyvavo pustrečio šimto plaukikų: geriausi Lietuvos sportininkai, svečiai iš Baltarusijos,
Latvijos, Lenkijos. Jose dalyvavo per dešimtį Anykščių plaukikų,
iš jų trys plaukė finaluose. Šios varžybos yra įtrauktos į FINA Pasaulio trumpo vandens čempionato atrankinių varžybų sąrašą, tad
anykštėnams dalyvauti tokiose varžybose jau buvo iššūkis.
Pirmąją varžybų dieną Lietuvos
rinktinės narė Andželika Zlatkutė,
būsima Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos aštuntokė, jaunučių grupėje 200 m distancijoje laisvu
stiliumi tapo nugalėtoja, o antrąją varžybų dieną užėmė penktąją vietą 50
m plaukime laisvu stiliumi. Ją treniruoja treneris Edvinas Apčinikovas.
Į finalą plaukti su šalies rinktinės
nariais - Europos čempionu Danu
Rapšiu, Pasaulio čempionu Simonu
Biliu - pateko ir anykštėnas, būsimas

J. Biliūno gimnazijos abiturientas
Julius Bačkulis (treneris Redas Pivoriūnas). 100 m laivu stiliumi jis
atplaukė septintas, o paskutiniąją
varžybų dieną 200 m laisvu stiliumi
buvo šeštas.
Čempionate plaukęs anykštėnas
Mykolas Margevičius tenkinosi aštuntąja vieta. Geriausiais šio čempionato plaukikais tapo Lietuvos
rinktinės nariai, Panevėžio „Žemynos“ plaukikai D. Rapšys, Andrius
Šidlauskas ir S. Bilis.

Skiemonyse keičiasi kunigai
Panevėžio vyskupija paskelbė, kad Alantos Šv. apaštalo Jokūbo
parapijos klebonas ir Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapijos administratorius, kunigas Sigitas Sudentas perkeliamas į kitą parapiją.

Kunigas S. Sudentas skiriamas
Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriumi.
Naujuoju Alantos klebonu ir
Skiemonių parapijos administratoriumi skiriamas kunigas
Audrius Vogulis, kuris vykdė

Truskavos Šventosios Dvasios
parapijos klebono ir Anciškio
Šv. apašt. evang. Mato parapijos
administratoriaus pareigas.
Kunigas S. Sudentas Alantos
parapiją administravo nuo 2006
metų.
S. Sudentas buvo Lietuvos

Rajone - agresijos protrūkis
Šią savaitę Anykščių rajone smarkiai sumuštas kupiškėnas, o
neblaivus vyras su daiktu, panašiu į peilį, pasipriešino Anykščių
policijos pareigūnams.
Trečiadienį apie 19 val. Svėdasuose, Ežero g., 1985 metais gimusį Kupiškio rajono gyventoją mušė keturiese. Muštynėse dalyvavo du 1984
metais gimę vyrai ir dar du nukentėjusiajam nepažįstami asmenys.
Anykščių ligoninėje kupiškėnui
buvo nustatytas dviejų kairės pusės
šonkaulių, apatinio žandikaulio lū-

„Anykšta“ TV

žiai, smegenų sukrėtimas. Įtariant
kaukolės skilimą, nukentėjusysis
buvo išvežtas į Vilniaus greitosios
pagalbos ligoninę. Muštynių vietoje sulaikytas tik vienas jų dalyvis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Tuo tarpu antradienį pasikėsinta
į Anykščių rajono policijos komi-

Geriausiai Lietuvos trumpo vandens plaukimo čempionate pasirodę anykštėnai Andželika Zlatkutė ir Julius Bačkulis.
Autoriaus nuotr.
Respublikos Prezidento Algirdo
Mykolo Brazausko nuodėmklausys.
Kunigas rūpinosi Palaimintojo
Teofiliaus Matulionio įamžinimu jo gimtajame Kundoriškių
kaime Skiemonių seniūnijoje.
2017 metais šiame kaime buvo
pašventintas kryžius, kurį šventino Panevėžio vyskupas Linas
Vodopjanovas, iškilmėse dalyvavo Popiežiaus apaštališkasis
nuncijus Pedro Lopez Quintana.
Vyskupija taip pat paskelbė,
kad kunigas dr. Simas Maksvytis atleidžiamas iš Panevėžio

Švč. Trejybės rektorato rektoriaus ir Panevėžio-Krekenavos
dekanato dekano pareigų ir išleidžiamas gydytis. Priminsime,
kad kunigas S. Maksvytis 1998 –
2005 metais Anykščiuose vykdė
vikaro pareigas.
Dar
vienas
pasikeitimas
Anykščiuose - diakonas Vilius
Valionis atleidžiamas iš Utenos
Kristaus Žengimo į dangų parapijos pastoracinio bendradarbio
pareigų ir skiriamas Anykščių
Šv. apašt. evang. Mato parapijos
pastoraciniu bendradarbiu.
-ANYKŠTA

sariato tyrėjų gyvybes. Apie 17.34
val. policija gavo pranešimą, kad
Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime, Pakalnės gatvėje, dukra konfliktuoja su neblaiviu tėvu. Policijai
nuvykus į įvykio vietą ir aiškinantis aplinkybes, iš ūkinio pastato
išėjo 1971 metais gimęs neblaivus
(2,13 prom.) vyras. Jis nevykdė
teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, grasino daiktu, panašiu į peilį, ir pasipriešino Anykščių rajono
policijos komisariato tyrėjams.
Vyras buvo sulaikytas ir uždarytas
į areštinę. Pareigūnai per incidentą
nenukentėjo.

Anykščių rajono psichikos sveikatos centro direktoriaus psichiatro
Audroniaus Gusto teigimu, augančiai agresijai tarpusavio santykiuose
turi įtakos ir sparčiai besikeičiantis
gyvenimas.
„Gyvenimo tempas greitėja, keičiantis ekonominei situacijai tiek
jaunus, tiek vyresnio amžiaus žmones palietė ekonominė krizė, atvėrusi
duris bedarbystei, skurdui ir baimei,
todėl didėja ir depresija, sutrikimai,
įtampa, netolerancija, agresija tarpusavio santykiuose“, - liūdną realybę
konstatuoja A. Gustas.
- ANYKŠTA

Miesto parke bus
sodinamos daržovės

„ANYKŠTA“ TV kalbino
Anykščių naujų vėjų bendruomenės pirmininkę Irmą
Laurinavičiūtę.
Pašnekovė pasakojo apie naują
bendruomenės iniciatyvą „Gyvenimo ratas“. Jos metu Anykščių
miesto parke bus įrengtas žaliųjų
oazių kompleksas, kuriame miesto bendruomenė bursis kurti, mo-

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Liepos 9 dieną
apie 14.30 val. Debeikių seniūnijos Varkujų kaime būdamas neblaivus (2,31 prom.) vyras (gim.
1962 m.), vairavo „Subaru Forester“ automobilį. Vyras sulaikytas
ir uždarytas į areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Dujos. Liepos 11 dieną apie

kytis senųjų amatų, pažinti gamtą
ir jos gyvavimo ciklus. Įdomu tai,
kad anykštėnų kuriamoje oazėje
žaliuos ne tik gėlės, bet ir daržovės.
„Mes labai tikimės žmonių supratimo ir bendruomeniškumo.Tuo
daržu mes kviesime naudotis visus.
Taip pat tikimės, kad kiekvieno prisidėjimas, įnašas neleis vandalams
ar kitiems niekdariams jo niokoti“,
- vylėsi I. Laurinavičiūtė.

Šiuo metu Anykščių naujų vėjų
bendruomenė vienija 30 narių. Kokių dar sumanymų turi ši bendruomenė, išgirsite interviu metu, kurį
galite pamatyti portale anyksta.lt
I. Laurinavičiūtę kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.

09.55 val. gautas vyro (gim. 1950
m.), gyvenančio Troškūnuose,
Žemaitės g., pareiškimas apie tai,
kad liepos 10 dieną apie 19.00 į
namus užėjęs nepažįstamas romų
tautybės vyriškis papurškė į akis
dujų, taip sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

MB, kurį vairavo vyras (neblaivus
2.02 prom. girtumo), (gim. 1986
m.), gyvenantis Dabužių I kaime,
jis siūlė pareigūnams kyšį 200-300
Eur už tai, kad jį paleistų. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Kyšis. Liepos 13 dieną apie 0.44
val. Anykščių seniūnijos Burbiškio kaime sustabdytas automobilis

Visus interviu galite
pamatyti portale
www.anyksta.lt

Vagystė I. Liepos 12 dieną Viešintų seniūnijos Paežerių kaime iš
ūkinio pastato pavogta 1600 litrų
žymėto dyzelinio kuro, plastikinė

Anykščių naujų vėjų bendruomenės pirmininkė Irma
Laurinavičiūtė sakė, kad dalyvavimas bendruomeninėje
veikloje anykštėnams leidžia
savame mieste nesijusti svetimais žmonėmis.
1 tonos talpa, 2 metalinės 200 litrų
talpos, 4 ratai. Padaryta žala 1 320
Eur. Turtas nedraustas, signalizacijos nėra. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Vagystė II. Liepos 9 dieną
Anykščių seniūnijos Vikonių
kaime, Troškūnų g., iš sandėlio
buvo pavogtas rankinis palečių
vežimėlis. Padaryta žala 361,79
Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Paskutinė kelionė. Vilniaus
Rasų kapinėse perlaidoti 1918
metų Vasario 16-osios Akto signataro Mykolo Biržiškos, jo žmonos
Bronislavos Biržiškienės ir visuomenės veikėjų profesorių Vaclovo bei Viktoro Biržiškų palaikai.
Perlaidojimo ceremonijoje kalbą
sakęs Aukščiausiosios TarybosAtkuriamojo Seimo pirmininkas
prof. Vytautas Landsbergis pabrėžė, kad Biržiškų palaikų perlaidojimas Vilniuje yra teisinga ir labai
graži kovotojų už laisvą Lietuvą
kelionės pabaiga. Vasario 16-osios
akto signataro M. Biržiškos ir jo
šeimos narių palaikų perlaidojimo
ceremoniją organizavo Ministro
Pirmininko Sauliaus Skvernelio
potvarkiu sudaryta komisija. Palaikų atgabenimo į Vilnių derinimas
užtruko trejus metus.
Darbas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vertindama savo devynerių metų vadovavimo šaliai
laikotarpį, sako, kad jai pavyko
pasiekti daug užsibrėžtų tikslų.
Tačiau jos susirūpinimą ir nepasitenkinimą kelia per lėti valstybėje
vykstančių pertvarkų tempai. Prezidentė tikino, kad paskutiniaisiais
prezidentavimo metais skirs daugiau dėmesio tam, kad būtų įtvirtinti esami šalies pasiekimai.
Parama. Rudenį startuosiantis
naujas paramos ekonominei veiklai kaimo vietovėse laikotarpis
bus orientuotas labiausiai į iš emigracijos norinčius grįžti lietuvius.
Europinėmis lėšomis finansuojama
programa, pagal kurią teikiama parama norintiems pradėti ne žemės
ūkio verslą kaimo vietovėse, vykdoma ne vienus metus - parama
teikiama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį
„Parama ekonominės veiklos pradžiai“. Šį kartą daugiau projekto
vertinimo balų gaus tie, kurie nori
į kaimą grįžti iš užsienio. Vienam
paramos gavėjui gali būti skiriama
iki 40 tūkst. eurų.
Lėšos. Vyriausybė įpareigojo Užsienio reikalų ministeriją ir
Vyriausybės kanceliariją prisidėti
prie Popiežiaus vizito Lietuvoje
organizavimo. Užsienio reikalų
ministerija turės sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sutartį su
viešąja įstaiga Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo
ir Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo
taisyklių nuostatomis.
Įamžins. Tailando urvą, kuriame daugiau kaip dvi savaites buvo
įkalinti 12 berniukų ir jų futbolo
treneris, planuojama paversti muziejumi. Be kita ko, pranešama,
kad mažiausiai viena Holivudo
kino gamybos kompanija jau pareiškė norą kino juostoje įamžinti
savo gyvybėmis gelbėjant vaikus
rizikavusių narų, speleologų ir medikų žygdarbius.
Radinys. Vokiečių ir graikų
archeologai per kasinėjimus senovės Olimpijoje rado molinę
plokštelę su Homero „Odisėjos“
eilėmis. Lentelė yra iš III mūsų
eros amžiaus - tai seniausios rastos užrašytos „Odisėjos“ eilės.
Lentelėje išraižyta 13 eilučių.
Jose aprašomas pirmasis Odisėjo
susitikimas su savo ištikimuoju
piemeniu Eumajumi po sugrįžimo į Itakės salą.

IŠ ARTI
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Ar gerai miegate
festivalio
„Devilstone“
naktimis?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Kooperacija – galimybė
nuveikti daugiau
Trijų kooperatyvų veikloje
aktyviai dalyvaujantis skuodiškis ūkininkas Adomas
Statkus neabejojo, jog kooperatyvai ir yra geriausias kelias, kuriuo eidamas Lietuvos
žemės ūkis stiprės. Tam pasitarnauja ir Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) parama.
Pavieniui stengtis neverta

Eglė VELENIENĖ, Anykščių
miesto gyventoja:
- Festivalio laukia visa mūsų
šeima. Eisime aš su vyru ir trim
vaikais. Ten gera muzika, saugi
aplinka, yra ką veikti. Savaime aišku, miegui per festivalį liks mažiau
nakties. Reikia tik džiaugtis, kad
kartą per metus būtent Anykščiuose vyksta šis festivalis ir garsina
miestą. Kad tik oras geras būtų.

Antanas JUCIUS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Miegot nebus kada. „Devilstone“ festivalyje miegot draudžiama,
miegas tik silpniems. Išsimiegosime po festivalio. Beje, esu dalyvavęs visuose festivaliuose, o šis
išskirtinis, dešimtasis.

Rita MALINAUSKIENĖ,
Anykščių miesto Pakrantės
gatvės gyventoja:
- Gera muzika miegot netrukdo.
Viena festivalio scena prieš pat
mūsų namo langus kitoje Šventosios upės pusėje. Festivalį girdžiu,
klausausi ir džiaugiuosi, kad toks
yra. Aš jo visada laukiu, man jis
patinka.

Skuodas – pieno gamintojų
kraštas, nemažai ūkininkų, tarp
jų – jis pats, laiko po 100 ir
daugiau karvių. Anot pašnekovo, gero pieno nemelši, gyvulių
nešėręs kukurūzais. Kai prieš
13 metų 7 galvoti Skuodo rajono vyrai nusprendė įkurti lig
šiol sėkmingai veikiantį kooperatyvą „Pašarai“, pirmiausia ir
orientavosi užsiauginti kukurūzų. Bet vien to nepakako – norint pasigaminti tinkamo pašaro,
reikėjo savaeigio smulkintuvo.
Jį, taip pat silosui į polietileno
žarnas kimšti reikalingą aparatą, dar – aptarnaujantį traktorių
kooperatyvas nusipirko, pasinaudojęs europinėmis lėšomis.
„Pats pigiausias smulkintuvas tuomet kainavo 300 ar 400
tūkstančių litų. Pavieniui mes
niekaip tokių sumų nebūtume
sukrapštę. O ir įsigijus brangų
daiktą – nieko gero, jei neturėsi
galimybės jį plačiai panaudoti.
Smulkintuvas yra servisui skirta mašina, kad atsipirktų, turi
dirbti be atvangos“ , – įsitikinęs A. Statkus. Bet, jo žodžiais,
kooperatyvai turi ir daugiau
pranašumų.
Šiandieninė Lietuva susiduria su ryškiu darbo jėgos, ypač
kvalifikuotos, trūkumu. Vieną
kitą žmogų, galintį padirbėti
fiziškai, kaime dar galima prisišaukti, o štai gebančių valdyti
modernią techniką nė su žiburiu
nerasi, daugelis išvyko į užsienį
ieškoti geresnių algų. Lietuvos
kaimo ūkininkas užsienio darbdaviui dėl specialistui mokamo
atlyginimo dydžio – ne konkurentas. O specializuota įmonė, kur sukomplektuota brangi
šiuolaikinė technika bei įranga,
kur kiekviena darbo vieta kuria
pridėtinę vertę, pasivaržyti gali.
Adomas teigė nematantis kitos
išeities išsimokslinusį jaunimą
išlaikyti žemės ūkyje – tik steigiant kuo daugiau progresyvių
įmonių ir kuriant gerai apmokamas darbo vietas.
Dar vienas kooperatyvo pranašumas – pasidalijimas darbais. Esą, daugybę ūkio darbų
pavieniams ūkininkams įveikti
sunku, o ir nėra prasmės stengtis, kai dalį naštos nuo kupros
galima nusiimti. „Kadangi aš –
Kredito unijos narys, tad visus
su finansais susijusius klausimus
man puikiausiai išsprendžia šis
kooperacijos pagrindais susikūręs Skuodo ūkininkų bankelis.

Adomas Statkus įsitikinęs,
kad kooperacija – kelias, kuriuo Lietuvos žemės ūkis turi
eiti.
Dariaus Šypalio nuotr.
Pašarų mano gyvuliams pagamina kooperatyvas „Pašarai“,
kurio valdybos narys esu, o priklausydamas dar ir kooperatyvui
„Pienas. LT“, žinau, kad iš mano
ūkio pienas nustatytomis dienomis garantuotai bus supirktas“, –
asmenine patirtimi pasidalijo A.
Statkus. Ateityje naudos jis sakė
besitikintis ir iš pieno perdirbimo, mat pelnas šio kooperatyvo
nariams dalijamas atsižvelgus į
parduotą žaliavos kiekį.
Padidino paramos
intensyvumą
„Kuo kooperatinių darinių Lietuvoje bus daugiau, tuo geriau“,
– įsitikinęs pašnekovas. Vienintelis dalykas, ko reikėtų – kad,
dalyvaudami projektuose, pelno
neturintys kooperatyvai iš banko
paprasčiau galėtų gauti kreditą.
„Mūsų įstatai parengti vadovaujantis Kooperacijos įstatymu,
kuriame nurodyta, kad už kooperatyvo prievoles savo pajumi
atsako nariai. O jie nėra suinteresuoti patys iš savęs išspausti pelną. Todėl bankai savotiškai teisūs
neturinčią pelno įmonę laikydami šiek tiek rizikinga. Tačiau,
mano supratimu, tokiais atvejais
garantijomis galėtų padėti „žalią
šviesą“ kooperatyvams uždeganti
valstybė“ , – svarstė Adomas.
Jis neabejojo, kad Skuodo rajone, kur gyventojai laiko nemažai
gyvulių, praverstų dar ir nedidelė
mėsos perdirbimo įmonė, juolab
kad, įgyvendinant Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programą,
atsiveria platesnės kooperacijos
skatinimo galimybės – žemės
ūkio kooperatyvai lengviau galės

savaitės citatos
Tai vadinama
permainomis...

gauti paramą, iki maksimaliai
galimos ribos padidintas jos intensyvumas. Pagal veiklos sritį
„Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“ paramos dabar
gali kreiptis pripažinti žemės
ūkio kooperatyvai, superkantys,
realizuojantys ar perdirbantys
savo narių ūkiuose išaugintus
žemės ūkio produktus. Pagal
KPP veiklos sritis, tokias kaip
„Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“, pripažintiems žemės ūkio
kooperatyvams numatytas ir didesnis paramos intensyvumas.
Didžiausia paramos suma pagal
veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“
vienam projektui juridiniams
asmenims gali siekti 400 tūkst.
Eur, o per visą 2014–2020 m.
laikotarpį – 3 mln. Eur. Žemės
ūkio produktų perdirbimo metu
pagaminantiems galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo
I priedą, tačiau skirtą maistui
ir (arba) pašarams, taikomos
nereikšmingos valstybės pagalbos reglamento nuostatos –
200 tūkst. Eur vienam projektui
ir taip pat 3 mln. Eur per visą
2014–2020 m. laikotarpį. Paramos intensyvumas negali viršyti 40 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų, tačiau pripažintiems
kooperatyvams jis gali siekti
iki 50 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų. Iš viso paraiškų pagal
veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“
teikimo etapui, kuris vyksta nuo
š. m. birželio 1 iki liepos 31 d.,
skirta 10 mln. Eur paramos.
Be to, ūkininkai, pageidaujantys tarpusavyje bendradarbiauti, gali pasinaudoti parama pagal KPP priemonės „Gamintojų
grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų
grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“.
Į šią paramą gali pretenduoti
juridiniai asmenys, įregistruoti juridinių asmenų registre ne
anksčiau kaip 2014 m. sausio
1 d. Gamintojų grupė turi būti
sudaryta iš ne mažiau kaip 10
dalyvių, vykdančių žemės ūkio
veiklą. Jeigu dalyviai yra žemės
ūkio kooperatinės bendrovės,
tai iš jų narių supirktų produktų
ir nariams parduotų prekių bei
suteiktų paslaugų vertė turi būti
didesnė kaip 50 proc. visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) supirktų produktų ir visų
parduotų prekių bei suteiktų
paslaugų vertės.
Užsak. Nr. 683 .

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

veržliomis

Juozas RATAUTAS, anykštėnas, apie Anykščių rajono savivaldybės priimamus
sprendimus:
„Toks įspūdis: sugalvojo, susapnavo ir – darom.“
...o tai – veiklos efektyvinimu.

Dalis VAIGINAS, Anykščių
rajono vyr. gydytojas, apie
naują ligoninės vadovo pareigybės aprašą:
„Teks išlaidauti teisiniam
vertinimui ir Registrų centrą vėl
apkrauti darbais.“
Kinai gerai sienas stato. Pastatys ir pilį.

Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie vizito į Kiniją naudą:
„Pasikeitėme laiškais ir jie
mus dabar kviečia pasirašyti
ketinimų protokolą bendradarbiavimui ekonomikos, kultūros,
turizmo srityse.“
Gal valdymo formos suprantamesnės?
Lukas PAKELTIS, verslininkas, Anykščių rajono tarybos narys, apie mero vizitus į
užsienio šalis:
„Ir iš viso, merą kažkodėl labai traukia visos Rytų šalys.“
Kiniškas prekes pigiau pirkti internetu
Sonata
VERŠELIENĖ,
Anykščių turizmo klasterio
vadovė, apie mero Kęstučio
Tubio vizitą į Kiniją:
„Mes džiaugiamės, kad meras
išvažiavo. Tikimės, gal bus kažkoks grįžtamasis ryšys.“
Gerai, kad ne Hitleris ar
Stalinas
Ramūnas BLAZARĖNAS,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas, apie savivaldybės pasirinkimą, ką piešti ant
namo sienos:
„Buvo velnias, buvo gaidys.
Rekomendavome gaidį, geriau
nei velnias.“

iš pirmų lūpų

2018 m. liepos 14 d.

Festivalio aistros dėl gaidžio ir tvorų
vadovai.“ R. Blazarėnas pasakojo,
kad „Devilstone“ organizatoriai
savivaldybėje rodė porą piešinių
eskizų.
„Buvo velnias, buvo gaidys.
Rekomendavome gaidį, geriau nei
velnias. Tas velnias priešais bažnyčią nelabai žiūrėtųsi“, - pastebėjo
R. Blazarėnas.
Piešinys nekliūna, nes į
sienas nežiūri

Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas sakė, kad į
sieną, ant kurios dabar nupieštas gaidys, jis nežiūrėdavęs.
(Atkelta iš 1 p.)
Savivaldybės administracijai
gaidys patiko
Anykščiuose ir jau net visoje
Lietuvoje netyla diskusijos apie
„Devilstone“ organizatorių iniciatyva Anykščių miesto centre, A.
Baranausko aikštėje, ant daugiabučio sienos išpieštą gaidį.
Vieni džiaugiasi, kad tai šiuolaikiškas meno kūrinys, suteikiantis
miestui europietiškumo, kiti piktinasi paveikslo turiniu, esą gaidys
siejasi su kalėjimų kultūra, tretiems piešinys patinka, tačiau erzi-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Liepos 20 – 22 dienomis
švęsime Anykščių miesto šventę
„Anykščių glėbyje“. Labai
gražus šiemet miesto šventės
pavadinimas. Jis tarsi besimainanti Šventosios upės krantinė.
Iš pradžių ant jos puikavosi užrašas „Čia gera sugrįžti“, dabar
- „Čia gera gyventi“. Manau,
kad su laiku jis bus transformuotas į „Čia gera numirti“... O
kas belieka, kai žvelgi į šių metų
šventės programą?
Tikėjausi, kad šiemet nustebins
floristinių kilimų konkursas,
kuris vienu metu vadintas net
tarptautiniu, nors jame įprastai
daugiausiai kilimus pindavo tik
rajono kaimo bendruomenės.
Šiemet miesto šventės programoje savivaldybės globalinių užmojų su floristiniais kilimais nustebinti pasaulį nebeliko – miesto
šventės programoje skelbiama,
kad vyks tik floristinių kilimų
paroda. Natūrali floristinių kilimų konkurso raida po Anykščių
rajono savivaldybės nepamatuotų užmojų tapti Europos kultūros
sostine ar pasaulinio UNESCO
tinklo nare. Nors, kita vertus, gal

Anykščių regioninio parko
direktorius Kęstutis Šerepka mano, kad piešinys ant
daugiabučio sienos – ne reklama.
na jo vieta – esą centrinėje miesto
aikštėje keliant valstybės vėliavą
jos fone matysis gaidys.
Gaidį ant daugiabučio sienos
festivalio „Devilstone“ užsakymu
piešia menininkas iš Belgijos pasivadinęs Dzia.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas,
paklaustas, kaip
savivaldybėje
buvo derinamas ant daugiabučio
piešiamas piešinio eskizas, sakė:
„Kaip savivaldybės Kultūros tarybai rodė, tai lygiai ir mums tą patį
rodė. Visi matė – ir architektai, ir
nereikėjo to konkurso šiemet taip
nuvertinti, dėl jo - pasižiūrėti
į floristinius kilimus - žmonės
ir važiuoja į Anykščių miesto
šventę. Visgi viltis yra! Anykščių
rajono merui Kęstučiui Tubiui
šią savaitę išvykus į Kiniją
ieškoti bendradarbiavimo ryšių,
floristinių kilimų konkursas galėtų pražysti naujomis spalvomis.
Gausiai kinų tautai net nereikėtų
į Anykščius atvažiuoti tų floristinių kilimų pinti – patys pagal
užsakymą atsisiųstume iš tautiečių pamėgto „AliExpress“ (čia
tokia kinų elektroninės prekybos
platforma, per kurią į Lietuvą
galima atsiųsti kinų pagamintų
prekių). Po to tuos floristinius
kilimus teliktų išvynioti Anykščių miesto viešosiose erdvėse ir
paskelbti, kad floristinių kilimų
konkursas tarpkontinentinis. O
rajono kaimo bendruomenės
galėtų kiek atsipūsti, galų gale
ir pašvęsti, nes, kaip pastebi
portalo anyksta.lt skaitytojai,
„bendruomenės verčiamos tuose
konkursuose dalyvauti, darbo
daug, niekas nenori. Kelis metus,
kai buvo naujiena, žmonėms patiko dėlioti augalus, o dabar tai
jau nebeįdomu.“ Kas žino, gal
kinams tai būtų ir labai įdomu?
Šiemet didžioji dalis Anykščių
miesto šventės renginių vėl vyks
miesto parke. Kaip anksčiau
aiškino rajono valdžia, skambių koncertų šioje vietoje buvo
atsisakyta dėl to, kad triukšmo
nepageidavo aplinkui gyvenantys žmonės. Kaži kaip juos
pavyko įtikinti, kad dabar viskas
bus gerai? Nors, manau, niekas
tų žmonių neklausė – Anykščių
rajono savivaldybėje dabar

O ar piešinys ant daugiabučio
asmeniškai patinka pačiam R. Blazarėnui?
„Kai pasakė, kad ant tos sienos
pieš, aš net pagalvojau, kur ta siena yra. Aš niekados į tą sieną nežiūrėdavau. Jei man nepatinka tas
gaidys, tai aš į jį nežiūrėsiu. Man,
pavyzdžiui, jis visai nekliūna.
Mes sprendžiame apie darbą, kuris dar yra nepabaigtas – man tas
yra baisiausia. Prasideda komentarai“, - kalbėjo Lietuvos žemės
ūkio akademijoje mechanizaciją
kadaise studijavęs, o vėliau mokęsis inžinerinės ekonomikos ir
vadybos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R.
Blazarėnas
Gaidys sujaukė Kultūros
tarybos gretas

sakė Kultūros tarybos pirmininkas,
muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius. Tačiau Anykščių rajono
savivaldybės administracija nepaisė šios patariamąjį balsą turinčios
tarybos nuomonės.
Dėl to iš Kultūros tarybos atsistatydino muzikos pedagogas
Stanislovas Aglinskas. S. Aglinskas „Anykštai“ sakė: „Visiems
Kultūros tarybos nariams parašiau
tokį laišką, kad atsistatydinu.“ Paprašytas įvardinti atsistatydinimo
priežastis, S. Aglinskas tai padaryti atsisakė, tačiau Kultūros tarybos pirmininkas T. Kontrimavičius
„Anykštai“ teigė, kad S. Aglinkas
iš Tarybos išėjo dėl ... gaidžio. „Tai
buvo momentinė reakcija. Be abejo, kad dėl Anykščių miesto centre
ant daugiabučio sienos piešiamo
gaidžio“, - S. Aglinsko atsistatydinimo iš Kultūros tarybos priežastis
atskleidė T. Kontrimavičius.
Kultūros tarybos pirmininkas
T. Kontrimavičius sakė, kad palaipsniui bręsta situacija, kai šios
Tarybos balsas yra niekam nereikalingas.
Regioninis parkas derina
tik reklamą

Priminsime, kad savivaldybės Kultūros tarybai idėja miesto
centrą papuošti gaidžio paveikslu
buvo nepriimtina. Taryba nepritarė
sumanymui piešti gaidį. „Siūlomas piešti gaidys nėra Anykščių
simbolis“, - Tarybos nuomonę iš-

Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka „Anykštai“
sakė, kad dėl ilgalaikio leidimo
sukurti stambios apimties meno
kūrinį miesto centre „Devilstone“
kreipėsi birželio pradžioje.
„Nemanau, kad tai derinti yra
mūsų funkcija, nes tai yra ne reklama“, - sakė K. Šerepka.
(Nukelta į 12 p.)

vyrauja „mados“ nepaisyti
visuomenės balso. Kur jau ten
visuomenės, jei net pačios Kultūros tarybos nuomonė nebesvarbi!
Kita vertus, manau, kad
šeštadienio vakaro koncerto
Dainuvos slėnyje atsisakyta
ir dėl kitų priežasčių. Nors
tai viena gražiausių Anykščių
vietų, rajono valdžia niekaip
nesuranda finansinių resursų
Dainuvos slėnyje bent kiek apsitvarkyti. Taip, mes girdėjome
apie rajono valdžios fantazijas
Dainuvos slėnyje įkurti amfiteatrus, įrašų studijas ir dar
velniai žino ką, tačiau reikėtų
pradėti nuo žiūrovams skirtų
aptriušusių medinių suolelių.
O visa kita Dainuvos slėnyje,
kaip pastebėjo „Devilstone“
festivalio organizatorius Vaidas
Voronavičius, reikia palikti kaip
yra.Na, gal dar tą problemą
dėl didžiulės telkšančios balos
vidury slėnio išspręsti (tie, kam
yra tekę dalyvauti „Devilstone“ festivalyje, supras, apie ką
kalbu).
Istorija kartojasi. Šiemet
savivaldybė ir vėl visuomenės
neatsiklausė, kokių atlikėjų bei
muzikos grupių norėtų šeštadienio miesto šventės koncerte.
„Tarsimės su Bendruomene
aktualiais bendruomenės klausimais“, - skelbiama Anykščių
rajono valdančiųjų veiklos programoje, o tokio paprasto dalyko
žmonių nebuvo galima paklausti? „G&G Sindikatas” būtų pats
geriausias sprendimas kokiam
nors jaunimo vakarėliui ir kažin
ar geriausias miesto šventei.
O iš kur tie „LitRoll”? O kur

Anykščiuose restoraną atidaranti
Jazzu? „Jazzu buvo liberalų
rinkimų vakarėlyje. Tubis neleis
Jazzu koncertuot“, - kažkas iš
portalo anyksta.lt skaitytojų net
ir čia įžvelgia politiką.
Viena įdomiausių šių metų
Anykščių miesto šventės dalių
neabejotinai bus šventinė eisena
per miestą. Suplanuota, kad
šventinė eisena drieksis nuo
Anykščių koplyčios iki miesto
parko. Taigi, visiems šventinės
eisenos dalyviams teks pražygiuoti pro garsųjį Anykščių
gaidį. Na, tą, kurį festivalio
„Devilstone“ užsakymu nupaišė
vienas „žymus“ menininkas ir
kuris jau spėjo supriešinti dalį
rajono iškilių asmenybių. Tikėtina, kad šventinėje eisenoje šįsyk
gali būti gerokai mažiau žmonių.
Abejotina, ar pro gaidį ryšis
pražygiuoti paslaptingosios Kultūros tarybos nariai, šis vaizdas
gali labai nepatikti ir Anykščių
rajono Garbės piliečiui, klebonui Stanislovui Krumpliauskui,
apie kurio nemeilę „Devilstone“
festivaliui jau ne kartą rašyta
„Anykštos“ puslapiuose.
O ausyse jau skamba Anykščių miesto šeštadienio vakaro
koncerto posmai: „Ji lindo lindo
pati po manim palindo/ Klyno
reikalai nieko stebuklingo / Neturėjau minčių tau į dūšią įlįsti /
Aš tik norėjau tave iš...“ (čia tik
citata iš vieno „G&G Sindikato” kūrinio, kuris greičausiai
nuskambės ir Anykščių miesto
šventės vakaro koncerte).
Greičiausiai ir to Kultūros taryba būtų netoleravusi. Bet kam
čia svarbi kažkieno nuomonė
„Anykščių glėbyje“...

šiupinys
Trasa. Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė dviračių trasos Anykščių miesto parke projektavimo ir statybos darbų
viešąjį pirkimą. Tai bus velotrasa
– uždaro kontūro trasa, padengta
asfaltbetonio danga, sudaryta iš
kalnelių ir viražų, kurių dydis, forma ir išdėstymas leidžia važiuoti
dviračiais, riedučiais, riedlentėmis
ar paspirtukais įvairaus įgūdžio
žmonėms. Velotrasos ilgis bus ne
trumpesnis nei 135 m, o bendras
plotas – ne mažesnis nei 850 kv.m.
WC. Į „Anykštos“ redakciją
užsukusi garbaus amžiaus anykštėnė piktinosi, kad Anykščiuose,
Vilniaus gatvės prekybos centro
„Norfa“ viešajame tualete, trūksta
tvarkos. Anykštėnė sakė, kad užėjusi į mokamą tualetą jame išvydo
netvarką, pasigedo tualetinio popieriaus. Apie pastebėtą netvarką
anykštėnė pranešė prekybos centro
administracijai, tačiau, anot moters, į jos pastabas buvo sureaguota
atsainiai.
Skraidins. Anykščių miesto
šventės metu, liepos 21-22 dienomis, nuo 9 valandos Panevėžio aeroklubo lakūnai kviečia pažvelgti į
Anykščius ir apylinkes iš paukščio
skrydžio. Lėktuvai „Vilga“ ir „Žiogas“ skraidys iš Katlėrių aerodromo. Tel. 8 681 15836.
Darbotvarkės. Šios savaitės
Anykščių rajono vadovų darbotvarkėse, skirtingai nei ankstesniais metais, neskelbiama, ar
kuris iš jų dalyvaus Anykščiuose
vykstančiame festivalyje „Devilstone“. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas yra Anykščių rajono
savivaldybėje vykstančių renginių leidimų išdavimo komisijos pirmininkas, todėl, kaip pats
sakė, į „Devilstone“ jis greičiausiai užsuks. „Įdomu pasižiūrėti,
palyginti, kaip pasiruošę“, - sakė
R. Blazarėnas.
Malūnai. Akcinės bendrovės
„Anykščių kvarcas“ direktorius
Eugenijus Andriejauskas ir technikos direktorius Kęstutis Laskauskas buvo išvykę į Dniepropetrovską (Ukraina). Jie domėjosi
galimybėmis įsigyti dar vieną, trečią, kvarcinio smėlio malūną, mat
dabar dirbančių dviejų jau nebeužtenka tenkinti išaugusių kvarcinio
smėlio miltų poreikių. Beje, dėl
malūno vidaus keraminių plokščių
keitimo jį per metus tenka stabdyti
keliems mėnesiams.
Upė. Anykščių hidrometeorologijos posto stebėtojo Petro Buterlevičiaus duomenimis, vanduo
Šventosios upėje šiomis dienomis
pakilo 10 cm, tačiau upė tebėra
sekli, nors artėja prie vasaros vidurkio. Maudynių mėgėjai gali
džiaugtis - vandens temperatūra
vakar ryte siekė 20,2 laipsnio šilumos.
Kinas. Anykščiuose kino mėgėjų laukia išskirtinė pramoga.
Kultūros centre pavasarį atidarytoje kino salėje filmai rodomi net ir
tuomet, jei į juos ateina tik vienas
žiūrovas. Vasaros metu tai yra gan
dažnas reiškinys.
Padėka. Išspausdinti savo geradariui padėką „Anykštoje“ kainuoja 10 eurų.
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Partkomo garažuose įkūrė
muziejų
jonas.j@anyksta.lt
Jonas JUNEVIČIUS

Anykščiai garsėja muziejais. Jų net devyni, tarp jų ir garsioji 1826 metais pastatyta poeto ir vyskupo Antano Baranausko klėtelė - pirmasis memorialinis muziejus Lietuvoje. Prie šių muziejų
jungiasi dar vienas - sendaikčių, radijo imtuvų, tautodailės ir meno kūrinių muziejinė ekspozicija,
įrengta prieškariu buvusiuose Šaulių namuose, anykštėnų atmintyje išlikusiuose kaip Komunistų
partijos Anykščių rajono komitetas.
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius Arūnas Vilkončius su pagalbininkais muziejinę
ekspoziciją įrengė buvusio partkomo garažuose ir šalia jų veikusioje anykštėnams beveik nežinomoje slaptoje kavinukėje.

Pasižiūrėti muziejinės ekspozicijos užsuko buvęs Arūno Vilkončiaus mokinys, Anykščių rajono tarybos narys Dainius Žiogelis.
Anykščiuose augęs Anykščių
kūrybos ir dailės mokyklos direktorius A. Vilkončius, galima
sakyti, nuo jaunystės blaškėsi
tarp technikos ir menų, tačiau
gyvenime šias veiklas sugebėjo
puikiai suderinti. Skraidė bemotorėmis skraidyklėmis, sklandytuvu, pats piešė ir mokė dailės
pagrindų Anykščių krašto vaikus.
Dabar 63- iąjį gimtadienį atšventęs ir muziejų baigia įkurti.
Pasak jo, iki dabartinės muziejinės ekspozicijos, kuri, nors
ir dabar jau lankoma, bus pristatyta per Anykščių miesto šventę,
dar tvarkoma, tobulinama, eita
ne vienerius metus. Tai ištisi dešimtmečiai domėjimosi krašto
istorija, jos buitimi ir, kas be ko,
technikos naujovėmis, priglaudžiant po savo stogu niekam jau
nereikalingus motociklus, radijo
imtuvus ar senosios anykštėnų

buities reikmenis.
„Senoviniai daiktai, ypač technika, mane domino dar paauglystėje, labiausiai traukė aviacija ir
motociklai. Pradėjau juos kolekcionuoti, garaže net 17 vertingų
turėjau, juos remontuodavau,
senovinius priversdavau važiuoti. Tačiau tai jau praeitas etapas.
Atsitiko taip, kad Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsidarius
sienoms tarp valstybių, aš juos
pardaviau. Dabar man tų motociklų labai gaila, net nesinori
prisiminti, kad juos pardaviau.
Tačiau toks gyvenimas, metas
buvo nelengvas, augo vaikai,
reikėjo išlaikyti šeimą. Kitas
mano mėgėjiškos muziejininkystės etapas prasidėjo 1982 metais
Anykščiuose įkūrus moksleivių
tarpmokyklinio mokymo kombinatą. Moksleiviai į įvairias veiklas čia rinkdavosi po pamokų.

Besikeičiant šio kombinato pavadinimams ir veikloms, 1993 –
iaisiais ši mokymo įstaiga buvo
reorganizuota į Anykščių kūrybos ir dailės mokyklą“, - sakė jos
direktoriumi tapęs ir iki šių dienų
tebevadovaujantis mokytojų ir
gabių anykštėnų vaikų bendruomenei A. Vilkončius.
Mokyklos direktorius senovinius daiktus, kadangi ir pats
vaikus mokė piešimo, pradėjo
kaupti mokymo tikslais. „Senus,
nebenaudojamus virdulius, arbatinukus, žarijomis kaitinamus
lygintuvus, telefono aparatus
dovanojo pažįstami, kartais paprašyti mokinių tėvai, o ir patys
mokiniai, matydami kaupiamas
senienas ir gavę jas piešti natiurmortuose, į mokyklą atnešdavo
išmesti pasmerktus senosios buities daiktus. Mokiniai senų ąsočių, arbatinukų, virdulių formas

ir ornamentiką perteikdavo ant
popieriaus lakštų ar lipdiniuose
iš molio“, - pastebėjo muziejaus
kūrėjas.
Jis neslepia, kad nors senienas
dovanojo bičiuliai, geri pažįstami
ar atnešdavo moksleiviai, nemažą
dalį senovinių daiktų teko pirkti
aukojant savo asmenines lėšas.
Daugėjant eksponatų, jiems
nebetelpant klasėse, direktoriui
A. Vilkončiui kilo mintis įkurti
mokykloje muziejinę ekspoziciją. Deja, muziejų krašte toli
gražu ne visi palaikė direktoriaus
iniciatyvą, ne visi pritarė tokioms
užmačioms. Direktorius neslepia
džiaugsmo, kad buvo suprastas
dabartinės valdžios, jo idėją palaikančios ir skyrusios pinigų
ekspozicijai įrengti.
Dailės mokyklai bene labiausiai rūpi dailė, - taip gali pagalvoti eidamas ilgu muziejinės
ekspozicijos koridoriumi. Sienas
puošia žinomų dailininkų A. Latėno, K. Tutkaus, A. Kmieliausko, R. Averincevo, A. Štelmono,
A. Lukšo, anykštėnų tautodailininkų R. Bivainienės, S. Petraškos kūriniai. Ekspozicijoje vietos
randa ir paties direktoriaus bei
talentingų mokyklos mokytojų
darbai. Šalia jų yra A. Vilkončiaus surinktų nežinomų autorių
kūrybos darbų, kurių vertę gali
nustatyti nebent dailėtyrininkai,
specialistai. Seniausias muziejinės ekspozicijos paveikslas datuojamas 1890 metais.
„Sukauptos dailės vertybės labai praverčia vedant mokinius
į meno pasaulį, - pastebėjo direktorius. – Mokiniai vizualiai
supažindinami su įvairiais dailės

Prieškario plokštelė su
Anykščių merginų balsais.
žanrais, jie gali palyginti, kas yra
profesionali dailė, kas tautodailė,
kas kičas. Ir panašiai. Jiems gali
būti suteikta galimybė kopijuoti pasirinktą kūrinį ar savaip jį
interpretuoti.“ Mokiniams modeliais tampa įvairūs A. Vilkončiaus surinkti seni daiktai, kurių
didžioji dalis turi savo istorijas,
kurias gali papasakoti muziejinės
ekspozicijos kūrėjas. Tai buities
rakandai, įrankiai, buities prietaisai, senos knygos, dokumentai, fotografijos, įvairūs telefonai, kuriais jaunimas ne tik nėra
naudojęsis, bet ir jų matęs. O dar
senovinių fotoaparatų kolekcija,
rašomosios mašinėlės, aritmometrai, lygintuvai, lentynose surikiuoti ąsočiai, arbatinukai.
Visko neišvardinsi, tačiau
žvilgsnis ilgam užkliūva už talentingų kalvių sumeistrautų
saulučių, puošusių kryžius, paminklus ar namų kraigus, piestų
ir girnapusių, Pirmojo ir Antrojo
pasaulinių karų šalmų su kulkų
išmuštomis skylutėmis... Eksponatai atspindi laiko tėkmę, tos
pačios paskirties buities įrankių
ir prietaisų evoliuciją nuo senovės iki mūsų laikų.
Moksleiviams ir dar žadantiems
mokytis dailės aktuali ir mokyklos
istorija, jos auklėtinių pasiekimai.
(Nukelta į 11 p.)

Anykštėno politiko, verslininko, lakūno akrobatinio skraidymo
lėktuvo „JAK – 18“ prietaisų skydelis su šaukiniu „07“.

Vaikams įdomūs senoviniai radijo imtuvai.

Radijo imtuvas „Festival“ turėjo distancinio valdymo pultelį.
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Kokios naudos rajonas turės iš mero vizito į Kiniją?
(Atkelta iš 1 p.)
Kinijoje lankysis antrą kartą
Likus vienai dienai iki kelionės
į Kiniją, „Anykšta“ susisiekė su
Anykščių rajono meru K. Tubiu
ir plačiau domėjosi apie jo šios
kelionės aplinkybes bei tikslus.
„Tikrai daug ko negaliu pasakyti,
matysim, kai įvyks kelionė“, - lyg
dvejodamas, ar iš tiesų tikslinga
vykti į Kiniją, iš pradžių kalbėjo
K. Tubis.
K. Tubis „Anykštai“ priminė, kad
Kinijoje jis jau kartą viešėjo 2016
metais. Tuomet jis kartu su grupe
Lietuvos savivaldybių asociacijos
narių dalyvavo Tangšane, Hebėjaus
provincijoje,
organizuojamame
Kinijos vietos lyderių susitikime.
Kaip tuomet buvo teigiama, visas
kelionės į Kiniją išlaidas padengė
Lietuvos savivaldybių asociacija.
Susitikimo tema prieš dvejus metus
buvo „Kinijos ir Centrinės bei Rytų
Europos šalių bendradarbiavimas:
naujos galimybės, naujos teritorijos, naujos erdvės“.
2016 metų kelionės metu K.
Tubis susitiko su LR nepaprastąja
ir įgaliotąja ambasadore Kinijos
Liaudies Respublikoje Ina Marčiulonyte. „Mes su ja buvome porą
kartų susitikę. Pateikėme savo
duomenis apie savivaldybes, kalbėjome apie tai, kad norėtume su
Kinija bendradarbiauti.Mums, aišku, labiausiai įdomus ekonominis
bendradarbiavimas, nes ekonominis potencialas Kinijos yra labai
didelis pasauline netgi prasme.
Praėjo pusantrų metų ir Pengžou
miestas, kuriame gyvena 820 tūkst.
gyventojų, pareiškė norą bendradarbiauti. Pasikeitėme laiškais ir
jie mus dabar kviečia pasirašyti
ketinimų protokolą bendradarbiavimui ekonomikos, kultūros, turizmo srityse“, - kodėl vyksta į Kiniją, pasakojo K. Tubis.
Anykščių rajono meras K. Tubis
sakė, kad kinai labai suinteresuoti
ekonominiu bendradarbiavimu su
Lietuva, o užmegzti ryšius su kinais jam asmeniškai rekomendavę
kai kurių ministerijų vadovai.
„Aš konsultavausi su ūkio ministru, konsultavausi su Užsienio reikalų ministerijos viceministru ir jie
man sakė: „Nepraraskit galimybės
užmegzti ryšių su Kinija“. Tai yra
ekonomiškai ir politiškai Lietuvai
labai naudinga, kadangi transporto
srautai per uostą... Kalbėjome apie
tai, ir kai buvo atvykęs susisiekimo
ministras. Jis sakė būtinai važiuokit“, - sakė K. Tubis.
Tiesa, nors Kinijoje meras K. Tubis ir pasirašys bendradarbiavimo

su kinais ketinimų dokumentus,
tokiems jo žingsniams dar turės
pritarti Anykščių rajono taryba.
Apie kinų siekius draugauti su
Anykščiais K. Tubis viename iš rajono Tarybos posėdžių prasitarė tik
epizodiškai.
Tačiau mero K. Tubio kelionė
gali tapti betiksle, jeigu memorandumui su kinais nepritartų rajono
Taryba. Po to, jeigu rajono Taryba
pritartų memorandumui, būtų pasirašytas susitarimas dėl konkrečių
veikmų.
„Tas memorandumas yra paruoštas, bet jeigu mes pasirašysime tą
bendradarbiavimo memorandumą,
tada jų atsakomasis vizitas turėtų
būti. Pagal mūsų tvarką savivaldybės aukščiausias organas yra Taryba. Kai Taryba pritars šitam bendradarbiavimo variantui, tada mes
jau galėsime pasirašyti susitarimą
konkrečiai. Tame memorandume,
kurį mes ketiname pasirašyti, yra
nurodyta, kad, kai įvyks bendradarbiavimas, tas memorandumas
nutrūksta“, - sakė K. Tubis.
Kelionės išlaidų nežino
Kiek Anykščių rajono biudžetui
kainuos jo ir Anykščių turizmo ir
verslo informacijos laikinosios
direktorės Kristinos Beinorytės
kelionė į Kiniją, K. Tubis nežino.
„Negaliu pasakyti, kiek kainuos
kelionė. Aišku, priimančioji šalis
ten mus išlaiko, užsako viešbutį
ir pristato miestą. Tai yra normalu savivaldybių bendradarbiavimo
atveju. O kiek kainuos, tai mes matysim, kai jau grįšim“, - aiškino K.
Tubis.
Priminsime, kad „Anykštai“ nepavyko išsiaišknti, kiek mokesčių
mokėtojams kainavo ankstesnės
mero K. Tubio bendradarbiavimą
skatinančios išvykos. Žurnalistas
Vidmantas Šmigelskas, rengdamas
publikaciją apie Anykščių rajono
savivaldybės delegacijos komandiruotę į Gruziją, siekė išsiaiškinti,
kiek ši komandiruotė kainavo.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka žurnalistui
nurodė klausimus pateikti raštu. Tačiau ir klausimus pateikus
raštu, o vėliau ir pakartotinai išsiuntus dar labiau sukonkretintus
klausimus, į dalį užduotų klausimų buvo atsakyta aptakiomis frazėmis, nurodyta, kad komandiruotpinigiai ir algos keliavusiems
asmenims mokėtos vadovaujantis įstatymais (Vidmantas Šmigelskas „Valdžios turizmas
mokesčių mokėtojams kainuoja

Rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis iš savivaldybės vadovų kelionių po užsienio šalis kol
kas gyventojams nemato jokios naudos.
tūkstančius“, - ,,Anykšta“ 2018
- 06 - 09).
Panašu į ekskursiją
Anykščių rajono tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis
prisipažino, kad apie rajono mero K.
Tubio kelionę į Kiniją pirmą kartą išgirdo tik iš „Anykštos“ ir tai jam buvusi staigmena. „Manau, kad tai tik pasivažinėjimas. Meras surado galimybę
ir važiuoja. Nesame tokie turtingi, kad
leistumės į tokias, kaip aš įsivaizduoju, brangias keliones.Jeigu tokios komandiruotės kompensuojamos iš kitų
šaltinių, yra vienas dalykas, tačiau jei
keliaujama už savivaldybės pinigus,
tai daugiau „ekskursavimas“, - pastebėjo D. Krikštaponis.
Buvusio rajono vicemero D.
Krikštaponio įsitikinimu, Kinija – per tolima šalis, kad kartu su
ja būtų galima spręsti kažkokias
Anykščių rajono problemas.
D. Krikštaponis priminė, kad
Anykščių rajono savivaldybės iniciatyva buvo sumanyti Anykščių
krašto garbės ambasadoriai užsienio šalyse. „Įdomu, kokia nauda iš
jų, irgi reikėtų paklausti. Čia kažkoks reklaminis šou buvo per rinkimus, o dabar reikia tą šou išpildyti, bet tik nevažiuojant į Kiniją“,
- sakė D. Krikštaponis.
Ar meras turi daug laisvo laiko?
Anykščių rajono tarybos narys
Lukas Pakeltis taip pat kalbėjo,
kad apie mero K. Tubio kelionę į
Kiniją ir tos kelionės tikslus perskaitė „Anykštoje“.
„Meras turbūt per daug laiko
turi, jei skraido į Kiniją pasirašyti

Buvęs Anykščių vicemeras Donatas Krikštaponis mano, kad Kinija per toli, kad Anykščiai
galėtų užmegzti bendradarbiavimo ryšius.

memorandumų. Tuo tas bendradarbiavimas su kinais greičiausiai
ir pasibaigs. Tokia mano prognozė.
Kinija įdomi ir gan egzotiška šalis.
Kodėl gi nenuskristi už viešus pinigus?“ - skeptiškai mero K. Tubio
komandiruotę į Kiniją vertino L.
Pakeltis.
Kalbėdamas apie Anykščių rajono savivaldybės bendradarbiavimą su kitais užsienio miestais, L.
Pakeltis prisipažino pasigendantis strategijos. „Pasisveikinam su
miesto šventėmis ar kitomis progomis, mūsų delegacija nuvažiuoja
į užsienį, jie pas mus atvažiuoja. O
kokia iš to nauda Anykščių rajono
gyventojui? Aš jos nematau. Aš
negirdėjau nė iš vieno vizito apie
kažkokią apčiuopiamą naudą – ar
tai būtų Baltarusija, Ukraina. Ir iš
viso, merą kažkodėl labai traukia
visos Rytų šalys“, - pastebėjo L.
Pakeltis, tokias keliones vadinantis
„mandagumo vizitais“.
Pasak L. Pakelčio, norint pritraukti į Anykščių rajoną užsienio
investicijas, būtina dirbti ilgai ir
kryptingai. „Tam darbui reikia
pasišvęsti, nesitikint rezultato jau
rytoj ar nuo rinkimų iki rinkimų“, sakė L. Pakeltis.
Beje, pats L. Pakeltis verslo reikalais Kinijoje yra viešėjęs du kartus. „Duok Dieve, kad iš mero K.
Tubio vizito į Kiniją būtų tos naudos“, - linkėjo L. Pakeltis.
Neranda laiko susitikti su vietos verlo vadovais
Anykščių vadovų klubo prezidentas Dalis Vaiginas, apie K.
Tubio vizitą taip pat sužinojęs iš
„Anykštos“, akcentavo, kad rajono
valdžia verslo reikalais užsiima nepasitarusi su rajono verslininkais.
„Anykščių vadovų klubui meras
K. Tubis šios kelionės į Kiniją ne-

pristatė, maža to, praėjusių metų
pabaigoje Anykščių vadovų klubas
su K. Tubiu siekė susitikti konstruktyviam pokalbiui, tačiau tas
pokalbis buvo atidėliojamas, kol
galų gale sulaukėme pasiūlymo atvykti į viešą ataskaitos pristatymą
miestelėnams kultūros centre. Štai
toks mero K. Tubio yra bendravimas su Anykščių vadovų klubu.
Iki šios dienos mes neturime mero
atsakymo, kada jis teiksis susitikti
su Anykščių vadovų klubu pokalbiui“, - kalbėjo D. Vaiginas.
Apie mero vizito tikslus D.
Vaiginas juokavo:„Kadangi esu
Anykščių ligoninės vadovas ir
nuolat mero „fokuse“ įvairių tyrimų, tai galbūt į Anykščius ketinama kiniškos medicinos atgabenti,
nes ta tradicinė medicina, kuri yra
Europoje, Lietuvoje ir Anykščiuose, yra ne viską galinti išspręsti.“
Turistų iš Kinijos nesulaukė
Vizito Kinijoje metu meras K.
Tubis žada megzti ne tik ekonominius, bet ir turizmo ryšius. „Anykšta“ teiravosi Anykščių turizmo
klasterio, kuris vienija rajono turizmo paslaugų teikėjus, vadovės
Sonatos Veršelienės, ar prieš vykdamas pasirašyti bendradarbiavimo memorandumo, K. Tubis kalbėjęsis su turizmo verslo atstovais,
ar meras domėjosi, kokie Anykščių
turizmo centro lūkesčiai Kinijoje,
nes į kelinę jis pasiėmė Anykčių
turizmo ir verslo informacijos centro laikinąją vadovę K. Beinorytę.
„Dėl Kinijos nebuvo kažkokių
atskirų pasitarimų. Mes džiaugiamės, kad meras išvažiavo. Tikimės, gal bus kažkoks grįžtamasis
ryšys“, - vylėsi S. Veršelienė, prisipažindama, kad bent Anykščių
baseine „Bangenis“ kinų turistų
dar niekada nėra buvę.

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių turizmo klasterio vadovė Sonata
Veršelienė tikisi, kad meras Kęstutis Tubis į
Anykščius atvilios turistų iš Kinijos.

Anykščių vadovų klubo prezidentas Dalis Vaiginas stebisi, kad meras nesuranda laiko susitikti su Anykščių verslo įmonių vadovais.

Senjora Veronika: Tai labai šaunu,sveikintina,kad žmogus dirba.Ne reikia pavydėti.
Turizmo organizatorius atsakymas į: Senjora Veronika: Nemanau
kad tai yra šaunu - turistauti svetimais pinigais
Gal :meras išvyksta i Kinija darbo ieškoti,mūsų pinigais.Nesąmonė:Gal
dar spės nuvykti i Australiją - susitikti su Aborigenais...
Gaila atsakymas į: Nesąmonė Bet čiabuvių ten nebeliko. Nepritaps ir
Australijoje
Va:Kodėl nerašo kiek kelionė kainuos.
Daug maž primesk atsakymas į: Va:Gruzijon su sekrietuore kaina vo
5000 €, nu i China su jaunesne,.. gal x 10 (padaugink iš 10)
			
(Komentarų kalba netaisyta – red. past.)
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sekmadienis
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
Batuotas katinas
10.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.00 Kačių ABC 3
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos
valstybingumo atkūrimo ir
Palaimintojo Jurgio Matulaičio vyskupystės 100-mečiui. Tiesioginė
transliacija iš Marijampolės.
13.50 Puaro N-7.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą).
16.00 Istorijos detektyvai.
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus
Savukynas. (subtitruota).
16.45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionato apžvalga.
17.45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. Finalas. Tiesioginė
transliacija iš Maskvos.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Laisvės kaina. Partizanai.
N-7.
21.50 Amelija iš Monmartro N-7
23.50 Iš Dievo nieko naujo N-14
1.40 Kačių ABC (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 Denis - grėsmė visuomenei.
Nuotykiai tęsiasi
11.30 Partneriai N-7
13.40 „Pričiupom!“
14.10 Likimo ietis N-7
16.35 Akistata su laukine gamta.
Išgyventi Serengetyje
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Paskutinis tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai N-7
22.30 Užtemimas N-14
0.55 Namas girios glūdumoj S
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 „Paskutinis Faberžė kiaušinis“ N-7
11.00 „Dinozauras“ N-7
12.40 „Šoklusis bičiulis“ N-7
14.30 „Žavios ir labai pavojingos.
Filmas“ N-7
16.10 „Simpsonai“ N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Kodas. L.O.B.I.A.I.
Paslapčių knyga“ N-7
22.00 „Sučiupus nužudyti“ N-14
0.05 „Gili aistros jūra“ N-14
6.30 Pasaulio komandinis

Galiūnų čempionatas. 2017 m.
Sporto laida.
7.30 „Auklė“
8.00 „Auklė“
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Ultimate Strongman galiūnų
turnyras. 2017 m. Sporto laida.
10.55 „Vaikai šėlsta“
11.25 „Paryžius. Gyventojai ir
gyvūnai“
12.35 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7.
13.35 „Ekstrasensų mūšis“ N-7.
16.10 „Reali mistika“ N-7.
17.10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ N-7.
18.10 „Kas žudikas?“ N-7
19.30 „Rivjera“ N-7
20.30 „Rivjera“ N-7
21.30 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Okupuoti“ N-14
0.30 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
2.45 Apsėstasis Maiklas Kingas
S
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“
8.40 „Sodininkų pasaulis“
9.15 „Tėvas Motiejus“
10.25 „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 Severinas
22.45 Jonvabaliai sode N-14
0.45 Mirtina žmogžudystė N-7
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Štutgarto kriminalinė
policija 2“. N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2.
12.35 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.15 Auksinis protas.
19.30 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija
22.30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras
6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7 (kart.).
0.30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.
6.15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“

7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 „Ponas Bynas“ N-7
11.25 „Geriau vėliau, negu
niekada“ N-7.
12.25 Nuo... Iki...
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Oplia! N-7. Humoro šou
20.00 „Tautos tarnas“ N-7.
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Vienintelis šūvis N14.
0.40 „Judantis objektas“ N-7.
1.30 Paskutinis tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai. N-7.
6.10 “Televitrina”.
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
6.55 „Simpsonai“ (kart.) N-7
7.55 „Paskutinis Faberžė kiaušinis“ (kart.) N-7
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.
16.28 TV3 orai.
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 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.
22.22 TV3 sportas.
22.27 TV3 orai.
22.30 „Lobiai O. K.“N-14
0.45 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
1.35 „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 „Nusikaltimų miestas“
N-7.
21.00 Numeris 44.
23.45 Vienveidis N-7.
1.20 „Juodasis sąrašas“. N-7
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 „Vyrai juodais drabužiais“
15.30 „Marvel animė.
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himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. (kart.).
7.00 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. (subtitruota).
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Aplinką tausojantis ūkininkavimas
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
11.30 Durys atsidaro. Kultūros
žurnalas.
12.00 Kultmisijos.
12.45 Mes skrisime į Lietuvą.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.30 Stop juosta. (su vertimu į
gestų k.).
14.00 Legendos. Dokumentinių
apybraižų ciklas.
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
15.45 XVI vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes - Pasaulis“.
Legenda Lietuvai. 1 d.
17.15 Skrydis per Atlantą.
Istorinė drama. 1983 m.
19.00 Mūsų miesteliai.
Daugėliškis. 1 d.
19.50 Elmo nuotykiai Niurzgų
šalyje
21.00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
21.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22.25 Koncertas „La vie en

rose“.
23.50 Anapus čia ir dabar.
0.35 Kino žvaigždžių alėja.
Džudas N-14
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Pagauk dainą.
7.30 Čia tai geras!.
8.30 Oplia! N-7. Humoro šou
10.00 Brydės.
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 pasaulyje“
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 pasaulyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos dievaitis“ N-7

21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.55 „Orai“.
22.00 „X Faktorius“. N-7
1.15 „Užkandinė ant ratų“ N-14
(kart.)
7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
7.55 „Neprijaukinti. Aliaska“. N-7
8.20 „Išmanus kaimas“.
8.30 „Kaimo akademija“.
9.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Pavojingiausios kelionės.
Bolivija“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelionės.
Brazilija“. N-7.
11.00 „Ekovizija“.
11.20 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7.
13.30 „Tarp meilės ir neapykantos“ N-7.
15.50 Ekovizija. Laida, skirta
aplinkos apsaugai.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.55 „Pasaulio turgūs.
Mumbajus“. N-7
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 „Lemtingas panašumas“
N-7
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.
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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 Nepėsčias Džo. N-7
23.00 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 „Nusikaltimas“ N-14
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Purpurinis vakaras 2016.
(kart.).
7.40 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
7.50 Stop juosta. (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (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 Durys atsidaro. Kultūros
žurnalas. (kart.).
13.40 „Mes nugalėjom“. (kart.).
14.05 Elmo nuotykiai Niurzgų
šalyje (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 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.30 Ten, kur namai 5 N-7
20.25 Prokurorai.
21.15 Tarptautinė koalicija
- prieš „Islamo valstybę“ (subti-

truota).
22.10 Angliakasio duktė. N-14.
(subtitruota).
0.10 DW naujienos rusų kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 Bliuzo vakaras.
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.)
10.30 „Naujakuriai“
11.25 „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
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.28 „Orai“.
21.30 „Pašėlęs policininkas“.
N-14.
22.30 „Naša Raša“. N-7
23.00 „Paktas“ S
0.50 „Kobra 11“ N-7
1.45 „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 vaikystė“.
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 vaikystė“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
0.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. 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 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija
22.30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras 6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7 (kart.).
0.30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 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 „Tautos tarnas“. N-7.
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Nakties įkaitas N-14
0.50 „Judantis objektas“ N-7.
1.40 Vienintelis šūvis 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“.
16.28 „TV3 orai“.
16.30 „TV Pagalba“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.22 „TV3 sportas“.
19.27 „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“.
22.22 „TV3 sportas“.
22.27 „TV3 orai“.
22.30 „Karštasis kubilas - laiko mašina“N-14
0.35 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“
1.30 „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 „Nusikaltimų miestas“
N-7.
21.00 „Mirtinas ginklas 3 “
N-14
23.20 Numeris 44 N-14.
1.55 „Persekiotojas“ N-14
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.

trečiadienis
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. Gyvenimas
tęsiasi 2
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 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. .
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras 6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7 (kart.).
0.30 „Kas ir kodėl?“
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.
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.
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.
20.00 „Tautos tarnas“ N-7.
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Išdavikas N14.
0.35 „Judantis objektas“ N-7.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Kam ta meilė?“. (kart.)
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“
N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
.N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 TV3 žinios.
16.28 „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?“.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.17 „TV3 sportas“.

22.22 „TV3 orai“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Kažkas skolinto“ N-7
0.50 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“
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 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 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 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“
N-7.
21.00 Paslaptingoji sala .N-7
22.55 Mirtinas ginklas 2 N-14
1.10 „Persekiotojas“ N-14
1.55 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ 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 „Džekio Čano nuoty-
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14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
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 žmogžudystės XVIII. Šventieji ir nusidėjėliai N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.55 „Nusikaltimas“ N-14
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Bliuzo vakaras. (kart.).
7.00 Lesė (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.
(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 Nacionalinis turtas.
(kart.).
13.35 Nes man tai rūpi.
(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 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.

19.30 Ten, kur namai 5 N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą.
21.15 Užnuodytas miestas.
22.10 Antradienio detektyvas.
Komisarė Lanc. N-14
0.05 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.
21.00 Info diena.
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena.
2.30 Info diena.
6.10 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“. (kart.)
N-7
7.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“ (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Sandėlių karai“ N-7.
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.30 „Naujakuriai“ N-7
11.00 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.25 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7

16.25 „CSI kriminalistai“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“. N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Dvigubas žaidimas“
N-14.
23.20 „Pėdsakai“ N-7
0.20 „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
kaimas“.
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
kaimas“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
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kiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
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 žmogžudystės XVIII. Sielų derlius N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.45 „Nusikaltimas“ N14.
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Bliuzo vakaras. (kart.).
7.00 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
7.25 Lesė (kart.)
7.50 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
8.20 Nacionalinis turtas.
(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 Linija, spalva, forma.
(kart.).
13.35 Stilius. (kart.).
14.25 Užnuodytas miestas
(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 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas. (subtitruota).

18.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (subtitruota).
18.30 Septynios Kauno
dienos.
18.55 Maistas ir aistros.
19.25 Ten, kur namai 5
20.20 „Lietuvos kolumbai“.
21.15 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 4
22.15 Šaltis liepą N-14
23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
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 „Saša ir Tania“ 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
10.30 „Moderni šeima“ 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
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Įvykis“ N-14
23.15 „Pėdsakai“. N-7.
0.15 „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
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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. Gyvenimas
tęsiasi 2.
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.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras
N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7 (kart.).
0.30 „Kas ir kodėl?“ (kart.).
1.05 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2. (kart.).

6.10 Dienos programa.
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.
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.
20.00 „PREMJERA Tautos
tarnas“ N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Gimęs sukelti pragarą
N-14.
0.25 „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“.
16.28 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
N-7

21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Dviveidis“ N-14
1.20 „Kaulai“ („Bones“).
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 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ N-7.
13.45 „Džuna“
14.50 „Farų karai“ N-7.
15.50 „Teisingumo agentai“
N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena.
20.25 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Pažymėtas žmogus
N-14
23.00 Paslaptingoji sala -14
0.55 „Persekiotojas“ N-14
1.40 „Kas žudikas?“ 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 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.30 „Marvel animė.
Ašmenys“

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05. Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2.
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 Rytojus niekada nemiršta N-14
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.
6.15 „Mano gyvenimo šviesa“
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 Oplia! N-7. Humoro
šou.
11.25 „Meilės sparnai“.

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 Tamsiausia valanda
N-14
22.45 Netikėta sėkmė N14.
0.30 Gimęs sukelti pragarą
N14.
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 gyvenimas“ N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. (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 „Brolis lokys“ N-7
21.00 „Paskutinį kartą
Vegase“ N-7
23.25 „Stounas“ N-14
1.30 „Dviveidis“ N-14 (kart.)
6.00 „Auklė“
7.30 „Džuna“
8.35 „Farų karai“ N-7.

9.30 „Teisingumo agentai“
N-7
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.45 „Džuna“
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“
N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
21.00 Absoliutus blogis.
Išnykimas N-14
22.50 Pažymėtas žmogus
N-14
0.45 „Persekiotojas“ N-14
1.30 „Kas žudikas?“ N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.50 „Būrėja“
9.00 Sveikinimai .
11.25 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7.
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7.
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė.
Geležinis žmogus“ 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. Be krėslo“
22.55 Mirtis ant Nilo N-7.
1.40 „Nusikaltimas“ N14.

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.
Netikra liudininkė N14.
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7.
0.50 „Nusikaltimas“ N14.
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
7.00 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.).
7.25 Lesė (kart.)
7.50 Linija, spalva, forma.
(kart.)
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
(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 Euromaxx. (kart.).
13.40 Klauskite daktaro. (kart.).
14.35 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 4
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 Kultūrų kryžkelė.
Menora. (subtitruota).
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (subtitruota).
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.30 Ten, kur namai 5 (kart.).

20.20 Mes skrisime į Lietuvą
(kart.).
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
22.15 Lietuvių kino klasika.
Moteris ir keturi jos vyrai.
23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.

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 „Stokeriai“ N-14
23.35 „Pėdsakai“. N-7
0.30 „Kobra 11“ N-7
1.15 Naujakuriai

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).

6.29 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

6.10 „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 „Moderni šeima“ 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
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kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. (kart.).
6.50 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.).
7.05 Mažasis atradėjas.
(kart.).
7.25 Lesė (kart.)
7.50 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip. (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 vertimu į gestų k.). (kart.).
13.35 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Mūsų miesteliai.
Daugėliškis. (kart.).
15.15 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
15.25 Detektyvė Miretė
15.40 Stebuklingoji Boružėlė
16.05 Kaip atsiranda daiktai
9
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba. (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.30 Ten, kur namai 5 N-7
20.15 Kultūros teismas.
21.00 „Mes nugalėjom“.
21.30 Europos kinas.
Pranciškus. N-7.
23.40 „Vilniaus festivalis
2017“.
1.00 DW naujienos rusų

kalba.

6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro šou
9.30 Valanda su Rūta.
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
9.00 „Sandėlių karai“ N-7
9.30 „CSI Majamis“ N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7 (kart.)
13.25 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „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.
Žiemos karys“ N-14
0.50 „Dvigubas žaidimas“
N-14 (kart.)
2.25 „Įvykis“ 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
1.05 „Iššūkis“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. .
6.30 Klausimėlis.lt. .
6.45 Nakties pasakos N-7.
8.05 Beatos virtuvė. (kart.).
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.
11.45 Gyvūnų išgyvenimo
strategija (subtitruota).
12.40 Maži, bet ypatingi. vabzdžiai (subtitruota).
13.35 Puaro N-7
15.20 Gamtos inspektoriai.
(kart)
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą).
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). .
18.00 Klausimėlis.lt. .
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius. Gyvenimo būdo
žurnalas.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Nerija“ - 45. Jubiliejinis
koncertas su simfoniniu orkestru ir bigbendu. .
23.00 Mamytė žudikė N-14.
0.30 Rytojus niekada nemiršta. N-14. (kart.).

6.25 Dienos programa.
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“
N-7
10.05 Stebuklų namai
11.50 Gaisrinės šuo
14.00 Neteisingai apkaltintas
N-7.
15.45 Policijos akademija 7.
Misija Maskvoje
17.30 „Geriau vėliau negu
niekada“ N-7
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Madagaskaras 2.
21.10 Brolis keistuolis. N14.
23.00 Galvok kaip vyras 2 N14
1.00 Tamsiausia. N14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Tolimos šalies dievaitis“
8.40 „Lordo Farkvado šmėkla“
N-7
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Maisto kelias“. Lietuva.
10.00 „Kintamanio brangakmenis“
11.00 „Rodencija ir Dantukų
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fėja“
12.45 „Meilė keliauja laiku.
Smaragdas“. N-7
15.00 „Bilis Medisonas“. N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 „101 dalmatinas“ N-7
21.35 „Iksmenai. Apokalipsė“
N-7
0.30 „Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas
Amerikoj patirtį graibstė“ N-14

gydytojo patarimai“ 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. Kai suserga
protas“
22.50 Pigus detektyvas N-7
0.40 Mirtis ant Nilo N-7

6.15 „Auklė“
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 „Nutrūkę nuo grandinės“
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Vaikai šėlsta“
10.30 „Džiunglių princesė
Šina“ N-7.
11.30 „Paryžius. Gyventojai ir
gyvūnai“
12.40 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7.
13.40 „Ekstrasensų mūšis“
N-7.
16.25 „Reali mistika“ N-7
17.25 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ N-7
18.25 „Kas žudikas?“ N-7.
19.30 Dainuok mano dainą.
Muzikinis šou.
21.30 Terminatorius 3. Mašinų
prisikėlimas N-14
23.40 Sutartis su šėtonu N14
1.30 Dainuok mano dainą .
Muzikinis šou

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 Mokslo sriuba.
9.00 „Mes - Pasaulis“. (kart.).
10.25 Romeo ir Džuljeta (subtitruota).
13.20 Klauskite daktaro (su
vertimu į gestų k.).
14.10 Stilius (su vertimu į
gestų kalbą).
15.05 Atžalos.
16.00 Euromaxx.
16.30 Stebuklas.
17.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai.
18.45 Akistatos
20.30 Stambiu planu.
21.15 Lorenco aliejus N-14
23.15 LRT OPUS ORE. Grupė
„Sraigės efektas“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Pranciškus N-7. (kart.).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos

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 Raudona Linija. N-7
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Gyvenimiškos istorijos.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.25 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7 (kart.)
8.30 „Sandėlių karai“ N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
9.30 „Žūklė laukinėje gamtoje“
N-7
10.00 „Nuo amato iki verslo“.
10.30 „Planetos talentai“
11.00 „Visureigiais per
Aliaską“ N-7
12.00 TIESIOGIAI „Aurum
1006 km lenktynės. Startas“.
13.00 „Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje“ N-7
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 TIESIOGIAI „Aurum
1006 km lenktynės. Finišas“.
21.00 „Žinios“.
21.50 „Sportas“.

21.58 „Orai“.
22.00 „Kaimiečiai Beverlyje“
N-7
23.50 „Kapitonas Amerika.
Žiemos karys“ N-14 (kart.)
2.20 „Stokeriai“ N-14 (kart.)

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 vaikystė“.
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
2.40 „Baltoji vergė“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

UAB „Anykštos redakcija“
priima skelbimus į šiuos laikraščius:

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

„Gimtoji žemė“

„Molėtų žinios“

„Ukmergės žinios“

„Mūsų Ignalina“

„Gimtasis Rokiškis“

„Utenis“

„Kupiškėnų mintys“

„Utenos apskrities žinios“

Molėtų „Vilnis“
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai).
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Partkomo garažuose įkūrė muziejų

Ekspozicijoje daug meno kūrinių.
(Atkelta iš 5 p.)
Tarp sukauptų senų knygų A.
Vilkončiui pati brangiausia ir pati
seniausia jo seneliui, už gerą darbą pelniusiam ne vieną prieškario
Lietuvos valdžios apdovanojimą,
buvusiam miškininkui, priklausiusi knyga apie miškininkystę,
išleista 1781 metais Varšuvoje.
„Prisimenu, iš tėčio (žinomo ne
tik Anykščiuose, bet ir šalyje
miškininko Ipolito Vilkončiaus
- aut. past.) prašiau ne kartą šios
knygos, tačiau jis ją saugojo kaip
didžiausią relikviją ir nedavė.
Tik po tėčio mirties knyga pateko į mano kolekciją“, - sakė
A. Vilkončius, pridūręs, kad jis
džiaugiasi ir turimu senelio Juozo
Vilkončiaus užtarnautu II laipsnio
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino medaliu, kuris
jam buvo įteiktas 1938 metais vasario 16 dieną minint Lietuvos atkūrimo dieną.
Medalis irgi turi savo nuotykį –
A. Vilkončiui medalį atidavė tėtis,
o jis, būdamas paauglys, jį nešiojo
pasikabinęs ant kaklo, kol su draugu į kažką išmainė. Supratęs, kad
tai šeimos relikvija, iš draugo medalį atpirko. Dabar medalis vienas
iš ekspozicijos eksponatų.
Muziejaus ekspozicijoje yra
gausi, per šimtą, barometrų kolekcija ir beveik kelių šimtų radijo imtuvų, pirmųjų televizorių rinkinys.
Beje, radijo imtuvais kolekcininkas žavisi nuo vaikystės, nes jo tėtis juos taisydavo - ne tik savo, bet
ir kaimynų. A. Vilkončiaus senelis
klausydavosi „Amerikos balso“,
tildydavo, kad netriukšmautų, savo
anūkus, nes per trukdžius būdavo

sunku suprasti diktorių. Pasak A.
Vilkončiaus, jo senelis vis laukė,
kada Amerika ateis Lietuvos vaduoti...
Seniausi A. Vilkončiaus turimi radijo imtuvai gana įspūdingi,
jų amžius artėja prie šimto. Antai
1930 metais pagaminto radijo imtuvo „Standart 2 liumofon“ buvo
galima klausytis tik su ausinėmis.
Senų radijo imtuvų kolekciją papildo ir prieškario plokštelės, kurių
viena itin egzotiška, įrašyta Jungtinėse Amerikos Valstijose, vadinasi
„Anykščių merginos“. A. Vilkončius tikisi, kad, nors plokštelė sugrota, pavyks įrašų paklausyti.
Vėlesnių modelių įvairiose šalyse pagaminti lempiniai radijo
imtuvai labai gremėzdiški, jau su
plokštelių grotuvais, magnetofo-

nais, garso kolonėlėmis. Tarp imtuvų ir vienas tarybinis „Festival“
su gal pora kilogramų sveriančiu
nuotolinio valdymo pultu, su radijo imtuvu, sujungtu nykščio
storio kabeliu. Ekspozicijoje ir
„govorilkos“, taip buvo vadinami
tik vyresniųjų prisimenami radijo taškai, pirmieji tranzistoriniai
„VEF“-ai.
Prieš keletą metų tragiškai žuvus
anykštėnui politikui, lakūnui Vytautui Galvonui, mėgusiam techniką ir turėjusiam gausią radijo imtuvų kolekciją, dalis vertingų imtuvų
atsidūrė A. Vilkončiaus muziejinė-

je ekspozicijoje.
Direktorius ypač didžiuojasi keliais originaliais mediniais lėktuvų
propeleriais ir akrobatinio skraidymo meistro V. Galvono lėktuvo
„JAK – 18“ prietaisų skydeliu,
kurį gavo iš jo žmonos Laimos, su
autentišku, visuose skraidymuose
lakūną lydėjusiu šaukiniu „07“.
Muziejinėje ekspozicijoje yra
senų vadovėlių, mokyklinių suolų.
Užsukti į šį kampelį kviečia smetoninius laikus menanti emaliuota
lenta su Vyčiu ir užrašu „Pradžios
mokykla“.
Nors muziejinę ekspoziciją oficialiai tikimasi atverti per Anykščių
miesto šventę, tačiau jau dabar jos
pasižiūrėti užsuka krašto istorija
besidomintys žmonės, menininkai,
A. Vilkončiaus draugai, buvę Kūrybos ir dailės mokyklos mokiniai.
Rytą, sutaręs susitikti su A. Vilkončiumi, čia, eidamas į rajono
Tarybos posėdį, užsuko deputatas
Dainius Žiogelis. Rajono socialdemokratų lyderis šypsodamasis sakė,
kad jam įdomūs jo buvusio dailės
mokytojo surinkti eksponatai.
Besišnekučiuojant kiemas prigužėjo vaikų iš Viešintų pagrindinės mokyklos. Jiems A. Vilkončius
parodė visą ekspoziciją, atsakė į
vaikų klausimus. Už ačiū! Išlydėjęs juos atsiduso: „Kada suspėti
visus mokyklos reikalus tvarkyti, o
čia dar tie vaikai... Tačiau juk negaliu jiems atsakyti.“
Direktorius tikisi, kad rajono
valdžia, pritarusi ekspozicijos
įrengimui ir dar šiek tiek lėšų tam
skyrusi, žengs ir kitą žingsnį – eksponatams tvarkyti, ekskursijoms
vesti skirs dalį etato.

Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos muziejinės ekspozicijos atidarymas per Anykščių mieto šventę liepos 21 dieną, 12 valandą, šeštadienį. (Anykščiai, J. Biliūno g. 21, iš kiemo pusės).

spektras
Medalis. Lietuvai švenčiant
valstybės atkūrimo šimtmetį sukurtas ir iš gryno sidabro nukaldintas medalis istorinei vietai atminti
- „Trakų pilis“. Išleidžiamas medalis „Trakų pilis“ yra griežtai riboto
tiražo, 500 vienetų. Jo masė yra
15,55 g, o skersmuo siekia 33 mm.
Medalis išskirtinis ir tuo, kad yra
nukaldintas Norvegijos monetų kalykloje, kurioje kasmet kaldinami
Nobelio taikos premijos medaliai.
Skolos. Bendra pasaulio skolos
apimtis 2018 metų sausį-kovą išaugo 8 trln., iki 247 trln. JAV dolerių, arba 318 proc. pasaulinio
bendrojo vidaus produkto (BVP),
rodo Tarptautinių finansų instituto (IIF) duomenys. Pirmą praėjusių metų ketvirtį šis rodiklis
sudarė 222,6 trln. JAV dolerių.
Daugiausia valstybės skolos lygis
išaugo Brazilijoje, Saudo Arabijoje, Nigerijoje ir Argentinoje.
Atliekos. Vyriausybė pritarė
Aplinkos ministerijos parengtam
Vyriausybės nutarimo projektui,
kuriuo siekta aiškiau reglamentuoti
rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą dydžio nustatymą. Projekte siūloma patikslinti atliekų
susikaupimo normos skaičiavimą nustatyti, kad komunalinių atliekų
kiekis ar norma būtų skaičiuojama
kilogramais vienam gyventojui
ar darbuotojui. Šiuo metu atliekų
susikaupimo norma skaičiuojama nekilnojamojo turto plotui.
Kvitai. Kiek daugiau nei pusmetį vykstantis Kvitų žaidimas
įsibėgėja - sistemoje užregistruotų fiskalinių kvitų skaičius artėja
prie 1,5 mln., o paskelbtų laimėtojų prizinis fondas siekia beveik
100 tūkst. eurų. Skaičiuojama, kad
mėnesinius 5000 eurų laimėjimus
gyventojams atnešusių kvitų vertės
vidurkis šiuo metu apie 10 eurų,
tad galima sakyti, jog laimėtojams
jų įsigytos prekės ar paslaugos „atsipirko“ net 500 kartų.
Vaistai. Liepos 12-ąją įsigaliojo
šių metų III ketvirčio kompensuojamųjų vaistų kainynas, kuris
dar labiau sumažins vaistų kainas
pacientams. Nustačius priemokų
„lubas“ už kompensuojamuosius
vaistus, priemoka negalės viršyti
4,11 euro, tuo atveju, kai vaistas
kompensuojamas 100 proc. Be to,
nauja vaistų kainodara ir farmacijos kompanijų sumažintos kainos
leido sutaupyti nemažai biudžeto
lėšų ir pacientų priemokų, tad pradedama kompensuoti dar daugiau
veikliųjų medžiagų.

Viešintų krašto vaikams pažintis su Kūrybos ir dailės mokyklos lobiais paliko tokius įspūdžius, kad
atsisveikindami keli sakė prašysią tėvų leisti čia mokytis.

„Mobilusis“ jaunimas tokių telefono aparatų nematė.

Kiek veidų įamžino šie fotoaparatai?

Autoriaus nuotr.

Internetas. Antrą šių metų ketvirtį Ryšių reguliavimo tarnyba
(RRT) interneto karštąja linija
gavo 832 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį internete. Buvo
pranešama apie internete rastą
informaciją, susijusią su rasinės
ir tautinės nesantaikos kurstymu,
pornografija, vaikų seksualiniu išnaudojimu, smurtu ar patyčiomis
prieš asmenis, narkotinių medžiagų platinimu, taip pat apie neleistiną asmeninės informacijos skelbimą. Palyginti su 2017 m. II ketv.
(gauti 189 pranešimai), pranešimų
padaugėjo daugiau kaip 4 kartus.
Po atlikto tyrimo tolesnių veiksmų
imtasi 196 atvejais.

Parengta pagal
ELTA informaciją

iš pirmų lūpų
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Festivalio aistros dėl gaidžio ir tvorų

Pastaraisiais metais festivalis „Devilstone“ sutraukia apie 6000
alternatyvios muzikos mylėtojų.
(Atkelta iš 1 p.)
K. Šerepkai įdomu pasirodė tai,
kad regioninio parko direkcijai buvo
pateikta visai kitokia vizualizacija
nei tai, koks piešinys atsirado ant
namo sienos.
„Ten buvo pridėti trys paveikslėliai. Buvo legendos ištrauka, kad
velnias neša akmenį, kita legenda
Antano Baranausko „Anykščių šilelyje“ aprašyta. Piešiniai buvo tokie.
O ką dabar piešia? Nelabai ką galiu
komentuot“, - kalbėjo K. Šerepka.
Vertinti nedrįsta
Anykščių regioninio parko direktorius K. Šerepka pastebėjo, kad
piešiniai ant pastatų pagyvina miesto
vaizdą, jam suteikia „šarmo“.
„Šnekant apie piešinį, reikia kalbėti apie baigtą darbą. Aš įsivaizduoju, kad jis dar nėra baigtas, todėl
vertinti, kol nėra galutinio rezultato,
nesiimu. Kol kas negirdėjau aiškinimų, kodėl turėtų būti gaidys, o pats
savo versijų kelti nedrįstu“, - paprašytas asmeniškai įvertinti piešinį ant
daugiabučio, sakė istorijos mokytojo
išsilavinimą turintis K. Šerepka.
Gaidį leido piešti uteniškiai
Kuris savivaldybės specialistas
pasirašė leidimą ant daugiabučio

leisti piešti gaidį, R. Blazarėnas
nenorėjo įvardinti.
Šį klausimą savivaldybei išsiuntę raštu gavome atsakymą, kad
piešti gaidį Anykščių centre leido
Kultūros paveldo specialistai iš
Utenos.
„Informuojame, kad festivalio „Devilstone“ organizatoriai
Anykščių rajono savivaldybei pateikė du dailininko iš Belgijos Dzia
maketus. Abiejuose buvo pavaizduoti legendos apie Puntuką personažai. Maketo su akmenį iškėlusiu
velniu buvo atsisakyta. Pasirinktas
maketas, kuriame vaizduojamas
legendos siužetas, kaip užgiedojus
gaidžiui velnias pameta akmenį.
Festivalio „Devilstone“ organizatoriams gavus Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Utenos skyriaus raštą, neprieštaraujantį ilgalaikio stambios
apimties meno kūrinio ant namo
sienos S. Dariaus ir S. Girėno g. 1
sukūrimui bei minėto namo gyventojų sutikimus, Anykščių rajono
savivaldybės administracija pritarė
idėjos išpildymui“,- atsakė Anykščių savivaldybės administracijos
direktorius Audronis Gališanka

parodė ir LNK televizijos žinios.
„Kai nueini operuotis, juk nenurodinėji chirurgui, kur prapjauti,
kur užsiūti“, - apie tai, kad daugiabučio sieną piešiančio menininko
reikalas, ką piešti ant sienos, televizijai komentavo Anykščių rajono
mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius. Beje, S. Obelevičius yra
ir savivaldybės Kultūros tarybos
pirmininko pavaduotojas, tačiau
jo nuomonė „gaidžio klausimu“
su Kultūros tarybos nuomone nesutampa.
„Jeigu Anykščius ims sieti su
gaidžiu, o ne Puntuku, Lajų taku,
šiek tiek ir juokinga“, - kalbėjo
Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis.
Gaidžiu nesižavi ir buvusi
Anykščių rajono vyriausioji architektė (dabar Panevėžio vyriausioji architektė, - red. pastaba)
Daiva Gasiūnienė: „Bandau tokį
patį variantą įsivaizduoti kur nors
Vilniaus Gedimino prospekte. Nemanau, kad ant svarbiausių miesto
gatvių sienų Gedimino prospekte
kas nors leistų piešti gaidį. Anykščiams ši vieta yra labai svarbi. Atvykstant nuo bažnyčios, atsiveria
A. Baranausko aikštė ir matome tą
piešinį.“
Reportažą iš Anykščių apie gaidžio sukeltas diskuijas parengė ir
LRT žurnalistai Skirmantas Pabedinskas ir Zina Paškevičienė.
Į prokuratūrą nesikreips
Anykščiuose, Dainuvos slėnyje,
dar tik vykstant „Devilstone“ festivalio pasiruošimui, organizatoriai,
kaip ir kasmet, metalinėmis tvoromis užtvėrė dalį kairiojo Šventosios upės kranto tako ir priėjimo
prie Šventosios upės. Jau nebe
pirmus dėl to viešai nepasitenkinimą reiškiantis anykštėnas Juozas
Ratautas skelbia, kad jam pavykę
įrodyti, kad „Devilstone“ tvoromis
užsitveria neteisėtai.
„Šiandieną mane, susiruošusį
pasimaudyti Dainuvos slėnyje,
buvo ketinama sulaikyti. Ekskomisarų biuro vyrukai man su dviračiu
užblokavo kelią ir liepė ienas sukti
atgal. Kai paprašiau pagrįsti trukdymo toliau judėti pagrindą, jie
motyvavo savivaldybės užduotimi.
Man paprašius parodyti Tarybos ar
mero sprendimą- jo neturėjo. Kai
ekskomisarų vyrukai pasakė, kad
be leidimo manęs neįleis, jiems

Anykštėnas Juozas Ratautas nepatenkintas, kad festivalio „Devilstone“ metu anykštėnams ribojama laisvė patekti prie Šventosios upės.
paaiškinau, kad man jokio leidimo nereikia - esu laisvas pilietis
ir galiu keliauti ne tik po Lietuvą,
bet ir po Šengeno valstybes, tad jų
veiksmai yra neteisėti. Po 10 min.
mane paleido. Maudžiaus ir galvojau, menkniekis tie 10 min. laisvės
apribojimo - į prokuratūrą nesikreipsiu“, - antradienį „Facebook“
paskelbė J. Ratautas.
Įžvelgia sensacijų vaikymąsi
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas, kuris yra atsakingas už savivaldybės
teritorijoje organizuojamų renginių leidimų išdavimą, bendraudamas su „Anykšta“ svarstė, kad J.
Ratautas tokiais pareiškimais greičiausiai siekia sau dėmesio.
„Galiu aš tik jam pasiūlyti tas
keturias dienas nusimaudyti kitoje
vietoje. Ką aš jam dar daugiau galiu
pasūlyti? Čia sensacijų ieškojimas
ir vaikymasis ar nuskriaustojo vaidinimas. Vaidinti, kad jį čia kažkas
sustabdo ir vos ne rankas užlaužia,
vos ne laisvę atima. Na kur jau
ten“, - kalbėjo R. Blazarėnas.

slėnyje įsikūrė bent pusė festivalio
dalyvių.
Kainos, kaip ir pernai, festivalio
teritorijoje
maždaug
Anykščių kavinių lygio, todėl
festivalininkai marširuoja tradiciniu maršrutu „Dainuvos slėnis
– „Norfa“ – Dainuvos slėnis“.
Beje, teko pastebėti savotišką alaus kainų konkurenciją– vienur 0,5 l bokalas kainuoja 3 Eur, o kitur – 2,99 Eur.
Šiemet dešiniau Vakarų scenos
iškilo ir, galima vadinti, „šeštoji“
scena – čia įkurta „lounge“ zona,
kur galima gurkšnoti kavą ir gan
patogiai įsitaisius stebėti muzikos
grupių pasirodymus.
Festivalis „Devilstone“ truks iki
sekmadienio. Šiemet jame gros
daugiau nei 50 atlikėjų iš Lietuvos
ir užsienio. Ypač žinomų vardų,
kaip, pavyzdžiui, pirmajame festivalyje buvo „Sepultura“, jubiliejiniame „Devilstone“ nėra.

Pigesnių prekių ieško prekybos centruose
Festivalio „Devilstone“ organizatoriai praneša, kad ketvirtadienį,
pirmąją festivalio dieną, Dainuvos

Danijos sunkiosios scenos
grupės „Baest“ vokalistas.

Nuomonės išsiskyrė
Reportažą apie Anykščių gaidį

Ketvirtadieninį „Devilstone“ tradiciškai atidarė Rytų sceną, kurioje pasirodė šeši atlikėjai. Pirmąją dieną Dainuvos slėnis akivaizdžiai tapo „Devilstone“ namais su kūrybinėmis dirbtuvėmis, „Masinės Hipnozės“ parodomis ir performansais, maisto, poilsio erdvėmis bei išskirtiniais festivalio dalyviais..
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

ŠIMTAS ISTORIJŲ
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Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto kopija – jau
ir Svėdasų krašto muziejuje
Vytautas BAGDONAS
Apsilankius Kunigiškių I kaime veikiančiame Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejuje jau galima pamatyti naujai įrengtą ekspoziciją, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ekspozicijos centre – 1918 metų
vasario 16-os dienos Lietuvos Tarybos nutarimo dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto su
dvidešimties signatarų parašais
kopija. Šio svarbaus dokumento originalas lietuvių ir vokiečių
kalbomis priklauso Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio
reikalų ministerijos Politiniam
archyvui, jį po ilgų paieškų surado Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius istorikas Liudas Mažylis. Šiuo metu Vasario 16-osios

Akto originalas, laikinai vokiečių paskolintas, eksponuojamas
visuomenei Signatarų namuose
Vilniuje.
Kokybišką, gražiai įrėmintą kopiją Svėdasų krašto (Vaižganto)
muziejui padovanojo Lietuvos Nacionalinis muziejus. Šio muziejaus
direktorės Birutės Kulnytės ir jos
vadovaujamo kolektyvo rūpesčiu
Kunigiškių sodžiuje esantį muziejų pasiekė ir daugiau vertingų
eksponatų, skirtų prisiminti vieną
iš Vasario 16-osios Akto signatarų

„Čiupa čiups“ ledinukas –
Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt
Prezidentui...

valstybininką, diplomatą, istoriką, publicistą Petrą Klimą (18911969). Šalies jubiliejui skirtoje
ekspozicijoje neatsitiktinai didelis
dėmesys skiriamas Petrui Klimui.
Mat, jis buvo vedęs tame pačiame
Kunigiškių kaime, kur dabar ir
veikia Svėdasų krašto (Vaižganto)
muziejus, gyvenusios rašytojo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto
sesers Saverijos Tumaitės-Mėginienės dukrą Bronislavą Mėginaitę. Tarp vilniškių muziejininkų
dovanų yra Lietuvos Nacionalinio
muziejaus 2016 metais išleista
istorikės Vilmos Bukaitės solidi
net 632 psl. knyga „Nepriklausomybės Akto signataras Petras

Klimas“, diplomato Petro Klimo
laiško, rašyto Vaižgantui iš Paryžiaus 1926 metų rugsėjo 2 dieną,
kopija. Siuntoje buvo ir įrėmintų
penkių didelių istorinių fotografijų kopijos. Tai paties Petro Klimo
ir jo žmonos Bronislavos portretai, grupinės nuotraukos, kuriose
nusifotografavę 1926 metų liepos 26-ąją priėmimo Prancūzijos
lietuvių bendruomenei dalyviai
Paryžiuje pastato pašventinimo
bei Petro ir Bronislavos Klimų
sutuoktuvių penkerių metų proga, taip pat tų pačių metų vasarą
Prancūzijoje prie Fontenblo pilies
įsiamžinę Vaižgantas su dukterėčiomis Bronislava Klimiene ir

Barbora Lesauskiene bei Kauno
burmistru Jonu Vileišiu. Dar vienoje nuotraukoje apie 1924-1929
metais nufotografuotas Kauno
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į
Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius Juozas Tumas-Vaižgantas su dukterėčios Bronislavos
ir jos vyro Petro Klimų dovanotu,
Romoje pagamintu kanauninko
kryžiumi-distinktoriumi.
Tiek 1918 metų vasario 16-osios
Akto kopiją, tiek ir kitus dėmesio
vertus eksponatus lankytojai galės
pamatyti iki pat paskutinės muziejaus veikimo dienos, kuomet
laikinai muziejus bus uždarytas
remontuoti.

Sveikiname mielą auklėtoją
Eleonorą MIKALAJŪNIENĘ,
pasitinkančią gražų 95-ių metų jubiliejų.
Linkime sveikatos, džiaugsmo, malonių prisiminimų ir apkabiname su meile.
			

Anykščių II vidurinės mokyklos, III laidos abiturientai

Naująjį prekybos centrą pašventino Anykščių klebonas (dabar –
Dusetų) Stanislovas Krumpliauskas. Šalia - pirmoji „Maximos“
vadovė Vida Mačionienė.

Prieš keturiolika metų vasaros pradžioje duris atvėrė tuomet didžiausio
Baltijos šalyse prekybos tinklo „VP
Market“ parduotuvė „Maxima“.
Pilkas tarybinių laikų universalinės
parduotuvės pastatas buvo užvėręs
duris, tad norėdami padaryti iš jo
šiuolaikinę parduotuvę, kuri ir iki
šiol vykusiai įsilieja į miesto centro
architektūrinį ansamblį „VP Market
savininkai išleido 6,5 milijono litų.
„Maxima“ įdarbino 72 darbuotojus

anykštėnus, kolektyvui ėmėsi vadovauti buvusi „Žiburio“ parduotuvės
vedėja Vida Macionienė.
Perkirpęs juostelę tuometinis
Anykščių meras Darius Gudelis tapo
ir pirmuoju pirkėju. „Čiupa čiups“
ledinuką jis žadėjo nuvežti dovanų
Prezidentui Valdui Adamkui, kurio
rinkimų štabui vėliau vadovavo.
Dabar Anykščių „Maximos“ kolektyvui vadovauja Inga Skvarnavičienė.

Pranešame, kad Anykščių kredito unijos valdyba ir Rokiškio
kredito unijos valdyba parengė ir aprobavo (patvirtino) reorganizavimo sąlygas, pagal kurias Rokiškio kredito unija yra prijungiama prie Anykščių kredito unijos.
Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: Anykščių
kredito unija (kodas 112047140,
teisinė forma – kooperatinė bendrovė, buveinės adresas: Dariaus
ir Girėno g. 5-51, Anykščiai,
duomenys kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridinių
asmenų registre, PVM mokėtojo
kodas: nėra).
Reorganizuojamas
juridinis
asmuo: Rokiškio kredito unija
(kodas 110087093, teisinė forma
– kooperatinė bendrovė, buveinės adresas: Respublikos g. 94,
Rokiškis, duomenys kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos
Juridinių asmenų registre, PVM
mokėtojo kodas: nėra).
Reorganizavimo būdas:
prijungimas.
Po reorganizavimo pasibaigiantis
juridinis asmuo: Rokiškio kredito
unija.
Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo: Anykščių kredito unija.

Teisių ir pareigų perdavimas: po reorganizavimo veiklą tęsianti Anykščių kredito unija perims visą Rokiškio kredito unijos, kuri baigs savo
veiklą, nuosavybės teise priklausantį
ar bet kokiu kitu pagrindu valdomą
turtą, teises, sandorius ir įsipareigojimus, tiek įgytus ir atsiradusius iki
reorganizavimo sąlygų sudarymo
dienos, tiek ir po reorganizavimo
sąlygų sudarymo dienos, įskaitant,
bet tuo neapsiribojant, nesumokėtas
į Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžetą, mokesčių administratoriaus pareigūnų ir kitų valstybės
institucijų apskaičiuotas sumas, bet
kokias baudas ir delspinigius, mokėtinus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei fondus, taip pat baigiančios
savo veiklą Rokiškio kredito unijos
finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises, sandorius ir įsipareigojimus, t. y. visą
Rokiškio kredito unijos vykdomą
veiklą, kaip turto, teisių, sandorių ir
įsipareigojimų visumą (toliau Rokiškio kredito unijos turtas, teisės ir pareigos vadinami Perduodamu turtu,

III laida po paskutinio skambučio. Auklėtoja pirmojoje eilėje, 6-a iš dešinės.
teisėmis ir pareigomis), išskyrus teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės aktų
nuostatomis draudžiama arba kurių
negalima perduoti kitam asmeniui
reorganizavimo metu. Po reorganizavimo veiklą tęsianti Anykščių kredito
unija perims Perduodamą turtą, teises
ir pareigas reorganizavimo sąlygose
numatyta tvarka ir terminais pagal
priėmimo-perdavimo aktą (visus
perdavimo-priėmimo aktą sudarančius dokumentus) nuo perdavimopriėmimo akte nurodytos datos ir nuo
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento ir nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bus laikomas
Anykščių kredito unijos turtu, teisėmis, sandoriais ir įsipareigojimais.
Reorganizuojamos kredito unijos
Perduodamas turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos pagal Reorganizuojamos kredito unijos paskutinių
finansinių ataskaitų rinkinių duomenis, atsižvelgiant į Reorganizuojamos
kredito unijos veiklos sąlygotus pasikeitimus ir ilgalaikio turto nusidėvėjimą iki perdavimo dienos. Rokiškio
kredito unijos turtas, teisės, sandoriai
ir įsipareigojimai, kurie gali paaiškėti
po Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, bus laikomi taip pat perėję po reorganizavimo veiksiančiai
Anykščių kredito unijai. Jeigu toks
Rokiškio kredito unijos turtas, teisės,

sandoriai ir įsipareigojimai paaiškėtų
po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, bet iki Rokiškio kredito unijos
išregistravimo iš Juridinių asmenų
registro dienos, bus sudaromas papildomas tokio Rokiškio kredito unijos
turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų Perdavimo-priėmimo aktas. Perduodamas turtas, teisės ir pareigos
taip pat gali būti vėliau patikslinami
papildomais dokumentais, kurie bus
neatskiriama Perdavimo-priėmimo
akto dalis. Priėmimo-perdavimo aktą
numatoma sudaryti ne vėliau kaip
po reorganizavimo veiklą tęsiančios
Anykščiu kredito unijos naujos įstatų
redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. Nuo priėmimoperdavimo akto sudarymo momento
Perduodamas turtas, teisės ir pareigos

bus laikomos Anykščių kredito unijos turtu, teisėmis, sandoriais ir įsipareigojimais, jeigu imperatyvios
Lietuvos Respublikos įstatymų
normos ar reorganizavimo sąlygos
nenumato kitaip.
Reorganizuojamos Rokiškio
kredito unijos, kuri po Reorganizavimo baigs savo veiklą, sutartys
bus laikomos po Reorganizavimo
veiksiančios Anykščių kredito
unijos sutartimis nuo Priėmimoperdavimo akto sudarymo momento, išskyrus atvejus, kai
imperatyvios įstatymų normos
numato kitaip.
Kiti detalūs teisių ir pareigų
perdavimo klausimai aptarti reorganizavimo sąlygose.

Su reorganizavimo sąlygomis, jų priedais, po reorganizavimo tęsiančios
veiklą Anykščių kredito unijos įstatų projektu, Anykščių kredito unijos ir
Rokiškio kredito unijos praėjusių 3 finansinių metų ataskaitų rinkiniais,
nepriklausomo eksperto atlikta reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita,
Anykščių kredito unijos įstatų projektu, Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos valdybų ataskaitomis dėl reorganizavimo sąlygų, galima
susipažinti iki po reorganizavimo veiklą tęsiančios Anykščių kredito unijos
įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre Anykščių kredito unijos
patalpose (Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai) ir Rokiškio kredito unijos patalpose (Respublikos g. 94, Rokiškis) darbo dienomis nuo 9 val. 00
min. iki 12 val. 00 min. ir nuo 13 val. 00 min. iki 16 val. 00 min.		
Anykščių kredito unijos valdyba
				

Rokiškio kredito unijos valdyba
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Mobilusis parašas padės sutaupyti laiko ir pinigų
Nuo liepos 1-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo atnaujinti pasirašymo elektroninėje erdvėje reikalavimai, užtikrinantys didesnį
mobilaus parašo saugumą jo naudotojams. Dėl to visi šios paslaugos vartotojai turi atsinaujinti SIM korteles.
„Mobilusis parašas yra labai pa- dokumentus.
togus įrankis – naudojantis juo,
Be to, šis įrankis yra daug saudėl vieno dokumento nebereikia gesnis ir sunkiau suklastojamas
niekur vykti, eikvoti degalų ar lauk- nei popierinis parašas. Mobiliojo
ti ilgose eilėse. Reikalus, kuriuos parašo savininko tapatybė yra
anksčiau tekdavo tvarkyti bankuo- kiekvieną kartą patikrinama banse, „Sodroje“, Registrų centre ar kininkystės ar sertifikuotų registrų
kitose įstaigose, dabar galima at- centrų sistemų.
likti tiesiog telefonu“, – sakė Vaida
Technologijų lyderės „Tele2“ kliBurnickienė, „Tele2“ prekybos va- entai šia paslauga gali naudotis tik
dovė.
už 40 ct per mėnesį.
Svarbu iki liepos 1 d. nespėjuGreičiau, pigiau ir saugiau
siems pasikeisti SIM kortelės – jos
laukia salone.
Mobilusis parašas yra toks pat
Daugelis „Tele2“ klientų, besipat oficialus kaip ir įprastas. Todėl, naudojančių mobiliuoju parašu,
naudojantis šia paslauga, galima jau pasikeitė senąsias SIM kortegreitai ir niekur nevykstant atlikti les į saugesnes. Tačiau iki nurobankinius pavedimus, patikrinti dyto termino tai padaryti suspėjo
sąskaitos likutį, pasirašyti įvairias ne visi.
sutartis, registruoti išmokų, neJei esate vienas iš jų ir SIM kordarbingumo, motinystės bei kitus telę gavote paštu, tik pamiršote ar

įvairūs

Išnuomoja autoservisą Žvejų g.
74, Anykščiuose. Galima nuomotis visą ar tik dalį patalpų.
Tel. (8-682) 33775,
skabinti darbo dienomis.
Nuomoja 2 kambarių
Vilniuje, Minties g.
Tel. (8-680) 37227.

butą

Dovanoja
5 ha pievos nusišienauti.
Tel. (8-604) 55887.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius,
jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Buria Taro kortomis. Pasako
praeitį, ateitį.
Tel. (8-645) 10884.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt, Linas (8-616)
08020, Rolandas (8-686) 83265.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
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 renovuoto 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.
Parduoda/nuomoja 78,41 kv. m komercinės paskirties patalpas, tinkamas
ir gyventi. Kavarskas, Petro Cvirkos 1-4.
Tel. (8-686) 09315.
Sodybą Vaidlonyse, Anykščių r.
Remontuotinas mūrinis namas, 73 a,
tvenkinys, nauja pirtis. 11000 Eur.
(8-683) 91121.
Anykščių rajone, Viešintų miestelyje du mūrinius garažus po 23 kv. m.
Tel. (8-683) 91121.

Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.
UAB 2VYMONTA gamina stogų,
sienų dangas iš spalvotos ir alucinko skardos, gamina lankstinius.
Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.
Nesusireikšminę, tvarkingi meistrai renovuoja stogus, stato karkasinius namus, ūkinius pastatus.
Konsultuoja.
Tel. (8-674) 59511.

nespėjote jos aktyvuoti iki liepos
1-osios, nuo šiol galite tai padaryti
bet kuriame operatoriaus salone.
Viskas, ko reikia – su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Pateikus jį konsultantas pakeis kortelę nauja, turinčia
didesnį elektroninio parašo saugumą užtikrinančius eIDAS sertifikatus. Išduotos naujos kortelės su
mobiliojo parašo paslauga galios 5
metus.
Tiesa, nepasikeitę SIM kortelės
namuose ar salone vartotojai ir
toliau galės skambinti, rašyti žinutes, naudotis mobiliuoju internetu,
tačiau nebegalės naudoti mobiliojo parašo paslaugos.
Nesugaišite laiko
Pakeisti pačią kortelę, aktyvuoti
naujuosius sPIN1 bei sPIN2 saugumo kodus truks vos 15 minučių.
Iš karto po to galėsite prisijungti
prie mobiliojo banko, atlikti mokė-

Laidojimo namai
„Paguoda“

Tel. (8-694) 40735.

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. liepos 19 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156, 8 698
70127.

Automatiniai kieto kuro katilai:
nuo 15 iki 25kW montavimas, santechnikos darbai.
Tel. (8-670) 30743.

Pigiai ir kokybiškai smulkina
pievas. Už atliktus darbus išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-687) 59061.

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

VYTAUTO PAMINKLAI

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

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

Smulkina pievas.
Tel. (8-684) 14841.
Vidaus bei išorės apdaila, santechnikos, elektros instaliaciniai ir
remonto darbai; trinkelių klojimas.
Tel. (8-602) 77022.
Namą Viešintų mstl., Klevų g. 9.
Plastikiniai langai, 15 a sklypas,
didelis garažas, ūkiniai, papildomai 20 a žemės.
Tel. (8-617) 15883.
Kuras
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.

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

Gyvuliai
3 veršingas telyčias (po 700 Eur).
Tel. (8-684) 14841.
Kita
Audi 80 (B4), 1993m.
TA iki 2020-07-04.
Tel. (8-674) 40400.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

2 kambarių bute 1 kambarį ir Audi
100.
Tel. (8-693) 17596.

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

Renault Laguna, 1995 m., technikinė
iki lapkričio mėn. Kaina sutartinė.
Tel. (8-698) 03559.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Medžio pjuvenų briketus, baltarusiškus durpių briketus ir medžio
granules. Pristato į namus. Veža
krovinius mašina su kranu iki 10
tonų, savivarčiu iki 6 tonų. Išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-612) 93386.

tų tie mobiliojo parašo naudotojai, kurie planuoja atostogas ne
Lietuvoje.
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Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

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.

jimus ar kitas jums aktualias elektronines operacijas.
Suskubti pasikeisti kortelę turė-

Rankinę žolės sėjamąją, melasą,
220-380 V grūdų malūnus, traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes, melžimo aparatus,
bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius, 600 - 1000 l plasmasines talpas,
vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.
100 litrų talpos čekišką boilerį
„Dražitsa“. Kaina sutartinė.
Tel. (8-686) 35654.

Juoduosius serbentus. Atveža. Galima
pasiskinti patiems.
Tel. (8-685) 41966.
Alksnio ir klevo malkas kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Liepos 17 d. (antradienį) prekiausime paaugintais anglų veislės Big-6
rūšiuotais mėsiniais kalakutais, UAB
Rumšiškių paukštyno paaugintais
2-3 sav. COBB-500 vakcinuotais mėsiniais broileriais viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir dedeklių viščiukais,
mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 2-3-45-6 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 viščiukams 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 19 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, 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, Staškūniškyje
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.
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perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardyti.
Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai įvairų mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-607) 77923.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, traktorius.
Tel. (8-629) 10247.
Gyvuliai

2018 m. liepos 14 d.

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

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

Laimutė Kadelskienė vėl perka gyvulius. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-615) 49710, (8-656) 93098.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Įmonė brangiai - įvairų mišką su
žeme ir biržes išsikirsti, drebulės ir
juodalksnio rąstus bei tarinę medieną. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-605) 27002.

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

PERKAME

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

Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

Brangiai superkame

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

MIŠKUS

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

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

ŠIAUDUS

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

Galime pirkti iš pradalgių ar
presuotus. Galimi įvairūs mainų variantai. Sudarome išankstines pirkimo sutartis.
Tel. 8 6 8 7 7 6 1 9 1

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

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.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkėja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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

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

Automobilius. Važiuojančius ir nevažiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito
vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Brangiai superka įvairius automobilius, gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.

Sudarome išankstines 2018 m.
derliaus kviečių supirkimo sutartis.
Avansas 20 proc.
Tel. 8 683 85 009.

Automobilius,
mikroautobusus,
visureigius, motociklus, sunkvežimius.
Tel. (8-628) 07656.

siūlo darbą
ŽŪB reikalingi: mechanizatorius
(-ė ), vairuotojas (-a), melžėja
(-as).
Tel. (8-682) 97420.

Ieškomi pagalbiniai darbininkai Vokietijoje – vyrai ir moterys.
1200-2000€. Kristina 868588777
arba kristina@nermeka.lt

Reikalingas žmogus, galintis dažyti ir tapetuoti. Anykščių raj.
Tel. (8-683) 27818.

Ieškomi statybininkai Vokietijoje ir
Danijoje. Alga nuo 1300€. Kristina
868588777 arba kristina@nermeka.lt

Reikalinga moteris prižiūrėti senuką. Daugiau informacijos telefonu. Skambinti po 19 val.
Tel. (8-614) 27582.

Reikalingi kurjeriai su B arba BC
kategorija Vokietijoje. Atlyginimas
1700-2600€. Margarita 868588777
arba margarita@nermeka.lt

Iš nuotraukos darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).

Nuotraukos su rėmeliu kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

Ieško vairuotojo. Darbas su mikroautobusu, pakanka B kategorijos vairuotojo pažymėjimo.
Tel. (8-606) 83368.
Ieško šeimininkės padėti namų
ruošoje 3 kartus per savaitę.
Tel. (8-699) 94774.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480, www.husband-wife.co.uk/darbas

ieško darbo
44 metų vyras ieško vairuotojo
darbo. Turi B, C, E vairuotojo kat.,
hidromanipuliatoriaus paž.
Tel. (8-683) 70494.
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2018 m. liepos 14 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas.

Amiliutė šaukiasi
Anykščių patrono Švento
Jono Nepomuko

liepos 15 d.
Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė,
Herkus.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

liepos 16 d.
Vaigaudas, Danguolė, Faustas,
Marija.

Jėzusmarija... iš ryto
Apopleksija ištiko,
Staipos, raivos išdidžiai,
Blaškos Anykščiuos velniai.

mėnulis
liepos 14-16 d. jaunatis

Siena prie univermago
Pripaišyta didžio meno.
Dvimetrinio gaidžio akys
Stebi moteris – bus šakės.

oras
+23

Praskėstos geltonos kojos,
Snapas toks net prasižiojęs,
Uodega ilga raiba
Viršum miesto iškelta.
Šventas Jonai Nepomukai,
Gink Anykščius nuo velniukų.
Ar matai? Laikai užėjo Miesto merą apkerėjo.
Kaip altoriuje bažnyčios,
Taip dabar mieluos Anykščiuos
Vietoj švento Nepomuko
Krypsta akys į velniuką.

+17

NNN

redaktorei nežinant

Kaip gaidelis pono dvarą griovė
Anykščių rajono tarybos narys,
buvęs savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Saulius
Rasalas savo ,,Facebook“ puslapyje
pasidalino knygelės ,,Kaip gaidelis
pono dvarą griovė“ viršeliu. Tame
viršelyje - žinoma, drąsusis gaidelis.
S. Rasalas neslepia, kad pasakos
gaidelis jam primena belgų menininko Dzia piešinį ant daugiabučio
sienos Anykščių centre. Nežinia, ar
belgas yra giliai išanalizavęs lietuvių
tautosaką, tačiau kas gali paneigti
galimybę, kad...
Jeigu Dzia gaidys ir S. Rasalo
pasakos gaidelis yra tas pats asmuo
- realu, jog piešinio atsiradimas ant
sienos yra kvietimas į kovą prieš
dabartinę rajono valdžią. Juolab kad
pasakos gaidys buvo suktas - tikras
politikas.
Kita vertus, liberalų komandos,
kurios narys yra S. Rasalas, kovoje
su Anykščių rajono meru Kęstučiu
Tubiu buvo kalbama apie knygas.
Neva vieną rytą buvusi administracijos direktorė Veneta Veršulytė savo

namų kieme rado kelias knygas ,,dviprasmiškais pavadinimais“. Ar tik ne
tas rastas knygas liberalai dabar naudoja prieš valdžią. ,,Kaip gaidelis
pono dvarą griovė“ - skamba labai
dviprasmiškai. Kiek čia užuominų ir
paslėptų minčių vingių... Taigi kyla
įtarimas, kad Dzia dirba išvien su liberalais, tik pėdas mėto...

