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Svėdasiškiai pasiekė, kad Alaušo pakrantė 
nebūtų privatizuojama Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Svėdasų bendruomenė pademonstravo, jog susitelkusi gali priversti valdžią pakeisti savo ankstes-
nius sprendimus. Bendruomenės tarybos pirminkė Asta Fjellbirkelan gavo Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio atsakymą į bendruomenės raštą, kuriame nurodyta, kad Alaušo ežero pakrantė 
privatizuojama nebus. 

Svėdasiškiai, reikalaudami, kad ežero pakrantė būtų palikta visuomenės reikmėms, surinko per 
500 parašų.

Anykščių miesto parke
norima auginti daržoves Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių naujų vėjų bendruomenė miesto parke planuoja sodinti daržovių daržą. Bendruomenės 
iniciatyvai „Gyvenimo ratas“ jau skirta prekybos tinklo „Maxima“ 8 000 Eur parama. Pirmąjį 
daržovių derlių Anykščių naujų vėjų bendruomenė planuoja nuiminėti jau šį rudenį, tačiau panašu, 
kad Anykščių rajono savivaldybė kol kas neturi aiškios nuomonės, ar Anykščių miesto parkas yra 
tinkama vieta daržovių daržui.

Anykščių naujų vėjų ben-
druomenės pirmininkė Irma 
Laurinavičiūtė sakė, kad iš 
savivaldybės pritarimo dar-
žui miesto parke sulaukė tik 
po to, kai nerado šiam reika-
lui tinkamos žemės.

Anykščių miesto parką daržo sodinimui Anykščių naujų vėjų bendruomenė pasirinko dėl to, kad tai 
valstybinė žemė.

Atsisakius ketinimų privatizuoti gabalą Alaušo ežero pakrantės, Svėdasų bendruomenė turės gali-
mybių išplėsti bendrąjį pliažą.

Jeigu mūsų  sostinė Vilnius 
yra G taškas, tai kurioje vals-
tybės kūno vietoje gyvename 
mes?

Prisiminus netolimas vietos 
politikos realijas ir Anykščių, 
kultūros sostinės, reklaminę ak-
ciją, kurios metu į vonią buvo 
įtupdytas kostiumuotas meras, 
sakyčiau, bandymai identitetą 
atrasti per hedonizmą anykštė-
nams yra ypač kultūriškai su-
prantami ir mentališkai artimi.

Gražina ŠMiGelskienĖ

G taškas

KONCERTAS. Rugpjūčio 12 
d. (sekmadienį) 16 val. Sakrali-
nio meno centre (Vilniaus g. 11). 
Koncertas „Lietuvos šimtmetis su 
nacionaliniu instrumentu”. Atlikė-
jai: Vytautas Kiminius (birbynė), 
styginių kvartetas „Art Vio”

Bilieto kaina – 4 Eur; studen-
tams, pensininkams – 2 Eur; moks-
leiviams – nemokamai.

Durpynas. Ketvirtadienį, rug-
pjūčio 9 dieną, Kurklių seniūni-
jos Didžiakaimio kaime, dviejų 
arų plote, degė durpynas. Laimei, 
gaisras buvo anksti pastebėtas ir jį 
ugniagesiai spėjo užgesinti.

Poilsis. Kadangi šiemet Mokslo 
ir žinių diena - Rugsėjo 1-oji - bus 
šeštadienį, mokslo metų ir ugdymo 
proceso pradžia nukeliama į arti-
miausią darbo dieną - rugsėjo 3-ią-
ją, pirmadienį, informuoja Švieti-
mo ir mokslo ministerija.

Plaukimas. Glazge vykusiame 
Europos plaukimo čempionate ko-
vojęs anykštėnas Giedrius Titenis 
100 m. krūtine rungtyje užėje 11-
ąją, 50 m. plaukime -19-ąją, o 200 
m. plaukimo krūtine rungtyje - 20-
ąją vietą.    

Konkursas I. Beveik dvejus 
metus Viešintų seniūnija neturi 
seniūno. Vakar neįvyko seniūno 
konkursas į kurį registravosi trys 
pretendentai. Tiesa, tik vienas pre-
tendentas atitiko konkurso reikala-
vimus.Viešintų seniūno darbo vie-
ta liko laisva 2016-ųjų rudenį, kai į 
pensiją išėjo ilgametė seniūnė Janė 
Každailienė. 

Konkursas II. Paskelbtas 
naujas VšĮ,,Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktoriaus konkur-
sas. Įstaiga, kurios dalininkai yra 
Anykščių rajono savivaldybė bei 
Susisiekimo ministerija, nuolati-
nio vadovo neturi jau beveik dveji 
metai.

Skelbimas. Jei skelbime ne 
daugiau kaip 17 žodžių, toks skel-
bimas antradienio numeryje kai-
nuos 6 eurai, šeštadienio – 7 eurai, 
jei skelbimą kartosite daugiau kaip 
3 kartus, kiekvienas antradienio 
numeryje kainuos 4 eurai, šešta-
dienio – 5 eurai.

Išpiešta antrojo 
Anykščių 
namo siena

Traukiasi 
Statybos 
skyriaus vedėjas

Viliaus 
Orvido sukurtą 
pasaulį
saugo sesuo
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spektras

Temidės svarstyklės
Parduotuvėje. Rugpjūčio 6-ąją 

gautas vyro (g. 1971 m.), gyv. 
Anykščiuose, Dariaus ir Girėno g., 
pareiškimas, kad 2018-07-28 apie 
8 val. 20 min. Anykščiuose, Biliūno 
g., PC IKI patalpose, jį sumušė ap-
saugos darbuotojas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Mušė. Rugpjūčio 6-ąją gautas 
vyro (g. 1999 m.), gyv. Anykščių 
sen., Naujųjų Elmininkų k., Kalnų 
g., pareiškimas, kad rugpjūčio 5-ąją, 

apie 0 val. 40 min., Anykščiuose, J. 
Biliūno g., jį sumušė vyras. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Daužė. Rugpjūčio 7-ąją, 12 val. 
43 min., vyras, atvykęs prie jam 
priklausančio remontuojamo namo, 
esančio Anykščiuose, Vilniaus g., 
pastebėjo, kad akmenimis išdaužtas 
II aukšto stoglangis ir sulankstytos 7 
stogo skardos lakštai. Padaryta turti-
nė žala tikslinama. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

 Girtas. Rugpjūčio 8-ąją, apie 18 
val., Anykščių sen., Ažuožerių k., 

Sturtupio g., buvo sulaikytas neblai-
vus (nustatytas 2,65 prom. girtumas) 
vyras (g. 1995 m.), gyv. Anykščiai, 
Stoties g., kuris, prisipažino, kad vai-
ravo automobilį VOLKSWAGEN 
PASSAT. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
Utenos AVPK areštinę.

Svečias. Rugpjūčio 8-ąją gautas 
moters (g. 1955 m.), gyv. Anykš-
čiuose, Kęstučio g., pareiškimas, 
kad pas sūnų rugpjūčio 8-osios  naktį 
apsilankius pažįstamam asmeniui, iš 
namų buvo pavogtas mobiliojo ryšio 

telefonas Samsung S8+ ir telefono 
dėklas. Padaryta 980 eurų žala. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtavo. Rugpjūčio 9-ąją, apie 
16.50 val., namuose, esančiuose 
Kavarsko sen., Laviškio k., Ežero 
g., konflikto metu neblaivi (nustaty-
tas 3,55 prom. girtumas) moteris (g. 
1975 m.), smurtavo prieš neblaivų 
(nustatytas 0,92 prom. girtumas) 
vyrą (g. 1957 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Moteris sulaikyta ir 
uždaryta į Utenos apskrities VPK 
areštinę.

 M.Valančiaus bendrabučio 
sienos gražinimas - ,,Telia“ 
projekto ,,Nuspalvink vasaros 
miestus“ dalis.  Miestai, kuriems 
,,Telia“ dovanoja gatvės pieši-
nius, pasirinkti per balsavimą 
,,Delfi“ portale. Balsavimo nu-
galėtojais tapo Molėtai, surinkę 
5037 balsus, o Anykščiai užėmė 

Išpiešta antrojo Anykščių 
namo siena

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po skandalingojo gaidžio piešinio atsiradimo Anykščių centre 
praėjus mažiau nei mėnesiui, išpiešta antrojo Anykščių daugia-
bučio siena. Antrasis piešinys atsirado ant M.Valančiaus gatvėje 
esančio bendrabučio sienos. Matyt, todėl, kad vieta nuošalesnė, o 
piešinys abstraktus, gyventojų protestų nesigirdėjo.

antrąją vietą (4427).
Dmitrijus Borodinas - daili-

ninkas, tapęs M.Valančiaus ga-
tvės bendrabučio sieną, - gana 
garsus asmuo. Jis ir konkursų 
laureatas, ir konkursų vertinimų 
komisijų narys, ir  grafitininkas, 
baustas už miestų viešųjų erdvių 
niokojimą.  

M.Valančiaus gatvės bendrabučio sieną papuošė abstraktus pie-
šinys.         jono jUneViČiAUs nuotr.

Statybos skyriui R.Žemaitis 
vadovavo lygiai metus. Prie-
žasčių, kodėl išeina iš darbo, 
jis ,,Anykštai“ sakė neatsklei-
siąs. R.Žemaitis kalbėjo, kad 
sprendimas išeiti iš savivaldy-
bės adminsitracijos nėra despe-
racinis, jis jau žinąs, kur vėliau 
dirbs. Valdininkas sakė, kad lik-
siąs Anykščiuose. 

Priminsime, jog praėjus ke-

Traukiasi Statybos skyriaus vedėjas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių savivaldybės administracijos Statybos skyriaus ve-
dėjas Ramūnas Žemaitis nuo rugsėjo 1-osios savivaldybėje ne-
bedirbs. Per dabartinės valdžios kadenciją jis taps trečiuoju šio 
skyriaus vedėju, pasitraukusiu iš pareigų.

liems mėnesiams po 2015-ųjų 
metų savivaldos rinkimų darbo 
neteko ilgametis savivaldybės 
administracijos Statybos sky-
riaus vedėjas Albertas Miškinis. 
Tiesa, per daugiau nei dvidešimt 
A.Miškinio darbo savivaldybėje 
metų skyrius, kuriam jis vadova-
vo, turėjo kelis skirtingus pava-
dinimus. Po A.Miškinio trumpai 
Anykščių savivaldybės ,,statybi-

ninkų“ vadovu padirbėjo Kęstu-
tis Jurkevičius, o jį pernai vasarą 
pakeitė R.Žemaitis.   

Priminsime, jog ir antrasis su 
statybiniais projektais dirbantis 
administracijos skyrius - Archi-
tektūros ir urbanistikos -  seno-
kai neturi nuolatinio vadovo. 
Iš darbo išėjus Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėjai - 
rajono vyriausiajai architektei 
Daivai Gasiūnienei, po kurio 
laiko buvo surasta jai pamaina, 
bet nauja skyriaus vedėja Jurgi-
ta Gudelevičienė, padirbusi vos 
kelis mėnesius, pasitraukė iš 
pareigų. 

Ramūnas Žemaitis Anykščių 
savivaldybės administracijos 
Statybos skyriui vadovavo 
vos metus.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Tikras šimtmečio salės, didžiojo 
keleivių laukiamojo, skambesys - 
kaip vokalinėje salėje, juk dėl didžių 
akustinių savybių stotims nuo seno 
prilipo tarptautinis ,,vauxhall”  var-
das, primenantis niekada neblėstantį 
senųjų plytelių ir aukštalubių sienų 
aidą, pasakojantį apie į šventišką 
kelionę išsirengusias, šviesiomis su-
knelėmis pasipuošusias močiutes, 
solidžias poras, retai kur išeinančius 
senelius, motinas su kūdikiais ir dau-
gybę vaikų, užplūdusių ne tik salę,  
bet ir peroną. Festivalį atvėrė šios 
publikacijos autoriaus įžanga įpintais 
į ją dainos ,,Palydėkit šiandien mus“ 
žodžiais, lydima bendro romanso 
,,Jau stoty sudundo traukiniai“ atliki-
mo.  Užupio homilijoje poetinis žodis 
į vientisą pynę suvijo  gilią senovę ir 
šias dienas,  išpasakojo įstabiąją Lege-
džių dvaro istoriją, kalbėjo apie rupią 
juodą duoną, nemeluotą džiaugsmą 
ir pasaulį,perkeitusį geležinkelį,apie 
žinojimą,kad laimingiausieji tie,  ku-
rie pasilieka. Koncertą skambiais 
akordeono garsais pradėjo Martynas 
Baura, dvylikametis Gegužės gatvės 
gyventojas : jo dukart sugroti labai 

Užupio festivalio sėkmė Raimondas GUOBIS

Trečiadienio vakarą senojoje Anykščių geležinkelio stotyje įvy-
ko pirmasis,tačiau jau tarptautinis jaunųjų atlikėjų koncertas – 
Užupio festivalis,,Baltosios naktys, saulėtos dienos“. Nors tikėtasi 
kelių dešimčių ar gero puskapio žiūrovų, į senąją stotį magiško-
sios rugpjūčio 8 - ios pavakarę susirinko visas šimtas svečių bei 
anykštėnų.

Pagrindiniai veikėjai: Ana Soklakova, Martynas Baura, stovi - 
Gabrielis Berkovski, festivalio ,,kultūrdegis” Raimondas Guobis 
bei Nikolajus Soklakovas. 

jau publikai patikę kūriniai patrau-
kė smagiu meksikietiško traukinuko 
motyvu.

Koncertavo Gabrielis Berkovskis, 
jau beveik dviejų dešimčių metų jau-
nuolis iš Mineapolio, puikaus miesto 
prie Misisipės tolimojoje Ameriko-
je. Jo balta senutėlė, keistų formų 
gitara skambėjo jaudinamai, leisda-
ma atsiskleisti įtaigiam dainininko 
vokalui,ypač atliekant legendinės 
grupės ,,Animals“ hitą ,,Tekančios 
saulės namai“ , Bobo Dilano ,,Negal-
vok du kartus – neabejok“,Lui Rido 
,,Mylimoji Džiani”, savos kūrybos 
dainą ,,Jeigu Jėzus grotų bliuzą”. 
Fleita Šuberto kūrinių motyvais im-
provizavo kai kam iš birželio 14 - ios 
minėjimų stotyje pažįstamas Nikola-
jus Soklakovas iš Sankt Peterburgo 
Rusijoje. Jo sesuo, plastiškoji  Ana 
Soklakova, pašoko Kalmukų šokį.

Festivaliui ji ruošėsi ypatingai, atsi-
vežė puošnų kostiumą, profesionaliai 
ir susikaupusi repetavo, tad publika 
liko sužavėta. Atrodytų, trumpas, 
paprastas, savojo Užupio jaunimo 
sukurtas koncertinis vakaras, tačiau 
jis tapo tikruoju išsipildymu, anykš-
tietiškojo Užupio švente, kultūros 
slinktimi į naująsias erdves bei naujų 
tradicijų užgimimą. 

Audra. Smarkios audros, ketvir-
tadienio vakarą atslinkusios į Šiaurės 
Vokietiją po ilgo karštų ir sausų orų 
laikotarpio, pajūryje išvartė daug 
daug medžių ir gana smarkiai sutrik-
dė susisiekimą.

Vokietijos geležinkelių bendro-
vė „Deutsche Bahn“ ketvirtadienio 
vakarą dėl artėjančios audros ša-
lies šiaurėje uždarė kelis maršrutus. 
Penktadienį įmonė nurodė, kad toli-
mųjų reisų traukiniai tarp Hamburgo 
ir Hanoverio, Hamburgo ir Brėmeno 
vis dar nevažinėja, taip pat sutrikęs 
eismas kitais maršrutais. Eismas 
maršrutu tarp Berlyno ir Amsterdamo 
taip pat buvo sutrikdytas dėl audros 
padarytos žalos ties Osnabriuku. Per 
Europos lengvosios atletikos čempi-
onatą Berlyno olimpiniame stadione 
buvę žiūrovai buvo paprašyti pasilikti 
jame, kol praslinks audra, kurios vėjo 
greitis siekė 140 km per valandą. Vis 
dėlto žmonės neilgai trukus galėjo 
išvykti.

Avarija. Nigerijoje netoli naftos 
pramonės centro Port Harkorto vie-
nam autobusui kaktomuša susidūrus 
su krautuvu ir užsiliepsnojus žuvo 13 
žmonių, penktadienį pranešė policija. 
Autobusas ketvirtadienio rytą iš Port 
Harkorto važiavo į Lagosą. Autobuse 
be vairuotojo buvo dar 13 keleivių. 
Išgyvenęs asmuo, patyręs sunkių nu-
degimų, buvo išgabentas į ligoninę. 
Nelaimingi atsitikimai Nigerijoje yra 
dažni dėl blogai prižiūrimų tarpmies-
tinių kelių, viršijamo saugaus greičio 
ir kitokio eismo taisyklių nepaisymo 
bei transporto priemonių blogos tech-
ninės būklės. Birželį 12 žmonių žuvo 
viename judriausių Lagoso kelių už-
sidegus ir sprogus benzinvežiui.

Neleido. Kandidatai į Brazilijos 
prezidento postą ketvirtadienį su-
rengė pirmuosius debatus prieš spalį 
vyksiančius rinkimus, tačiau didžiau-
sią rinkėjų palaikymą turinčiam kali-
namam eksprezidentui Luizui Inacio 
Lula da Silvai nebuvo leista juose 
dalyvauti. Viešosios nuomonės ap-
klausose antrą vietą užimantis kon-
servatorius Jairas Bolsonaro per šiuos 
debatus, surengtus likus 59 dienoms 
iki pirmojo valstybės vadovo rinkimų 
turo, buvo pagrindinis kitų dalyvių 
taikinys. L.I. Lula da Silvai, kurį, kaip 
rodo viešosios nuomonės apklausos, 
palaiko daugiau nei 30 proc. rinkėjų, 
tikriausiai nebus leista kandidatuoti 
dėl nuosprendžio už korupciją. 

Kainos. Dėl sausros prognozuojant 
mažesnį grūdų derlių ir dėl to brang-
siant grūdus, o kartu – ir kai kuriuos 
maisto produktus, Vyriausybė svars-
to sprendimus, kurie neleistų didinti 
maisto ir paslaugų kainų, teigia prem-
jeras. Sauliaus Skvernelio teigimu, 
kontrolės institucijos turi aktyviai ste-
bėti situaciją rinkoje. Premjeras įsi-
tikinęs, kad dalis verslininkų elgiasi 
nesąžiningai, kai dėl augančių žaliavų 
kainų ketina branginti produktus, bet 
pingant žaliavoms, prekių nepigina. 

Dviratininkės. Panevėžyje dvira-
čių take susidūrė dvi dviratininkės, 
viena jų iš avarijos vietos pabėgo. 
Dviratininkės susidūrė ketvirtadienį, 
apie 9.50 val., Stoties ir A. Jakšto ga-
tvių sankryžoje, pėsčiųjų ir dviračių 
take, pranešė policija. 60-metė pa-
nevėžietė susidūrė su kita moterimi, 
važiavusia dviračiu. Pastaroji staiga 
išvažiavo iš Stoties gatvės. Respu-
blikinėje Panevėžio ligoninėje prane-
šėjai nustatytas stuburo juosmeninės 
dalies slankstelio lūžimas. Dėl patirtų 
sužalojimų gydoma Neurochirurgijos 
skyriuje.
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Kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Svarbiausia išsiaiškinti, su kuo 
gėrė?

Vaidutis ZLATKUS, Anykščių 
rajono tarybos narys apie tai, ar 
iš darbo trauktis turėtų neblai-
vus prie vairo įkliuvęs Anykščių 
seniūnas Eugenijus Pajarskas: 

,,Nėra geras variantas, bet reikia iš-
siaiškinti, su juo pačiu pasikalbėti.“

Jei gėrė alų, - lengvinanti 
aplinkybė?

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, Anykščių rajono tarybos 
narys apie E.Pajarsko galimybes 
likti seniūno poste: 

,,Kadangi aš nesu rajono vado-
vas - negaliu atsakyti.  Reikia išsi-
aiškinti visas aplinkybes.“

Angelo Sargo sargas

Tomas TUSKENIS, Anykščių 
menų centro direktorius apie 
Angelų muziejaus apšvietimą: 

,,Muziejuje įdiegėme specialų 
apšvietimą, kuris leidžia tinkamai 
pristatyti eksponatus, tausoja juos, 
jų nežaloja esamu šviesos srautu.“

Tai meras svėdasiškiams 
dėkingas...

Asta FJELLBIRKELAND, 
Svėdasų bendruomenės tarybos 
pirminkė, paklausta, ar yra dė-
kinga Anykščių merui Kęstučiui 
Tubiui už tai, kad sustabdė Alaušo 
ežero pakrantės privatizavimą: 

,,Už ką dėkingi? Kad privertėme 
laikytis įstatymų?”

O Jūs humoro nepriėmėt už 
gerą pinigą? 

Irma LAURINAVIČIŪTĖ, 
Anykščių naujų vėjų 
bendruomenės pirmininkė, apie 
tai, kodėl daržoves sodins miesto 
parke: 

,,Nuvykome į Anykščių rajono 
savivaldybę, papasakojome savo 
idėją ir mums pasiūlė, kad tą laikiną 
iniciatyvą galime daryti Anykščių 
miesto parke.”

Statybos taisyklių runkeliams 
nepritaikysi!

Vida JAKNIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus laikinoji 
vedėja, apie daržą miesto parke: 

,,Tas pasakymas „daržai“ ar 
„kažkas“ nepasako, kokios apimties 
bus jų sumanymas, kokios apimties 
projektas, kokiam terminui numato 
tą projektą.”

Oi, negirdėjot, ką bobutės 
daržuose šneka...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, apie 
nelegalius anykštėnų daržus: 

,,Tam kol kas savivaldybė 
netrukdo, nors tai yra nelabai toks 
legalus veiksmas. Tik ateityje 
mums tai reikėtų įteisinti – žmonės 
turi užsiėmimą, mažiau valdžią 
kritikuoja.“

Nuo kelerių metų 
vaikams leistumėte 
naudotis 
mobiliuoju 
telefonu?

Deimantė BAURAITĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Manau, kad mobiliuoju telefo-
nu vaikui leisčiau naudotis nuo tre-
čios klasės. Internetas, feisbukas 
- vaikai per maži naudotis šiomis 
technologijomis. 

Virginija NAVAŠINSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Atvažiuoja anūkai, tai daug 
laiko praleidžia su telefonais, nors 
siūlau eiti prie upės ar į mišką. Man 
net spaudimas pakyla. Mačiau dar-
želinukus su telefonais. Manau, 
mobilusis vaikui reikalingas, kai 
pradeda eiti į mokyklą. Paprastas, 
tikrai ne išmanusis, kad galėtų su-
sisiekti su tėvais. 

Pranas PAVARINIS, Antrųjų 
Kurklių kaimo gyventojas:

- Telefonas gal ir reikalingas 
moksleiviams, tačiau reikia už-
drausti jais naudotis per pamokas, 
nes trukdo siekti žinių. Atvažiuoja 
anūkė, klausiu, kiek bus 7 x 8, tai 
nežino, tačiau kaipmat telefone su-
maigė ir sako - 56. Darželinukams 
telefonas reikalingas nebent dėl 
žaidimų. 

Supirks 15 – 17 tūkstančių 
tonų grūdų

„Šių metų derlius yra tikrai 
mažesnis nei praėjusiais metais, 
nors, mano nuomone, situaci-
ja nėra tragiška, ją tikrai galime 
vertinti patenkinamai, - „Anykš-
tai“ teigė ,,Agrokoncerno grūdai“ 
direktorius Karolis Šimas. – Iki 
rugpjūčio 6 dienos į Anykščių 
rajone veikiantį elevatorių jau 
buvo suvežta 12 tūkst. tonų įvai-
rių grūdų. Palyginimui - pernai 
šiame elevatoriuje per visus me-
tus buvo supirkta 22 tūkst. tonų 
grūdų. Įvertinus tai, kad vasarinių 
kultūrų kūlimas jau yra įpusėjęs, 
tikėtina, kad šiemet Anykščių 
elevatoriuje gali būti supirkta iki 
30 proc. grūdų mažiau nei per-
nai. Tikimės, jog supirkimas gali 
siekti 15-17 tūkst. tonų įvairių 
grūdų“. 

Pasiteiravus K. Šimo apie 
Anykščių regione veikiančių 
,,Agrokoncerno“ ūkių derlių, 
jis sakė, kad pasėliai nukentėjo 
nuo sausros, derlius atitinkamai 
mažesnis nei pernai. „Žieminiai 
rapsai jau baigti nukulti, iš hek-
taro prikulta 2,5 tonos, žieminiai 
kviečiai taip pat nukulti – 4,5 
tonos, vasariniai kviečiai įpu-
sėti kulti, dabar prikuliama 3,5 
tonos iš ha. Miežiai dar tik pra-
dėti kulti, iš hektaro byra beveik 
2 tonos. Pernai visų kultūrų der-
lius buvo didesnis 25-30 proc., 
- teigė „Agrokoncerno grūdų“ 
direktorius.  - Tiek kviečių, tiek 

Derlius mažesnis, tačiau žemdirbiai 
pagaliau sulaukė  kompensacijų jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Vasara javapjūtei buvo palanki, tačiau ūkininkų derlius nedžiugina, jis trečdaliu mažesnis dėl 
pernykščių liūčių ir šiųmetės sausros. Piktagalio kaime įsikūręs „Agrokoncerno elevatorius“, per-
nai supirkęs 22 tūkst. tonų grūdų, šiemet jų tikisi supirkti 15 – 17 tūkst. tonų. Šalies žemdirbiai, 
kuriems ilgalaikiai lietūs pernai pridarė didelės žalos, sulaukė kompensacijų. Net 75 proc. ES 
paramos lėšų išmokėta jau rugpjūčio 10 d., likusi suma bus išmokėta iki kitos savaitės pabaigos.

Nepaisant mažesnių derliaus srautų Piktagalio elevatoriuje galima pamatyti ir aikštelėje supiltų 
grūdų krūvas. 

kitų grūdų kainos, išskyrus žirnius, 
yra aukščiausios per pastaruosius 
metus. Per 11 savo vadovavimo 
„Agrokoncerno grūdams“ metų 
atsimenu tik du kartus, kai kainos 
buvo aukštesnės – 2007 ir 2013 
metais.  Už ekstra klasės kviečių 
toną rugpjūčio 6 dieną buvo mo-
kama 207 eurai už toną, 1 klasės 
kviečius – 204 eurai už toną, 2 kla-
sės kviečius – 201 euras už toną, 
3 klasės kviečius – 191 euras už 
toną, 4 klasės kviečius – 181 euras 
už toną. Miežiai – 192 eurus, kvie-
trugiai - 170 eurų, maistinės pupos 
-  230-250, pašarinės pupos – 210 
eurų. Rapsai – 370 eurų,  žirniai - 
165 eurai už toną“.

Turintys, kur saugoti grūdus, 
ūkininkai neskuba šiųmečio der-
liaus parduoti, nes tikisi, kad kai-
nos kils. O spaudoje jau mirga 
pranešimai ir apie kitų žemės ūkio 
produktų brangimą, susijusį su ma-
žesniu grūdinių kultūrų derliumi, 
nes daugelyje Europos valstybių 
dėl sausros stinga pašarų,o vokie-
čiai netgi mažina galvijų skaičių. 
Vokietijos bankas „Commerrz-
bank“ konstatavo , kad jau pernai 
kviečių kainos šoktelėjo beveik 2 
kartus, ir prognozuoja žemės ūkio 
produktų kainų augimą artimiau-
siems metams.   

Kompensacijos pasiekė
ūkininkus

 Žemės ūkio ministerija praneša, 
kad ilgai lauktos kompensacijos į 
nukentėjusių nuo liūčių žemdirbių 

bankų sąskaitas patektų ne rugpjū-
čio pabaigoje, o daug anksčiau. 
„Tikimės, kad dabar javapjūtė tęsis 
su daug geresne nuotaika“, – gera 
žinia pasidalijo žemės ūkio mi-
nistras Giedrius Surplys. Išmokos 
ūkininkus pasiekia kaip tik prieš 
pat žieminių kultūrų sėją. 

Europos Komisija 2017 m. nuo 
liūčių ir potvynių nukentėjusiems 
Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 
120 tūkst. eurų kompensaciją už 
žuvusius ar negalėtus pasėti žiemi-
nius pasėlius. Siekiantys paramos 
pareiškėjai teikė prašymus ir įbrai-
žė plotus deklaruodami pasėlius, 
o Nacionalinė mokėjimo agentūra 
atliko patikras ir konstatavo, kad 
bendras paramai tinkamas plotas 
sudaro 108 308 ha. Paramą gaus 
3309 pareiškėjai. Daugiausiai jų 
yra iš Jurbarko, Raseinių, Pasvalio, 
Anykščių, Rokiškio rajonų.

Žemės ūkio ministerija nustatė 
kompensacinių išmokų dydžius: 
pareiškėjams, 2017 m. pasėjusiems 
žieminius pasėlius, kurie žuvo dėl 
kritulių, – 103,87 Eur/ha, o pareiš-
kėjams, 2017 m. dėl iškritusių kri-
tulių negalėjusiems pasėti žieminių 
pasėlių, – 72,71 Eur/ha.

Lietuva planuoja skirti papil-
domą nacionalinę paramą (apie 9 
mln. Eur) ir 2017 m. dėl liūčių bei 
potvynių žuvusio derliaus (javų, 
bulvių, daržovių, sodų ir uogynų) 
nuostoliams kompensuoti. ŽŪM 
jau parengtos nuostolių kompen-
savimo taisyklės artimiausiu metu 
bus pateiktos notifikuoti Europos 
Komisijai.

„Agrokoncerno“ ūkiai į rietuves  sandėliuoja šiaudus.
Autoriaus nuotr..
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- Ar Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro darbuotojai 
jau mokosi kinų kalbos? Kaip 
ruošiatės kinų antplūdžiui Anykš-
čiuose?

- Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro darbuotojai pui-
kiausiai moka anglų kalbą. Mes 
bendraujame su užsienio reikalų 
departamentu, kuris su mumis taip 
pat puikiausiai bendrauja anglų kal-
ba. Kinų antplūdžiui Anykščiuose 
artimiausiu metu ruoštis nereikia, 
bet mūsų partneriai labai rimti, rim-
tai suinteresuoti  bendradarbiauti su 
Anykščiais. Nespėjus grįžti iš ko-
mandiruotės Kinijoje, jie mums jau 
rašo laiškus, užduoda daug klausimų 
ir kviečia mūsų verslininkus bei ūki-
ninkus į įvairias parodas, pristatymus 
bei partnerystės ryšiams užmegzti 
skirtus renginius.

Turistų antplūdžiui iš Kinijos dar nesiruošiama
„ANYKŠTA“ TV kalbino Anykščių turizmo ir verslo informa-

cijos centro laikinąją direktorę Kristinę BEINORYTĘ. 
Su Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu neseniai į Kiniją kelia-

vusi pašnekovė pasidalijo įžvalgomis, kokios naudos Anykščiams 
gali atnešti bendradarbiavimas su Sičuano provincijos Pengžou 
miestu, pasakojo, kaip įstaigai sekasi po to, kai per reorganizaciją 
prie jos buvo prijungtas Anykščių verslo informacinis centras.

Pašnekovę kalbino žurnalistas Robertas ALEKSIEJŪNAS.

- Ar Anykščių rajono verslinin-
kai po Jūsų vizito Kinijoje jau at-
akuoja centrą, klausia, kaip tuos 
bendradarbiavimo ryšius su ki-
nais užmegzti?

- Ne, patys verslininkai į mus kol 
kas dar nesikreipė, bet rugpjūčio 
mėnesio pradžioje mes patys orga-
nizuosime su jais susitikimus. Ir ne 
tik su verslininkais, bet ir kultūros, 
švietimo atstovais, ūkininkais ir ap-
tarsime įvairiausius bendradarbiavi-
mo principus bei galimybes.

- Ar Jums buvo staigmena kvie-
timas kartu su rajono meru Kęs-
tučiu Tubiu vykti į Kiniją?

- Taip. Kad keliausiu būtent aš, 
tikrai buvau maloniai nustebinta. 
Mane pakvietė meras, bet tikrai ne 
veltui, nes temos, kuriomis diskuta-
vome su kinais, daugiausiai apėmė 
turizmą ir verslą. Vienareikšmiškai, 

mūsų įstaiga kuruoja šias sritis ir nie-
kas kitas negalėjo keliauti.

- Kokį įspūdį paliko Kinija?
- Įspūdis tikrai labai geras.Tas 

miestas, su kuriuo mes bendradar-
biausime ateityje, yra labai išsi-
vystęs technologine, agrokultūros 
prasme.Viskas ten yra daug aukš-
tesniame lygyje nei mes galėtume 
įsivaizduoti Lietuvoje. Sičuano pro-
vincija yra pati turtingiausia Kinijos 
provincija, jie yra viskuo aprūpinti. 
Mes negalime su jais lygintis nei inf-
rastruktūros, nei ekologinio turizmo 
srityse - jie yra daug labiau pažengę. 
Ir labai malonu, kai iš visos Lietuvos 
savivaldybių bendradarbiavimui jie 
pasirinko Anykščius.

- Kalbate, kad Sičuano provin-
cijos Pengžou miestas yra labai 
pažengęs, išsivystęs. Ar mes jiems 
būsime įdomūs, Anykščiai jiems 
gali atrodyti lyg kaimas?

- Jie turi labai ilgą bendradarbia-
vimo su Europa tradiciją. Jiems ypa-
tingai yra įdomi Europos kultūra. Su 
Lietuva tas miestas dar neturėjo par-
tnerystės, dėl to rado labiausiai arti-
mą į save miestą Lietuvoje ir pasiūlė 
bendradarbiauti.

-- Grįžusi iš Kinijos spaudos 
konferencijoje pasakojote apie 
matytą parduotuvėlę, kurioje jau 
šiandien Anykščių rajono versli-
ninkai bei ūkininkai galėtų pre-
kiauti savo produkcija. Tačiau sa-
kote, kad niekas Anykščių rajone 
tuo taip ir nesusidomėjo?

- Kol kas turbūt laukia iš mūsų 
pirmųjų žingsnių. Mes tai padary-
sime, nes žmonėms turime pateikti 
labai aiškią, detalią informaciją. O 
tos parduotuvytės aš nepavadinčiau 
parduotuvyte. Mes tokio dydžio par-
duotuvę Anykščiuose kažin ar turim. 
Tai iš tiesų yra labai didelė ekspozi-
cija, kurios pirmame aukšte yra labai 
inovatyvios prezentacinės erdvės 
kiekvienai partnerei, o antrajame 
aukšte yra didžiulė parduotuvė, kur 
kiekvienas iš tų miestų gali prekiauti 
savo produkcija.

- Įsivaizduojate, kad, pavyzdžiui, 
ūkininkai Juškos iš savo šiltnamių 
į Kiniją gabens pomidorus?

- Aš manau, kad ponai Juškos ga-
lės tiesiogiai bendradarbiauti su Ki-
nijos atstovais, kuriems bus įdomi ta 
produkcija, nes, kaip jie patys minė-
jo, maisto produktai, daržovės jiems 
yra labai aktualu.

- Ar nemanote, kad Anykščių 
rajono verslininkų bei ūkininkų 
bendradarbiavimui su kinais kelią 
užkirsti gali per dideli atstumai?

- Mes būsime kaip partneriai. 
Tikrai galėsime garantuoti, kad tie 
atstovai iš Kinijos yra patikimi, ir 
tik verslininkų reikalas, ar jie norės 
bendradarbiauti ir kokiomis sąlygo-
mis tai daryti jie su kinais susitars. 
Kinijoje iš karto matau realizuojamą 
„Anykščių vyno“  ar „Arbatos ma-
gijos“ produkciją – tai, kas atspindi 
mūsų veidą.

- Nuo sausio 1 dienos reorgani-
zavus Anykščių verslo informacinį 
centrą, jis buvo prijungtas prie 
Anykščių turizmo informacijos 
centro. Kaip po to pasikeitė įstai-
gos veikla? Pateikite konkrečių 
pavyzdžių, kaip po reorganizaci-
jos pagerėjo paslaugos verslui.

- Po reorganizacijos mums dirbti 
yra kur kas lengviau. Turime dabar 
kompetentingus specialistus. Verslo 
atstovams, manau, tikrai nėra dėl ko 
skųstis. Pas mus dažniausiai lankosi 
smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. 
Mano duomenimis, pernai Anykščių 
verslo informaciniame centre buvo 
suteikta 150 verslo konsultacijų. 
Anykščių turizmo ir verslo informa-
cijos centre šiemet tokių konsultacijų 
suteikta per 120. Mes dar teikiame ir 
elektronines konsultacijas, konsulta-
cijas socialiniuose tinkluose, todėl tas 
skaičius yra didesnis nei 200. Metai 
dar tik įpusėjo, todėl, matyt, tuos skai-
čius dar ženkliai padidinsime.

Viena iš tokių naujovių – mes 

steigiame įstaigas, padedame joms 
įsisteigti, paslaugas teikdami elek-
troniniu būdu. Su mūsų paslauga 
kol kas įsisteigė tik trys įstaigos, bet 
konsultuota yra tikrai daugiau, kelios 
dešimtys asmenų.

- Skaičiai byloja, kad iki šiol 
lankomiausias Anykščių rajono 
objektas – Medžių lajų takas - su-
laukia mažiau lankytojų. Kas šį 
sezoną tas „arkliukas“, dėl kurio į 
Anykščius atvyksta turistai?

- Vis mažiau Medžių lajų tako 
lankytojų, jei mes juos lygintume 
nuo šio objekto atidarymo. Tai, ką 
mes dabar turime po Medžių lajų 
tako atidarymo bumo, dabar galime 
vadinti tikraisiais skaičiais, o tai yra 
normalu Anykščiuose įprastą turiz-
mo sezoną.

- Bet juk matome, kad jau net ir 
kai kurie prekybininkai traukiasi 
iš Medžių lajų tako?

- Ne, tai tikrai yra kiti niuansai, 
kurių negalėčiau komentuoti. Tai 
verslininkų privatus reikalas ir jie 
traukiasi tikrai ne dėl to, kad negali 
konkuruoti. Turbūt ne tas verslo mo-
delis buvo pasirinktas. Medžių lajų 
takas bet kokiu atveju išlieka pats 
lankomiausias. Ir šių metų naujiena, 
kuri visus taip netikėtai suintriga-
vo – tai Eko basų kojų takas, kuris 
sulaukia labai daug lankytojų. Mes 
matome tendenciją, kad žmonės nori 
būti arčiau gamtos.

- Gal galite skaičiais palyginti 
turistų srautus Anykščių rajone 
šiemet ir pernai?

- Vien ekskursijų nuo šio sezono 
pradžios turime daug daugiau. Iki 
liepos pabaigos gido paslaugos su-
teiktos 2 000 žmonių. Toks rodiklis 
būdavo visų metų. Labai norime 
pasidžiaugti mūsų įstaigos tinklapio 
lankomumu, o Anykščių turizmo 
verslo ir informacijos centre jau yra 
apsilankę 6 000 žmonių. O turizmo 
sezonas dar nesibaigė.

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinoji direk-
torė Kristina Beinorytė  sakė pastebėjusi, kad turistus vis labiau 
traukia arčiau gamtos.

lina DAPkienĖ

Šiltą vasaros vakarą bevakaro-
dama su draugais ir pažįstamais, 
kai saulutė jau buvo benusilei-
džianti, prisiminiau, kad tai – 
šokių laikas!  

Mūsų tėvai tokius šokius vadin-
davo gegužinėmis ar vakaruško-
mis. Bepradedant kalbėti su jais 
šia  tema, kiekvieno pašnekovo 
– garbaus amžiaus senjoro – akys 
tarsi žibėti ima, nes juk ten ir krito 
į akį mylimasis ar mylimoji, nuo 
tada ir prasideda jų pažinties, o 
neretai ir ilgo gyvenimo kartu, 
istorija. 

Viena pakalbinta aštuonias-
dešimtmetė, vardu elytė, štai ką 
prisiminė apie savo jaunystės 
šokius: „sekmadienį visi gi 
eidavom į bažnyčią. eidavo tada 
jaunimo oi oi oi kiek! Būdavo 
pusės valandos pertrauka, tai 
per ją vaikštinėdavom pirmyn 

atgal ir sutardavom, pas kurias 
mergeles vakaruška bus. Tada 
dar grįždavom į mišparus, – 
mintimis dalijasi senolė ir tęsia: 
– kaime vieni kitus daugmaž 
pažinodavo, visai nepažįstamų į 
tuos mūsų suėjimus neateidavo. 
na, o mūsų linksmybės, suėjimai 
būdavo visiškai kitokie. Grindis 
mažai kas viduje tada turėjo, 
asla būdavo. Vandens papildavo 
ant aslos, kad nedulkėtų šokant. 
Žibalinę lempą pakabindavo 
aukščiau, kad neliestų galvos. 
Pamenu, bernai sustoja ratu, 
dainas traukia... Tiesa, vakaro 
pradžioje žaidimus visokiausius 
dar žaisdavom: žiedo ieško-
jimas, kai dalindavo žiedą ir 
reikėdavo ieškoti, „žvirblių 
šaudymas“, kai sustato dvi kė-
des, sodina merginą ir vaikiną ir 
kažkaip ten tam tikrą minutę rei-
kėdavo atsisukt ir pasibučiuot. 
nėjau aš ir nesėdau tų „žvirblių 
šaudyt“, tiesiog nenorėjau, 
atsisakiau, tai labai tiksliai 
papasakot ir negaliu“, – juokia-
si pašnekovė. – Dar daug juoko 
sukeldavo šokiai su šluota. Sma-
gu būdavo ir tada, kai reikėdavo 
suspėt ant kėdės atsisėst, nes juk 
viena kėde mažiau nei dalyvių. 
O kai jau patys vakariniai šokiai 
prasidėdavo, tai mes, panos, 
ant suolų sėdėdavom. Tie suolai 
aplink sienas sustatyti, daug tų 

merginų susėdusių būdavo. na, 
o berniokai kažkur arčiau prie 
durų stovi būryje ir dairosi, ren-
kasi. Prieidavo, galvą nulenkda-
vo, ir jau žinodavai, kad reikia 
eit šokt. keli iš jų, žiūrėk, dings-
ta trumpam – eina „šnapsiuko“ 
paieškot. ir grįžta susiradę – gi 
žinodavo, kur ieškot,  – šypsosi 
elena. – Tiesa, keisdavo ten: 
tai vaikinai kviečia, tai mergi-
nos kviečia... Bet merginoms 
kviesti kažkaip visai ne taip. 
kai vaikinai kviečia, visai kas 
kita. O iš karto po šokių dar 
„pabaliavodavom“ – pasivai-
šindavom, pabūdavom. Tada jau 
mus, panas, namo palydėdavo, 
bet per miestelį eidavom tiesiog 
paprastai, besikalbėdami. Už 
rankos nepaimdavom bernio-
kui. ir kad taip pabučiuotų iš 
karto, irgi nebūdavo, – dalijasi 
prisiminimais senjorė ir toliau 
nesustodama pasakoja: – Per 
tokias vakaruškas muzikantas 
paprastai vienas grodavo, su 
armonika ar akordeonu. Vėliau 
ir su gitara ateidavo. O per ge-
gužines tai jau kapela grodavo. 
Atsimenu, per gegužines šokda-
vom gėlių valsus su gėlėmis... 
Moterys senos ateidavo pažiop-
sot ir paspoksot, tai mes net 
pykdavom kažkiek.“  

Man pasiteiravus, kaip dabar 
jaunimas susipažįsta, kaip naujas 

pažintis užmezga, aštuoniasde-
šimtmetė, nė akimirką nesu-
dvejojus, išpyškino: „Taigi per 
internetą! Va, kaimynė jau trečią 
per internetą susirado!“

seniai nebėra pasilinksminimo 
vakarų su šokiais ir žaidimais 
ant vandeniu sudrėkintos aslos... 
O kaip atrodydavo vėlyvesniųjų 
šokių, vadinamųjų diskotekų, va-
karai, dažnas atsimena ir mielai 
smagių ir nuotaikingų prisimini-
mų kertelę atveria. 

Vaikinai rinkdavosi, panelės 
laukdavo, kol prieis ir pakvies 
„einam pašokt“ arba trumpu 
mandagiu žodeliu kreipsis „ga-
lima?“ Po smagių ir ilgų šokių 
namo palydėdavo, kartais telefono 
numerio paprašydavo. Įdomu, kaip 
dabar susipažįsta jaunimas, kaip 
atranda savo antrą puselę gražiai 
draugystei? Užmezga pažintis per 
feisbuką, rašydami komentarus ir 
pakviesdami susitikti..?

Žinau atvejį, kai į namus po šo-
kių patikusią merginą palydėjęs, 
bet jos telefono tą vakarą negavęs 
vaikinas vėliau dieną grįžo į tą 
pačią vietą, kad adresą įsidėmėtų, 
o tada vertė puslapis po puslapio 
visą tų metų telefonų knygą, kol 
tą adresą ir telefono numerį rado. 
Žinau, kad išdrįso paskambinti 
tuo laidiniu telefonu... 

Vienas bičiulis man pasakojo, 
kaip už kitą vaikiną – savo pus-

brolį – rašydavo laišką jo mergi-
nai. na, paprašydavo anas, nes 
jo raštas labai negražus buvęs. 
kitas pasakojo, kaip, tėvams už-
migus, tyliai su draugais iš tėvų 
garažo išstūmė mašiną, kad į 
šokius nuvažiuotų. ir po sėkmin-
gų šokių, netoliese, prie namų, 
variklį išjungę, vėl taip pat tyliai 
įstūmė tą transporto priemonę 
atgal į garažą. Įdomiausia tai, 
kad taip darė ne tik vyrukai, bet 
ir merginos! svarbu labai tyliai, 
kad tėvai nepabustų... 

kitas, per vėlai į namus po 
šokių grįžęs ir rakto neturėjęs, 
lipo per geležiniais strypais 
sutvirtintus vynuogynus į antrą 
aukštą – mat ten balkono langas 
praviras, galima ranką pro jį 
įkišti, balkono durų spynelę 
atsukti, ir jau kambaryje! na, 
sesutė truputį išsigando, tame 
kambaryje miegojusi ir gilią nak-
tį iš miegų keistų garsų pažadinta 
– juk kažkas brovėsi per balko-
ną į vidų... ir nieko nesužinojo 
tėveliai tąkart, pirmame aukšte 
ramiai sau į akį pūtę... 

Aštuoniasdešimtmetė elytė su 
nostalgija kartoja „Mūsų jau 
atšokta...“ na, ant aslos – tikrai 
taip, bet ant lygių grindų, tai oi, 
kaip smagu dar būtų! supranta-
ma, su atsargumo nuoroda „kam 
per 80“... ir čia aš be jokios 
ironijos. 



2018 m. rugpjūčio 11 d.

SITUACIJA

AKIRATIS

Vieniems - absurdo, kitiems – 
meno šedevras

 
Kaip ir sovietmečiu, prie įėjimo 

į sodybą pasitinka rusiškas tankas. 
Kadaise beveik natūraliai riogso-
jęs duobėje, vamzdį įbedęs į žemę, 
nūnai „išropojo“ į paviršių, stūkso, 
vamzdį nukreipęs sodybos link, ir 
tapo, kaip pastebėjau, mėgstama 
vaikų pasilaipiojimų vieta. Kadais 
tankas stovėjęs Salantuose ir V. Or-
vidui tikrai nereikėję karo trofėjų, 
tačiau ant postamento iškiliai sto-
vėjusį tanką kažkokiu būdu jis su-
gebėjo partempti į duobę sodybos 
prieigose kaip blogio įsikūnijimą,- 
pastatė jį  į žemę įbestu vamzdžiu. 
Dailės mokytoja Vida Grigaliūnaitė 
atsiminimuose rašo, jog V. Orvidas 
sakęs,  kad tas tankas yra mistinis 
simbolis, o jo akcijos tikslas buvęs 
tanko, kaip idėjos, sunaikinimas. 
Todėl tankas buvęs nuo kelkraščio 
paverstas nukreiptu tiesiai į žemę 
vamzdžiu. Man tas tankas buvo ir 
tebėra šios mistinės sodybos sve-
timkūnis. Yra kaip yra. Tebūnie...

Kaip ir visuose muziejuose, prie 
įėjimo - bilietų kasa. Sumokėjęs 
kelis eurus, gali visą dieną pasinerti 
į V. Orvido kurtą pasaulį, beje, jau 
atmieštą ir kitų, šiuolaikinių meni-
ninkų pleneruose sukurtais darbais. 

V. Orvidas gimė 1952 – aisiais 

Viliaus Orvido sukurtą pasaulį
 saugo sesuo jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Būdamas pajūryje ar Žemaitijoje neatsispiriu pagundai dar kartelį aplankyti Kretingos rajone, 
prie Plungės – Skuodo plento, netoli Salantų miestelio, lygumoje, medžiais apaugusią oazę, kryžiais 
dangų remiančią Orvidų sodybą - muziejų. Dar sovietmečiu su šeima užsukęs į tuomet niekur nere-
klamuojamą menininko, skulptoriaus, brolio pranciškono Viliaus Orvido akmenų pasaulį, mačiau 
ir gyvą jo kūrėją, tačiau prisimenu, kad taip ir neišdrįsau užkalbinti jo dirbančio, o vėlesni apsilan-
kymai, paskutinis – šią vasarą - jau tik mintimis grąžino tą pirmąjį, išskirtinai stebuklingą, fantas-
tinį ir nepakartojamą įspūdį. Kūrėjas išėjo, tačiau, mano nuomone, dalis auros išliko jo darbuose. 
Juos saugo jauniausioji menininko sesuo Palmira Orvidaitė - Beniušienė. Garsus išeivijos meninin-
kas, susižavėjęs V. Orvido kūryba, siūlė sodybą paskelbti UNESCO pasaulio paveldo objektu. 

Vilius Orvidas dirba.
Orvidų sodybos – muziejaus nuotrauka.

Sodybos – muziejaus lankytojus dažniausia pasitinka menininko 
Viliaus Orvido sesuo Palmira

Už akmenų –  žemi vartai į didįjį amfiteatrą. Vilius Orvidas, to-
kius padaręs, sakydavo, kad jie tokie  todėl, kad atvykę ponai iš-
moktų nusilenkti.

Didysis varpas.
Sovietinis tankas išvaduotojas, nukeltas nuo postamento Salantuose, simbolizuoja nugalėtas 
sovietinio pragaro pabaisas, tačiau kodėl jis išropojo iš duobės?

Gargždelės kaime, netoli tų pačių 
Salantų. Akmens apdirbimas buvo 
jo senelio Jono Orvido (1872 – 
1939), beje, stačiusio Salantų baž-
nyčią, ir tėvo - akmentašio  Kazi-
miero (1905 – 1989)  amatas. Iš šios 
dinastijos V. Orvidas išmoko pra-
kalbinti akmenį, įlieti į jį gyvasties. 
1973 m. grįžęs iš tarnybos sovieti-
nėje armijoje, pamatęs melioratorių 
naikinamą gamtą ir senąjį Lietuvos 
kaimą, V. Orvidas, penktas iš šešių 
vaikų, gabeno į savo sodybą suskal-
dyti pasmerktus akmenis ir stengė-
si jiems suteikti meninį pavidalą, 
kad būtų neliečiami. Iš su žeme 
melioratorių sulyginamų sodybų 
parsiveždavo sendaikčių, medžių, 
kelmų. Dėl pragyvenimo ir pinigų, 
kuriuos išleisdavo sumokėti meli-
oratoriams už atvežtus akmenis ar 
kelmus, kūrė originalius, nepakar-
tojamus antkapinius paminklus, iš-
skirtinio stiliaus skulptūras daugiau 
iš pajautimo, įgimto talento, nes 
meno studijų niekada nebuvo raga-
vęs, nors tėvas ir primindavęs gau-
ti bent jau Liaudies meistro vardą. 
Sodybą, kurioje su tėvais gyveno ir 
dirbo, pamažėle pavertė originaliu 
muziejumi po atviru dangumi. 

Pasak P. Orvidaitės - Beniušie-
nės, vykstant melioracijai, vairuoto-
jai riedulių, medžių kelmų veždavo 
bet kam, kas tik daugiau sumokėda-

vo, o V. Orvidas šykštus nebuvo. Iš 
atvežtų riedulių ir senų medžių jis 
lipdė pylimus, piramides, terasas... 
Didelė dalis akmenų virto nepa-
kartojamomis skulptūromis. Vis 
labiau tapdamas žinomu žmogumi 
dėl iš lūpų į lūpas perduodamų ap-
silankiusiųjų įspūdžių, V. Orvidas 
tapo rakštimi tuometinei tarybinei 
valdžiai. Jai greitai užkliuvo gims-
tantis muziejus, turintis ryškių reli-
ginių motyvų, juolab kad  ir iš  lėk-
tuvo milžiniško trikampio formos 
sąmoningai suformuota, akmenų ir 
žemių pylimais apjuosta  teritorija 
atrodė kaip Dievo apvaizdos akis. 
„Persekiojimai ir grėsmė būti su-
naikintam virš muziejaus likimo 
kabojo nuolat. Vilius sakydavo, kad 
gelbėja akmenis ir ąžuolus.Viliaus 
tėvui Kazimierui valdžios žmonės 
sakydavo, kad ,,tu, tėvuk, nenusi-
mink, - alytnamyje gyvensit“, ir 
grasino, kad visus akmenis sumals 
į skaldą ir išbarstys ant kelių, - pri-
siminė V. Orvido sesuo. – Vilius 
kurdamas skulptūras, statydamas 
kryžius ir savaip komponuodamas 
keistų formų medžius, gal iš karto  
vizijos ir neturėjo, tačiau sakyda-
vo: „Aš esu Dievo įrankis, darau,  
ką Dievas davė, tėvynei ir ateinan-
čioms kartoms“. 

(Nukelta į 12 p.)



  

2018 m. rugpjūčio 11 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 p.)

Rubrika šiupinys

užjaučia

Projektas ir sielai, ir kūnui 

„Iniciatyvos metu Anykščių 
miesto parke bus įrengtas žaliųjų 
oazių kompleksas, kuriame miesto 
bendruomenė bursis kurti, mokytis 
senųjų amatų, pažinti gamtą ir jos 
gyvavimo ciklus. Anykštėnų kuria-
moje oazėje žaliuos ne tik daržovės, 
gėlės, bet ir vaistiniai, prieskoniniai 
augalai ar netgi medžiai. Bendruo-
menės nariai, kurdami žaliąją oazę, 
o vėliau palaikydami jos tęstinumą, 
dalinsis patirtimi, pasakos apie žo-
lynų, prieskonių naudojimą ne tik 
maistui, bet ir vaistams, organizuos 
talkas, įvairias dirbtuves“, - prane-
šime spaudai Anykščių naujų vėjų 
bendruomenės projektą „Gyveni-
mo ratas“ pristatė prekybos tinklas 
„Maxima“, šiai iniciatyvai skyręs 8 
000 Eur.

Anykščių naujų vėjų bendruo-
menė šiemet dalyvavo ketvirtus 
metus vykstančios prekybos tinklo 
„Maxima“ programoje „Mes – ben-
druomenė“ ir pateko tarp aštuonių 
finalininkų, kurių projektams skirta 
finansinė parama. Originalias idėjas 
rinko ne tik suburta ekspertų komi-
sija, bet internetu už jas balsavo ir 
Lietuvos gyventojai.

Bendra bendruomenės projekto 
„Gyvenimo ratas“ vertė siekia 11 
000 Eur, dar maždaug 3 000 Eur 
daržo sodinimui Anykščių miesto 
parke ir kitoms veikloms yra paža-
dėjusi skirti Anykščių rajono savi-
valdybė.

Pasekė Pietų Amerikos
pavyzdžiu

Anykščių naujų vėjų bendruome-
nės pirmininkė Irma Laurinavičiūtė 
„Anykštai“ pasakojo, kad prekybos 
tinklo „Maxima“ programoje „Mes 
– bendruomenė“ nuspręsta daly-
vauti pamačius programos reklamą 
per televiziją.

„Matėme per televiziją Jurgį 
Didžiulį kviečiantį prisijungti prie 
projekto, rašyti įvairiausias idėjas. 
Taip pat mums ir Anykščių rajono 
savivaldybė atsiuntė informaciją 
apie šią programą. Mes su bendruo-
mene pasitarę nusprendėme pa-
skutinę akimirką, kad reikia kažką 
pateikti. Viena Anykščių naujų vėjų 
bendruomenės narė parodė filmu-
ką, kaip kažkur Pietų Amerikoje 
žmonės susibūrę į bendruomenę 
kuria bendrą daržą, kuris labai gra-
žiai suformuotas, primena saulutę 
ar saulėgrąžą, o viduryje jo stovi 
pastatėlis, kuriame buriasi žmonės. 
Mes pagalvojome, o kodėl to paties 

nepadarius Anykščiuose?“, - sakė 
I.Laurinavičiūtė.

Tiesa, tokių bendruomeninių 
daržų net nereikia ieškoti kažkur 
svetur ir jie nėra kažkokia išskirtinė 
naujovė – jų jau galima rasti ir kai 
kuriuose Lietuvos miestuose.

Daržą įrengti parke pasiūlė sa-
vivaldybė

Anykščių miesto parkas daržo 
sodinimui ir kitoms Anykščių nau-
jų vėjų bendruomenės veikloms 
pasirinktas dėl žemės nuosavybės 
problemų.

„Iš pradžių ieškojome kitos 
vietos, tačiau dažniausiai susi-
durdavome su žemės nuosavybės 
problemomis – mūsų nužiūrėtos 
vietos buvo arba privatūs sklypai, 
arba valstybinė žemė. O kaip ben-
druomenė tokiu atveju neatitinka-
me visų reglamentų ir nieko ten 
negalime vykdyti. Todėl nuvyko-
me į Anykščių rajono savivaldybę, 
papasakojome savo idėją ir mums 
pasiūlė, kad tą laikiną iniciatyvą 
galime daryti Anykščių miesto par-
ke“, - sakė I.Laurinavičiūtė.

Pažadėjo daržovių puotą 

Anykščių naujų vėjų bendruo-
menė miesto parke įrenginėdama 
daržą žada atsižvelgti į tai, kad šie-
met yra Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečio metai.

„Remdamiesi baltų simbolika, 
iš baltiškojo ženklo suformuosi-
me lysves, kurios gamtinės žem-
dirbystės principu bus užpildytos 
žeme, gruntu ir kompostu. Jame 
labai norėtume auginti senąsias 
lietuviškas kultūras. Galbūt prie to 
prisidėtų ir vietiniai verslininkai, 
kurie užsiima žemdirbyste“, - vy-
lėsi I.Laurinavičiūtė.

Anykščių naujų vėjų bendruo-
menės pirmininkė I.Laurinavičiūtė 
patikino, kad miesto parke  įreng-
tame darže užaugintų daržovių visi 
norintieji galės pasiskinti visiškai 
nemokamai.

„Mes labai tikimės iš žmonių 
supratimo ir bendruomeniškumo. 
Žinoma, daržu bus galima nau-
dotis visiems ir mes labai visus 
kviesime jį puoselėti ir gražinti. 
Tuo pačiu tikimės, kad kiekvieno 
prisidėjimas prie šito daržo neleis 
vandalams ir kitokiems niekadė-
jams niokoti šito daržo“, - kalbėjo 
I.Laurinavičiūtė.

Per Obuolinių šventę iš Anykš-
čių miesto parko darže išaugintų 
daržovių, anot I.Laurinavičiūtės, 
miestelėnams būtų galima sureng-

Anykščių miesto parke 
norima auginti daržoves

ti, pavyzdžiui, bendrą puotą.
„Anykštai“ paskelbus žinią, kad 

daržas bus sodinamas gan neįpras-
toje vietoje – Anykščių miesto par-
ke, ji sukėlė bangą pačių įvairiau-
sių komentarų.

„Kiekvienas dalykas gali sulauk-
ti tiek teigiamų, tiek neigiamų atsi-
liepimų. Čia kiekvieno nuomonė“, 
- dėl visuomenės reakcijos perne-
lyg nesijaudino I.Laurinavičiūtė.

Daržo parke neįsivaizduoja

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Sigutis Obelevičius „Anykš-
tai“ sakė sunkiai įsivaizduojantis, 
kad daržas galėtų būti įrengtas 
Anykščių miesto parke.

„Parkas yra architektų supro-
jektuota teritorija. Be architektų 
leidimo bet ką ten paimti ir sodinti 
negalima. Tuo labiau, kad ruošia-
mas naujas projektas. Tame nauja-
jame projekte, jei jį mums pavyks 
įgyvendinti, būtų tokios zonos, 
kaip augalų aromaterapijos, bet 
daržas... Nelabai“, - apie Anykščių 
naujų vėjų bendruomenės užmojus 
kalbėjo S.Obelevičius.

Anot S.Obelevičiaus, daržas 
būtų įmanomas, jei įgyvendinant 
Anykščių miesto parke naują pro-
jektą, jis būtų suprojektuotas nau-
jai.

„Kol kas tas naujas projek-
tas net nepatvirtintas“, - sakė 
S.Obelevičius ir šypsojosi išgirdęs 
apie Anykščių naujų vėjų bendruo-
menės planus miesto parke įrengto 
daržo derlių nuiminėti jau šį rude-
nį.

Užsiminė apie nelegalius 
anykštėnų daržus

Mero pavaduotojas S. Obelevi-
čius prisiminė anksčiau savival-
dybėje dirbusią specialistę Liną 
Blažytę, kuri taip pat kėlė mintį 
apleistose miesto vietose įrengti 
ekologinius daržus.

„Bet tam nebuvo gauta Europos 
Sąjungos pinigų ir tos idėjos įgy-
vendinti nepavyko“, - prisiminė 
S.Obelevičius.

Mero pavaduotojas S. Obelevi-
čius juokavo, kad daržininkystės 
tradicijas anykštėnai yra neblogai 
„įsisavinę“ : mieste susikasti ne-
legalūs daržai. Tokių galima pa-
matyti, pavyzdžiui, šalia naujosios 
Anykščių ligoninės.

„Ten daugiabučių gyventojai 
susikasa žemę ir augina daržoves. 
Tam kol kas savivaldybė netrukdo, 
nors tai yra nelabai toks legalus 
veiksmas. Tik ateityje mums tai 
reikėtų įteisinti – žmonės turi už-
siėmimą, mažiau valdžią kritikuo-
ja“, - kalbėjo S.Obelevičius.

Pažadėjo daržą, jei tiks
prireiks, iškelti

Anykščių naujų vėjų bendruo-
menės pirmininkė I.Laurinavičiūtė 
sakė, kad apie daržo įrengimą 
Anykščių miesto parke šį pava-
sarį dar prieš rengiant projektą 
„Gyvenimo ratas“ buvo kalbėtasi 
su Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriumi Au-
droniu Gališanka, laikinąja savival-
dybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Vida Jakniūniene 
bei Bendrojo ir ūkio skyriaus vyres-

Anykščių mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius teigia, kad no-
rint miesto parke įrengti daržą, reikėtų parengti naują projektą.

spektras
Venesuela. Dėl grynųjų pinigų 

krizės ir chroniško neūkiškumo Ve-
nesuelos naftos tiekimas nuo metų 
pradžios jau sumažėjo 350 tūkst. 
barelių per dieną ir nėra jokių atsi-
gavimo ženklų, pažymėjo Tarptau-
tinė energetikos agentūra (TEA) 
penktadienį paskelbtoje mėnesio 
ataskaitoje.Agentūros duomeni-
mis, Venesuelos naftos pasiūla 
liepą smuko dar 40 tūkst. barelių 
per dieną iki 1,26 mln. barelių per 
dieną ir buvo 770 tūkst. barelių per 
dieną mažesnė negu metais anks-
čiau. Be to, iki 2018 metų pabaigos 
ji gali dar sumažėti ir nebesiekti 1 
mln. barelių per dieną.

Potvyniai. Indijos pietinėje Ke-
ralos valstijoje staigūs potvyniai 
pareikalavo mažiausiai 27 žmo-
nių gyvybių, o JAV piliečiai buvo 
paraginti vengti vykti į šį turistų 
pamėgtą regioną. Pajūrio valstija, 
garsėjanti savo palmėmis apaugu-
siais švariais paplūdimiais ir ar-
batmedžių plantacijomis, kasmet 
būna veikiama musoninių liūčių, 
tačiau šį sezoną lietūs buvo ypač 
smarkūs. Visoje šalyje šiemet dėl 
musoninių liūčių sukeltų potvynių 
žuvo daugiau kaip 700 žmonių. 
Praėjusiais metais aukų buvo apie 
1 200. Keraloje po dviejų dienų 
nepaliaujamo lietaus į gelbėjimo 
operacijas buvo pasiųsta kariuo-
menė. Tarnyboms taip pat teko ati-
daryti 24 užtvankas, kad nutekėtų 
vandens perteklius. Apie 20 000 
žmonių buvo perkelta į 260 laikinų 
stovyklų. Tuo metu Munaro kalnų 
miestelyje įstrigo 57 turistai, iš jų 
24 – užsieniečiai. Pirmą kartą per 
pastaruosius 26 metus buvo ati-
darytas viena iš penkių sklendžių 
didelėje užtvankoje kalnuotame 
Idukio rajone. Keralos, kurioje gy-
vena 33 milijonai žmonių, vyriau-
sybė įvedė draudimą Idukio rajone 
važinėti sunkvežimiams ir turistų 
transporto priemonėms.

Lira. Turkijos liros kursas penk-
tadienį krito maždaug 5 proc. JAV 
dolerio atžvilgiu ir pasiekė rekor-
diškai žemą lygį, sukėlęs nuo-
gąstavimus dėl poveikio Europos 
bankams. Liros kursas nuo biržos 
prekybos sesijos pradžios krito 
maždaug 12 proc. ir pirmą kartą 
savo istorijoje kirto 6 lirų už JAV 
dolerį ribą, nusileidęs iki beveik 
6,2 liros. Tačiau vėliau kursas šiek 
tiek atsitiesė ir pakilo iki 5,85 liros 
už JAV dolerį, o jo dienos nuosmu-
kis sumažėjo iki 5,5 procento. Nuo 
metų pradžios liros vertė sumažė-
jo daugiau kaip trečdaliu ir JAV 
dolerio, ir euro atžvilgiu. Turkijos 
nacionalinę valiutą slegia susirūpi-
nimas dėl vidaus ekonominės poli-
tikos, taip pat dėl politinės padėties 
ir visų pirma neslūgstančios įtam-
pos santykiuose su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Euras. Investuotojams nuogąs-
taujant, kad Turkijos liros kurso 
kritimas gali pakenkti stambiems 
Europos bankams, euro kursas 
penktadienį smuko į žemiausią 
per metus lygį JAV dolerio atžvil-
giu, rašo agentūra „Dow Jones“. 
Euro kursas, ketvirtadienio vakare 
siekęs 1,1527 JAV dolerio, penk-
tadienį smuko iki 1,1438 JAV do-
lerio – žemiausio nuo 2017 metų 
liepos lygio, tačiau vėliau ūgtelėjo 
iki 1,1450 JAV dolerio, praneša 
agentūra „Bloomberg“.

Parengta pagal Bns informa-
ciją

niąja specialiste Loreta Pesliakiene. 
Pokalbių metu, pasak I. Laurinavi-
čiūtės, buvo akcentuota, kad daržas 
Anykščių miesto parke bus įrengtas 
laikinai ir reikalui esant bus iškeltas.

„Iš  pradžių daržui Anykščių 
miesto parke sakė „ne“, o kai daržo 
nebegalėjome įrenginėti valstybinia-
me sklype, sakė, kad jokių proble-
mų, darykite daržą Anykščių miesto 
parke“, - sakė I.Laurinavičiūtė.

Apie bendruomenės 
sumanymą nieko nežino

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus laikinoji vedėja Vida Jakniū-
nienė „Anykštai“ sakė, kad apie 
daržo įrengimą Anykščių miesto 
parke ji su Anykščių naujų vėjų 
bendruomene nebendravusi.

„Atsiprašau, su kažkuo Anykščių 
naujų vėjų bendruomenė bendra-
vo, bet tikrai ne su manimi“, - sakė 
V.Jakniūnienė.

Paklausus, ar Anykščių miesto 
parkas, jos, kaip architektės, verti-
nimu, yra tinkama vieta daržo įren-
gimui, V.Jakniūienė kalbėjo: „Visų 
pirma, aš to sumanymo nemačiau. 
Tas pasakymas „daržai“ ar „kaž-
kas“ nepasako, kokios apimties 
bus jų sumanymas, kokios apimties 
projektas, kokiam terminui numato 
tą projektą. Aš to tikrai nežinau“, 
- apie tai, kad nėra susipažinusi su 
Anykščių naujų vėjų bendruome-
nės projektu, kurio viena iš veiklų – 
daržo įrengimas miesto parke, sakė 
V.Jakniūnienė.

Architektei sumanymas atrodo 
neblogas

Pastebėjus, kad planuojamame 
darže Anykščių miesto parke nori-
ma sodinti daržoves, savivaldybės 
architektė V.Jakniūnienė dėstė: 
„Tas daržovių sodinimas gali būti 
vienkartinė akcija. Pasodini pava-
sarį ir jau rudenį ta vieta laisva. 
Mes turime parengtą parko projek-
tą, tai jei net ir būtų koks daržovių 
sodinimas, ilgalaikis nebūtų. Gau-
tume finansavimą ir vykdytume 
projektą“.

Tai daržovių sodinimas Anykš-
čių miesto parke neprieštarauja jo 
koncepcijai?

„Ar prieštarauja, ar nepriešta-
rauja, tai jau priklauso nuo pačios 
bendruomenės sumanymo, maste-
lio ir laiko. Parkas iš tiesų turėtų 
būti gyvas miesto organizmas. Ar 
tai jis būtų sutvarkytas lankymui, 
ar jis būtų sutvarkytas kažkokioms 
bendruomenės reikmėms. Tas su-
manymas nėra blogas, jūs sutikit, 
jeigu jungia bendruomenę į kokią 
nors veiklą. Bet viskas priklauso, 
kiek bendruomenė nori parko nau-
doti, kuriam laikui, koks jos tiks-
las. Daug yra tokių dalykų.“

Nuoširdžiai užjaučiame 
Dalių KEŽUTĮ, mirus myli-
mai mamytei.

UAB „Anykščių šiluma“ 
kolektyvas“
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pirmadienis 2018 08 13

sekmadienis 2018 08 12

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Gimę tą pačią dieną. 
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:00 Kačių ABC 4 
11:45 Viduriniųjų Rytų gamta 
(subtitruota).
12:40 Salų gamtos slėpiniai 
2 Folklandas. Pingvinų rojus 
(subtitruota).
13:35 Puaro N-7
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota).
16:50 Vasara su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7
19:30 Savaitė. 
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Laisvės kaina. 
Partizanai. N-7
21:50 Antikvariato paslaptys 5. 
Kaltas, kol neįrodyta priešingai 
N-7
23:20 Siuvėjas iš Panamos 
N-7

06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys” 

06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai” 
07:45 “ Sveiki atvykę į “Veiną”
08:10 “Pabaisiukas Bansenas” 
08:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:35 “Drakonų kova. Super” 
N-7
10:05 Žuvelės pasaka 
11:45 Gepardas, vardu Duma 
13:50 Šokių aikštelės dievai 
16:05 Po vienu stogu N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Teleloto. 
20:35 Turistas N-7
22:35 Nusikaltėlis kūdikio vei-
du N14
00:30 Beringo jūros pabaisa 
N14

06:15 “Televitrina”. Lietuva.
06:30 “Aladinas” N-7
07:00 “Ančiukų istorijos” 
07:30 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” 
08:00 “Aladinas” 
08:30 “Kobra 11” N-7
09:30 “Šefai vikingai”.
10:00 “Bibliotekininkai” N-7
11:00 “Daktaras Dolitlis 2” N-7
12:45 “Džiunglių knyga” N-7
14:55 “Skruzdėliukas Z” N-7
16:30 “Havajai 5.0” N-7
17:25 “Į šiaurę”
18:30 “TV3 žinios”
19:22 “TV3 sportas”
19:27 “TV3 orai”
19:30 “Artefaktų medžiotojai” 
N-7
21:15 “Silpnybės” N-14
23:10 “Universalioji korta” N-14

01:05 “Lūšnynų milijonierius” 
(kart.)

06:30 Baltijos galiūnų čempio-
natas. Kuršėnai (k). 
07:30 “Auklė” (k) 
08:30 Tauro ragas. N-7
09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. 
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
11:30 “Apvalioji planeta” 
12:40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Reali mistika” N-7
17:05 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
18:15 “Kas žudikas?” N-7
19:30 “Nemiga” N-7
21:30 “Juodasis sąrašas” N-7
22:30 “Okupuoti” N14
00:30 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” 
07:45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” 
08:40 “Sodininkų pasaulis” 
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k) 
11:35 Beatos virtuvė. 
12:30 “Mylėk savo sodą” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:55 “Būrėja” 
19:30 “Imperatorė Ki” 
21:00 Kuždesių sala N14
23:45 Superherojus! N-7
01:25 “Begėdis” (k) S
 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. (kart.)
07:05 Mokslo sriuba. (kart.)
07:30 Vilniaus albumas. (subti-
truota, kart.).
07:45 Trembita. (subtitruota, 
kart.).
08:00 Menora. (subtitruota, 
kart.).
08:15. Vilniaus sąsiuvinis. 
(subtitruota, kart.).
08:30 Krikščionio žodis. 
08:45 Kelias. 
09:00 Euromaxx. (kart.)
09:30 Premjera. Išsamus pra-
nešimas Esminės permainos. 
Drąsios Afganistano moterys 
10:00 ARTS21. 
10:30 Pradėk nuo savęs. 
11:00 2018 Europos čempio-
natas. Lengvoji atletika. Vyrų 
maratonas. 
13:30 Stop juosta. (su vertimu 
į gestų k.). 
14:00 Legendos. Dokumentinių 
apybraižų ciklas. 
14:50 Šventadienio mintys.
15:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
15:45 Šokių konkursas „Mes
17:10 ARTi. Veidai. 
17:25 Kultūros teismas. (kart.)
18:15 Nes man tai rūpi. 
19:00 Mūsų miesteliai. 
Užventis. 
19:55 Mano tėviškė. (kart.).
20:10 2018 Europos čempio-
natas. Lengvoji atletika. 
22:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
23:40 Anapus čia ir dabar. 
00:30 Peizažas.. (kart.)

06:45 “Televitrina”
07:00 “Beibleidų spurtas” N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos” (“

09:00 “Reindžeris Robas” 
09:30 “Mano mažasis ponis” 
10:00 “Šunyčiai patruliai” 
11:00 “Miško glūdumoje” (kart.)
11:25 “Mikė Pūkuotukas eina į 
svečius” (kart.)
11:40 “Na, palauk!” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
12:00 “Linksmieji traukinukai” 
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Kulinarinis reidas” 
16:00 “Džeimis gamina na-
muose” 
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Auklė per prievartą” N-7
20:00 “Aš laukiu tavęs, ban-
gini” 
20:15 “Mikė Pūkuotukas ir 
rūpesčių diena” 
20:40 “Na, palauk!” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai”.
21:00 “Vasara kalnuose” N-7
23:00 “Žmogžudystės 
Savojoje” N-14 (kart.)
00:55 “Auklė per prievartą” N-7 
(kart.)

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Įelektrintas ledas” (kart.) 
N-7
08:30 “Iš peties” N-7
09:30 “Vienam gale kablys” 
N-7
10:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
11:00 “Pragaro kelias” 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Gepardai. Kraujo bro-
liai” N-7
14:00 “Įelektrintas ledas” 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 talentai” N-7
21:00 “Žinios”
21:53 “Sportas”
21:58 “Orai”
22:00 “Pakartok!” N-7
23:55 “Policininko istorija” N-14 
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
07.55 „Pasaulio turgūs. 
Tailandas“. N-7
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Pavojingiausios kelio-
nės . Gajana“. N-7
10.35 „Pavojingiausios kelio-
nės. Haitis“. N-7
11.10 Ekovizija. 
11.20 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7
13.30 „Viskas dėl tavęs“ N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu.
16.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
17.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Geriausios nardymo 
vietos“ N-7
19.00 „Jekaterina Didžioji“ 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Jekaterina Didžioji“ N-7
21.30 Skinsiu raudoną rožę. 
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7
00.40 „Tarp meilės ir neapy-
kantos“ N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva  
06:30 Žinios. Orai  
06:37 Labas rytas, Lietuva  
07:00 Žinios. Orai. Sportas  
07:10 Labas rytas, Lietuva  
07:30 Žinios. Orai. Sportas 
07:40 Labas rytas, Lietuva 
08:00 Žinios. Orai  
08:07 Labas rytas, Lietuva  
08:30 Žinios. Orai. Sportas  
08:40 Labas rytas, Lietuva  
09:05 Senis. N-7  
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7 N-7  
10:50 Komisaras Reksas. N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.
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 Premjera. Seserys. N-7  
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:15 Auksinis protas
19:30 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. 
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žinio-
mis“
23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 7. N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 7. N-7 (k.)

06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:30 “Neramūs ir triukšmingi”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 “Ponas Bynas” N-7
11:25 “Meilės sparnai” 
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 “Varom!” 
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Palikti vandenyne 2 N-14

06:10 “Televitrina”. Lietuva.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas” 
N-7
12:00 “Kobra 11” (kart.) 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 “Tai bent giminaičiai”. N-7
21:00 “Kam ta meilė?” N-7

21:30 “TV3 vakaro žinios”
22:22 “TV3 sportas”
22:27 “TV3 orai”
22:30 “Apokalipto” N-14

06:00 “Auklė” 
07:30 “Asmens sargybinis” (k) 
N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 ““Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas”. (k) N-7
13:45 “Asmens sargybinis N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
19:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas”. N-7
20:00 Info diena.
20:25 “Nusikaltimų miestas”. N-7
21:00 “Nusikaltimų miestas“. N-7
23:25 “Karo menas. Atpildas“. 
(k) N14

06:20 Teleparduotuvė.
 06:50 “Griežčiausi tėvai” 
 07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7
 10:10 “Būrėja” (k) 
 10:45 “Akloji” (k)
 11:20 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius” N-7 
 12:20 “Kandisė Renuar” (k) N-7
 13:30 “Mirtis rojuje” (k) N-7
 14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
 15:40 “Marvel animė. Ernis” N-7
 16:05 “Tinginių miestelis” 
 16:30 “Būk su manim” N-7
 18:00 “Mano meilės šviesa” N-7

 19:00 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
 19:55 “Mirtis rojuje” N-7
 21:00 Uždelsta meilė N-7
 22:55 “Gyvenimo šukės” N-7

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Visagino Country 2017. (k.)
07:30 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai
07:45 Detektyvė Miretė (k)
07:55 Stebuklingoji Boružėlė. (k)
08:20 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija.(k)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 (k)
09:15 Labas rytas, Lietuva. (k)
12:00 ...formatas. Poetas 
Ernestas Noreika.
12:15 Kelionė per pasaulį
13:45 Abi vandenyno pusės. 
Lietuvių išeivių kamerinė muzika. 
(k)
15:20 Mažasis atradėjas.
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1 
16:05 Kaip atsiranda daiktai 9 
16:30 Laba diena, Lietuva.(k)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.
18:30 Kelias į namus.
19:00 ARTS21
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Prokurorai.
21:15 Kinija: vieno vaiko politikos 
grimasos
22:15 Rokas ir jo broliai. N-7

 06:15 “Televitrina”. 
 06:30 “Aš laukiu tavęs, bangini” 
(kart.)
 06:45 “Mikė Pūkuotukas ir rūpes-
čių diena” (kart.)

 07:10 “Na, palauk!” (kart.)
 07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
 07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
 08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) 
N-7
 09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
 10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
 10:55 “Vasara kalnuose” N-7 
(kart.)
 12:55 “Mano mažasis ponis” 
(kart.)
 13:55 “Pasikeisk!” N-7
 14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
 15:55 “Maištingas angelas” N-7
 16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
 18:00 “Paslaptingas gyvenimas” 
N-7
 20:00 “Geltonkaklė” 
 20:25 “Pantelejus ir baidyklė” 
 20:40 “Na, palauk!” 
 20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
 21:00 “Sugrįžimas namo” 
 22:55 “Paslaptingas gyvenimas” 
(kart.) N-7

06:10 “Televitrina”.
 06:30 “Žūklė laukinėje gamto-
je” (kart.) N-7
 07:00 “Pragaro kelias” (kart.) 
N-7
 08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
 09:00 “Nuo amato iki verslo” 
(kart.)
 09:30 “CSI Majamis” (kart.) 
N-7
 10:30 “Simpsonai” N-7
 11:25 “Kobra 11” (kart.) N-7
 12:25 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
 13:30 “Iš peties” (kart.) N-7
 14:30 “Televitrina”.
 15:00 “6 kadrai” 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 “Univeras. Naujas ben-
drikas” 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 “Žiauriai baisi naktis 
2” S

06.20 Programa.
 06.24 TV parduotuvė.
 06.40 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Birutė 
Mažeikaitė-Ramanauskienė“
 07.10 Šiandien kimba. 
 08.10 „Delta“N-7
 09.15 „Moterų daktaras“ N-7
 10.20 „Neišsižadėk“ N-7
 11.25 „Ragana“ N-7
 12.30 „Iššūkis“ N-7
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Gluchariovas“ N-7
 14.55 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ N-7
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Moterų daktaras“ N-7
 18.00 Reporteris. 
 18.57 Orai.
 19.00 „Bitininkas“ N-7
 20.00 Reporteris. 
 20.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte.
 20.57 Orai.
 21.00 „Juodosios katės“ N-7
 22.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
 22.57 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2018 08 14

trečiadienis 2018 08 15

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
08:40 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis N-7
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
12:35 „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 „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 Emigrantai. 
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Aukštuomenės daktaras 
7 N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 7 (kart.).

06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:30 “Neramūs ir triukšmingi” 
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris” N-7
08:55 Rytas su LNK
10:55 “Varom!” (k) N-7
11:25 “Meilės sparnai”
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 “Varom!” N-7
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Šešios kulkos N-14

06:10 «Televitrina». Lietuva.
06:25 «Kempiniukas 
Plačiakelnis» N-7
06:55 «Simpsonai» (kart.) N-7
07:55 «Kam ta meilė?» (kart.) N-7
08:25 «Paskutinis iš Magikianų» 
(kart.) N-7
08:55 «Meilės sūkuryje» N-7
10:00 «Tai - mano gyvenimas» 
N-7
12:00 “Tai bent giminaičiai” (kart.) 
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 “Tai bent giminaičiai”. N-7
21:00 «Kam ta meilė?» N-7
21:30 «TV3 vakaro žinios»
22:22 «TV3 sportas»
22:27 «TV3 orai»

22:30 « Perl Harboras «. N-7

06:00 “Auklė” 
07:30 “Asmens sargybinis” (k) 
N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Stoties policija” (k) N-7
13:45 “Asmens sargybinis” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
19:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
20:00 Info diena.
20:25 “Nusikaltimų miestas” N-7
21:00 “Požeminis garažas“. N14
23:00 “Sielonešė“ (k) N-7

 06:20 Teleparduotuvė.
 06:50 “Griežčiausi tėvai” 
 07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7
 10:00 “Būrėja” 
 10:30 “Būrėja” (k) 
 11:00 “Akloji” (k)
 11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
 12:30 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius” N-7
 13:30 “Mirtis rojuje” (k) N-7
 14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
 15:40 “Marvel animė. Ernis” N-7
 16:05 “Tinginių miestelis” 
 16:30 “Būk su manim” N-7
 18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
 19:00 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
 19:55 “Mirtis rojuje” N-7

 21:00 Prancūziška žmogžudystė. 
Melo slėnis 
 22:50 “Gyvenimo šukės” N-7

 KULTŪRA
 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
 06:05 Kaunas Jazz 2018
 06:45 Stop juosta (kart.).
 07:10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.)
 07:25 Nauji Piterio Peno nuoty-
kiai 1 (kart.)
 07:50 Kelias į namus. (kart.).
 08:20 Septynios Kauno dienos. 
(kart.)
 08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.)
 09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.)
 12:00 ...formatas. Poetas Tadas 
Žvirinskis
 12:15 Kelionė per pasaulį. 
Turtinga Bangladešo kultūra 
 12:45 Gyvenimas salose. 
Hainanas – tropinis Kinijos rojus 
 13:10 Nacionalinis turtas. (kart.)
 13:35 Nes man tai rūpi. (kart.)
 14:20 Kinija: vieno vaiko politikos 
grimasos (kart.)
 15:20 Mažasis atradėjas. 
 15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
 15:40 Nauji Piterio Peno nuo-
tykiai 1 
 16:05 Kaip atsiranda daiktai 9 
 16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.)
 18:00 Misija: Vilnija. 
 18:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
 19:00 Laisvės vėliavnešiai. 
 19:30 Meilė kaip mėnulis. 
 20:25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Juozas Tumas-
Vaižgantas. 
 21:15 Lemtinga diena 
 22:10 Komisarė Lanc N-14
  

 06:15 “Televitrina”. 
 06:30 “Geltonkaklė” (kart.)
 06:55 “Pantelejus ir baidyklė” 
(kart.)
 07:10 “Na, palauk!” (kart.)
 07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
 07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
 08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) 
N-7
 09:30 “Džeimis gamina namuo-
se” (kart.)
 10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7
 11:00 “Sugrįžimas namo” (kart.)
 12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
 13:25 “Mažosios kerėtojos” 
(kart.)
 13:55 “Pasikeisk!” N-7
 14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
 15:55 “Maištingas angelas” N-7
 16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
 18:00 “Paslaptingas gyvenimas” 
N-7
 20:00 “Maišas obuolių” 
 20:25 “Didžiausias draugas” 
 20:40 “Na, palauk!” 
 20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
 21:00 “Sugrįžimas namo” 
 22:55 “Paslaptingas gyvenimas” 
(kart.) N-7

 06:10 “Televitrina”.
 06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
 07:00 “Pragaro kelias” (kart.) N-7
 08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
 09:00 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
 09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
 10:30 “Simpsonai” N-7
 11:25 “Kobra 11” (kart.) N-7
 12:25 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
 13:25 “Univeras. Naujas bendri-

kas” (kart.) N-7
 14:30 “Televitrina”.
 15:00 “6 kadrai” 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 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7
 20:30 “Saša ir Tania” N-7
 21:00 “Žinios”
 21:28 “Orai”
 21:30 “12 galimybių” N-14
 23:45 “Pėdsakai” N-7

 06.20 Programa.
 06.24 TV parduotuvė.
 06.40 Vantos lapas. 
 07.10 Skinsiu raudoną rožę.
 07.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 08.10 „Delta“ N-7
 09.15 „Moterų daktaras“ N-7
 10.20 „Neišsižadėk“ N-7
 11.25 „Ragana“ N-7
 12.30 „Iššūkis“ N-7
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Gluchariovas“ N-7
 14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tie-
sioginiame eteryje“ N-7
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Moterų daktaras“ N-7
 18.00 Reporteris.
 18.57 Orai.
 19.00 „Bitininkas“ N-7
 20.00 Reporteris. 
 20.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 20.57 Orai.
 21.00 „Juodosios katės“ N-7
 22.00 Reporteris. 
 22.57 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“ N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
08:40 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis N-7
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
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 Gyvenimas. 
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis“
23:00 Aukštuomenės daktaras 
7 N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 HD (kart.).

06:10 Dienos programa.
06:15 «Mano gyvenimo švie-
sa» N-7
07:30 «Neramūs ir triukšmingi» 

07:55 «Volkeris, Teksaso rein-
džeris» N-7
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 «Varom!» (k) N-7
11:25 «Meilės sparnai» 
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 «Varom!» N-7
20:00 «Tautos tarnas» N-7
21:00 Bus visko
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Išrinktųjų medžioklė N-7

06:10 “Televitrina”. Lietuva.
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Kam ta meilė?”(kart.) 
N-7
08:25 “Paskutinis iš Magikianų” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas” 
N-7
12:00 “Moterys meluoja geriau. 
10 metų” (kart.) 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 “Tai bent giminaičiai” N-7
21:00 “Kam ta meilė?” N-7
21:30 “TV3 vakaro žinios” N-7

22:17 “TV3 sportas”
22:22 “TV3 orai”
22:25 “Vikinglotto”
22:30 “Kazino apiplėšimas” 
N-14

 06:30 “Auklė”
08:30 “Vaikai šėlsta” 
09:00 “Nutrūkę nuo grandinės
09:30 37-asis Pasaulinis ryto-
jaus cirkas 
11:30 38-asis Pasaulinis ryto-
jaus cirkas 
13:25 Metų laikai
15:20 Aš esu Briusas Li 
17:15 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai. N-7. 
19:05 K.Kerbedžio koncertas 
“Mano balsas”.
21:00 Tamsos pakraštys. N14
23:20 Požeminis garažas (k). 
N14.

 06:20 Teleparduotuvė.
 06:50 “Griežčiausi tėvai” 
 07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7
 10:00 “Būrėja” 
 11:00 “Akloji” (k) 
 11:35 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” (k) N-7
 12:30 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
 13:30 “Mirtis rojuje” (k) N-7
 14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
 15:40 “Marvel animė. Ernis” 
N-7
 16:05 “Tinginių miestelis” 
 16:30 “Būk su manim” N-7
 18:00 “Mano meilės šviesa” 
N-7
 19:00 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
 19:55 “Mirtis rojuje” N-7
 21:00 Prancūziška 

žmogžudystė. Mirtis Lozere 
N14
 23:00 “Gyvenimo šukės” N-7

 KULTŪRA
 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
 06:05 Kaunas Jazz 2018. 
(kart.)
 07:10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.)
 07:20 Nauji Piterio Peno nuo-
tykiai 1 (kart.)
 07:45 Duokim garo! 
Šimtmečio Joninių šventė. 
 10:15 Muzikinė-dokumentinė 
drama „Lietuva – valstybė“. 
 12:30 Lietaus fėja 
 14:10 Laukinės gamtos slė-
piniai. 
 14:45 Borisas Dauguvietis. 
Žaldokynė. 
 16:40 Vasara baigiasi rudenį. 
18:10 Vakar buvo rytoj. 
19:30 Naujieji Vilniaus veidai. 
Valstybinio choro „Vilnius“ 
koncertas. 
 21:00 Kosto Smorigino autori-
nis vakaras. 
 21:45 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Frimanu 
4. Ar yra dieviškoji dalelė? 
(subtitruota).
 22:30 Komediantas N-7
   

 06:15 “Televitrina”. 
 06:30 “Maišas obuolių” (kart.)
 06:55 “Didžiausias draugas” 
(kart.)
 07:10 “Na, palauk!” (kart.)
 07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
 07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
 08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) 
N-7

 09:00 “Mažoji nuotaka” (kart.) 
N-7
 09:30 “Džeimis gamina na-
muose” (kart.)
 10:00 “Zoja Hart iš Pietų” 
(kart.) N-7
 11:00 “Sugrįžimas namo” 
(kart.)
 12:55 “Šunyčiai patruliai” 
(kart.)
 13:25 “Mažosios kerėtojos” 
(kart.)
 13:55 “Pasikeisk!” N-7
 14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
 15:55 “Maištingas angelas” 
N-7
 16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
 18:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
 20:00 “Stebuklingas malūnas” 
 20:25 “Sesutė Alionuška ir 
broliukas Ivanuška” 
 20:40 “Na, palauk!” 
 20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai”
 21:00 “Kitą savaitę tokiu pat 
laiku” N-7
 22:45 “Paslaptingas gyveni-
mas” (kart.) N-7

 06:15 “Televitrina”.
 06:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
 07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
 08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
 09:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
 09:30 “CSI Majamis” (kart.) 
N-7
 10:30 “Simpsonai” N-7
 11:25 “Kobra 11” (kart.) N-7
 12:25 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
 13:25 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
 14:30 “Televitrina”.

 15:00 “6 kadrai” 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 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
 20:30 “Saša ir Tania” N-7
 21:00 “Žinios”
 21:58 “TV3 orai”
 22:00 “12 galimybių 2. 
Perkrauta” N-14
 23:50 “Pėdsakai” N-7
 00:50 “Daktaras Hausas” N-14
 01:40 “24 valandos. 
Palikimas” N-14

 06.40 Programa.
 06.44 TV parduotuvė.
 07.00 Kaimo akademija. 
 07.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 08.00 Grįžtu namo. N-7
 08.30 Partizanų keliais.
 09.30 „TV Europa pristato. 
Rudens šauklių valdose“. 
 10.40 Dalai Lama ir vaikai. 
 11.40 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ N-7
 16.00 Žinios.
 16.27 Orai.
 16.30 Lietuvos komiko vaka-
ras. N-7
 18.00 Žinios.
 18.22 Orai.
 18.25 Lietuvos komiko vaka-
ras N-7
 20.00 Žinios.
 20.27 Orai.
 20.30 „Juodosios katės“ N-7
 22.00 Žinios.
 22.27 Orai.
 22.30 „Juodosios katės“ N-7
 23.00 Humoro vakaras. N-14
 01.05 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
08:40 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis N-7
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
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 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:15 Auksinis protas 
19:30 „Lietuvos kolumbai“
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Aukštuomenės daktaras 
7 N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 7 (kart.).

06:10 Dienos programa.
06:15 «Mano gyvenimo šviesa» N-7
07:30 «Neramūs ir triukšmingi» 
07:55 «Volkeris, Teksaso reindže-
ris» N-7
08:55 Rytas su LNK

10:55 «Varom!» (k) N-7
11:25 «Meilės sparnai»
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 «Varom!» N-7
20:00 «Tautos tarnas» N-7
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Išminuotojų būrys. N-14

06:10 “Televitrina”. Lietuva.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Kam ta meilė?” (kart.) N-7
08:25 “Paskutinis iš Magikianų” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas” 
N-7
11:55 “Tai bent giminaičiai” (kart.) 
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” N-7
19:22 “TV3 sportas”
19:27 “TV3 orai”
19:30 “Paskutinis iš Magikianų” 
N-7
20:00 “Tai bent giminaičiai”. N-7
21:00 «Kam ta meilė?» N-7
21:30 «TV3 vakaro žinios»
22:22 «TV3 sportas»
22:27 «TV3 orai»
22:30 «Centurionas” N-14

06:00 “Auklė” 
07:30 “Asmens sargybinis” (k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Stoties policija” (k) N-7
13:45 “Asmens sargybinis” (k) N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
19:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
20:00 Info diena.
21:00 Žydrasis griaustinis. N14
23:15 Tamsos pakraštys (k). N-14

 06:20 Teleparduotuvė.
 06:50 “Griežčiausi tėvai” 
 07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7
 10:00 “Būrėja” 
 11:00 “Akloji” (k)
 11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
 12:30 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius” N-7
 13:30 “Mirtis rojuje” (k) N-7
 14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
 15:40 “Marvel animė. Ernis” N-7
 16:05 “Tinginių miestelis” 
 16:30 “Būk su manim” N-7
 18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
 19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
 19:55 “Mirtis rojuje” N-7
 21:00 Nusikaltimas prie Baltijos 
jūros. Nevaldomas N14
 22:55 “Gyvenimo šukės” N-7

 KULTŪRA

 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
 06:05 Kaunas Jazz 2018. (kart.).
 06:50 Mažasis atradėjas. (kart.).
 07:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Juozas Tumas-
Vaižgantas. (kart.).
 07:50 Linija, spalva, forma. (kart.).
 08:20 Lietuva mūsų lūpose. 
 08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.).
 09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
 12:00 ...formatas. 
 12:15 Gyvenimas salose. 
Uzedomas – saulėtoji Vokietijos 
sala Baltijos jūroje 
 12:45 Gyvenimas salose. Žaliasis 
Kyšulys – kreolų kultūros oazė prie 
vakarinės Afrikos pakrantės 
 13:15 Euromaxx. (kart.).
 13:45 Klauskite daktaro. (kart.).
 14:35 Didžiosios Visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu 4 . Ar yra 
dieviškoji dalelė? (subtitruota, kart.)
 15:20 Mažasis atradėjas. 
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
 15:40 Nauji Piterio Peno nuo-
tykiai 1 
 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 Meilė kaip mėnulis. 
 19:55 UEFA Europos lygos 
atrankos rungtynės. Marijampolės 
„Sūduva“ – Jūrmalos „Spartaks“. 
 22:00 Mano tėviškė.
 22:15 Niekas nenorėjo mirti. 
 

 06:15 “Televitrina”. 

 06:30 “Stebuklingas malūnas” (kart.)
 06:55 “Sesutė Alionuška ir broliu-
kas Ivanuška” (kart.)
 07:10 “Na, palauk!” (kart.)
 07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
 07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
 08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) 
N-7
 09:35 “Džeimis gamina namuo-
se” (kart.)
 10:10 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7
 11:05 “Kitą savaitę tokiu pat laiku” 
N-7 (kart.)
 12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
 13:25 “Reindžeris Robas” (kart.)
 13:55 “Pasikeisk!” N-7
 14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
 15:55 “Maištingas angelas” N-7
 16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
 18:00 “Paslaptingas gyvenimas 
N-7
 20:00 “Katinas, kuris vaikščiojo 
vienas” 
 20:25 “Varliukas ieško tėčio” 
 20:40 “Na, palauk!” 
 20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
 21:00 “Visa širdimi tavo” N-7
 22:50 “Paslaptingas gyvenimas” 
(kart.) N-7

 06:15 “Televitrina”.
 06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
 07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
 08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
 09:00 “Vienam gale kablys” (kart.)
 09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
 10:30 “Simpsonai” N-7
 11:25 “Kobra 11” (kart.) N-7
 12:25 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
 13:25 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
 14:30 “Televitrina”.

 15:00 “6 kadrai” 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 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7
 20:30 “Saša ir Tania” N-7
 21:00 “Žinios”
 21:28 “Orai”
 21:30 “Dredas” N-14
 23:20 “Pėdsakai” N-7

06.20 Programa.
 06.24 TV parduotuvė.
 06.40 Grilio skanėstai. 
 07.10 Gyvenimo būdas. 
 07.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 08.10 „Delta“ N-7
 09.15 „Moterų daktaras“ N-7
 10.20 „Jekaterina Didžioji“ N-7
 11.25 „Ragana“ N-7
 12.30 „Iššūkis“ N-7
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Gluchariovas“ N-7
 14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tie-
sioginiame eteryje“ N-7
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Moterų daktaras“ N-7
 18.00 Reporteris. 
 18.52 Orai.
 18.55 Rubrika „Verslo genas“.
 19.00 „Bitininkas“ N-7
 20.00 Reporteris. 
 20.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 20.57 Orai.
 21.00 „Juodosios katės“ N-7
 22.00 Reporteris. 
 22.52 Orai.
 22.55 Rubrika „Verslo genas“.
 23.00 „Gluchariovas“ N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
08:40 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis N-7
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 
7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
3. 
12:35 „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 „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 „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Duokim garo! 
23:00 Vinetu. Naujas pasaulis N-7

06:10 Dienos programa.
06:15 «Mano gyvenimo šviesa» 
N-7
07:30 «Keista šeimynėlė” 
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 “Varom!” (k) N-7

11:25 “Meilės sparnai” 
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys” 
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 Kapitonas Filipsas. N-14
23:35 Nebraska. N-14
01:45 Išminuotojų būrys. N-14. (k.) 

06:10 «Televitrina». Lietuva.
06:25 «Kempiniukas Plačiakelnis» 
N-7
06:55 «Simpsonai» (kart.) N-7
07:55 «Kam ta meilė?» (kart.) N-7
08:25 «Paskutinis iš Magikianų» 
(kart.) N-7
08:55 «Meilės sūkuryje» N-7
10:00 «Tai - mano gyvenimas» 
N-7
11:55 «Tai bent giminaičiai» (kart.) 
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 « Ledynmetis “ N-7
21:05 “ Kita moteris” N-14
23:15 “Adrenalinas» N-14
01:00 “Taksi”. N-14 (k.)
02:45 “Centurionas”. N-14 (k.)
04:25 “CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius”. N-14

06:00 “Auklė” 
07:30 “Asmens sargybinis” (k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7

09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas”. (k) N-7
13:45 “Asmens sargybinis” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
19:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
20:00 Info diena.
21:00 Drakonų tiltas. N-14
22:50 Žydrasis griaustinis (k). N-14
01:00 “Sekso magistrai” N-14
02:00 “Kas žudikas?”. (k)

06:20 Teleparduotuvė.
 06:50 “Griežčiausi tėvai” 
 07:50 Sveikinimai (k)
 10:20 “Būrėja” 
 11:30 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
 12:30 “Sunkių nusikaltimų skyrius” 
N-7
 13:30 “Mirtis rojuje” (k) N-7
 14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
 15:40 “Marvel animė. Ernis” N-7
 16:05 “Tinginių miestelis” 
 16:30 “Būk su manim” N-7
 18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
 19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
 19:55 “Savas žmogus” N-7
 21:00 Nebylus liudijimas. Ypatingi 
santykiai N14
 23:10 Žmogus, kuris tapo kara-
liumi N-7
 01:40 “Modus” N14

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
 06:05 Kaunas Jazz 2018. (kart.)
 07:05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.)
 07:15 Mažasis atradėjas. (kart.)
 07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1 (kart.)
 07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.)
 08:20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
(kart.)
 08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.)
 09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
 12:00 ...formatas. Poetas 
Kornelijus Platelis.
 12:15 Gyvenimas salose. Elba, 
Montekristas ir Gorgona – Italijos 
Toskanos regiono salos 
 12:45 Gyvenimas salose. Sent 
Lusija – Karibų regiono perlas britų 
karūnoje 
 13:15 Stop juosta. (kart.)
 13:40 Stambiu planu. (kart.)
 14:25 Mūsų miesteliai. Užventis. 
2 d. (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. (kart.)
 19:30 Meilė kaip mėnulis. 
 20:25 Kultūros teismas. 
 21:15 Valsas N-14
 22:40 Nuo aukštų bokštų. 
 00:30 Dabar pasaulyje. 
 01:00 Kaunas Jazz 2018.

 06:15 “Televitrina”. 
 06:30 “Katinas, kuris vaikščiojo 
vienas” (kart.)
 06:55 “Varliukas ieško tėčio” (kart.)

 07:10 “Na, palauk!” (kart.)
 07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
 07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
 08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
 09:30 “Džeimis gamina namuose” 
(kart.)
 10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7
 11:05 “Visa širdimi tavo” N-7 (kart.)
 12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
 13:25 “Reindžeris Robas” (kart.)
 13:55 “Pasikeisk!” N-7
 14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
 15:55 “Maištingas angelas” N-7
 16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
 18:00 “Paslaptingas gyvenimas” 
N-7
 20:00 “Lazda gelbėtoja” 
 20:25 “Mažylių girlianda” 
 20:40 “Na, palauk!” 
 20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
 21:00 “Belė” N-7
 23:05 “Paslaptingas gyvenimas” 
(kart.) N-7
 01:05 “Moderni šeima” N-7

 06:15 “Televitrina”.
 06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
 07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
 08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
 09:00 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
 09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
 10:30 “Simpsonai” N-7
 11:25 “Kobra 11” (kart.) N-7
 12:25 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
 13:25 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
 14:30 “Televitrina”.
 15:00 “6 kadrai” 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
 19:00 “Europos U-16 merginų 
krepšinio čempionatas. Lietuva - 
Danija”.
 21:00 “Žinios”
 21:53 “Sportas”.
 21:58 “Orai”
 22:00 “Londono apgultis” N-14
 23:55 “12 galimybių” N-14 (kart.)
N-14 (kart.)

 06.20 Programa.
 06.24 TV parduotuvė.
 06.40 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
 07.10 4 kampai. 
 07.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
 08.10 „Delta“ N-7
 09.15 „Moterų daktaras“ N-7
 10.20 „Jekaterina Didžioji“ N-7
 11.25 „Ragana“ N-7
 12.30 „Iššūkis“ N-7
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Gluchariovas“ N-7
 14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 
N-7
 16.00 Reporteris.
 16.27 Orai.
 16.30 Gyvenimo būdas. 
 17.00 „Moterų daktaras“ N-7
 18.00 Reporteris. 
 18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
 18.57 Orai.
 19.00 „Bitininkas“ N-7
 20.00 Reporteris. 
 20.27 Orai.
 20.30 Grilio skanėstai. 
 21.00 „Juodosios katės“ N-7
 22.00 Reporteris. 
 22.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
 22.57 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“ N-7
 00.05 „Delta“ N-7
 01.05 „Iššūkis“ N-7

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
06:35 Klausimėlis.lt. 
06:55 Moliūgėlio gyvenimas 
08:05 Beatos virtuvė. (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija (subtitruota).
12:40 Tian Šanis. Lokių ir 
arklių kraštas (subtitruota).
13:35 Džesika Flečer 4 N-7
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu 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. 
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Palanga 2018“.
23:45 Reičel išteka (subti-
truota).

06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys” 
06:55 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
07:20 “”Nickelodeon” valan-
da. Žuviukai burbuliukai” 
07:45 “Sveiki atvykę į 
“Veiną”
08:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
08:35 “Linksmieji Tomas ir 

Džeris” 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:30 “Drakonų kova. Super” 
N-7
10:00 Pabėgimas iš Žemės 
planetos
11:45 Trys nindzės imasi 
veikti N-7 
13:30 “Pričiupom!” 
14:00 “Paslaptingoji sala” 
N-7
17:30 “Geriau vėliau, negu 
niekada” N-7
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša
21:15 Ponas ir ponia gangs-
teriai. N-7
23:15 Skaistuolė amerikietė. 
N-14
00:55 Kapitonas Filipsas. 
(k.) N-14

06:15 “Televitrina”. Lietuva.
06:30 “Aladinas” N-7
07:00 “Ančiukų istorijos” N-7
07:30 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” 
08:00 “Aladinas” 
08:30 “Kobra 11” N-7
09:30 “Maisto kelias”
10:00 “Bibliotekininkai” N-7
11:00 “Mažylis mieste» N-7
12:50 “Kačių motina”. N-7
14:45 “Aukso sergėtojas” 
N-7
16:45 “Ekstrasensai tiria” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”
19:17 “TV3 sportas”
19:22 “TV3 orai”
19:25 “Eurojackpot”
19:30 “Dantukų fėja” N-7
21:40 “Aš - robotas». N-7

23:55 “Purvini pinigai”. N-14 

06:15 “Auklė” (k) 
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
09:00 “Nutrūkę nuo grandi-
nės” 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
11:30 “Rykliai - vandenyno 
valdovai». N-7 
12:40 «Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai» N-7
13:40 «Ekstrasensų mūšis» 
N-7
16:00 «Reali mistika» N-7
17:15 «Nusikaltimų tyrėjai» 
N-7
18:25 «Kas žudikas?» N-7
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 Javos karštis. N14
23:40 Goblinas. N-14

 06:20 Teleparduotuvė.
 06:50 “Pragaro katytė” 
 07:50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
 08:50 “Sodininkų pasaulis” 
 09:30 “Tėvas Motiejus” N-7
 10:45 “Būrėja” (k) 
 12:30 “Nekviesta meilė 2” 
 14:45 “Tabatos salonas” 
 15:45 “Širdele mano” N-7
 17:45 “Akloji” 
 18:55 “Būrėja” 
 19:30 “Imperatorė Ki” 
 21:00 “Tiltas” N14
 23:25 “Begėdis” S
 

 KULTŪRA
 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

 06:05 Duokim garo! 
 07:35 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (subtitruota, 
kart.).
 08:05 Misija: Vilnija. (kart.)
 08:30 Pažvelk į profesiją 
kitaip. 
 09:00 Mokslo sriuba. 
 09:30 „Mes
 11:00 Vasarvidžio nakties 
sapnas (subtitruota).
 13:50 Nacionalinis turtas. 
(kart.).
 14:15 Stilius. 
 15:10 Giminės ir... 
 16:00 Euromaxx. 
 16:30 Prisilietimai. 
 17:25 Atspindžiai. (kart.)
 18:00 Prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai. 
 18:45 Klintas Istvudas. 
Gyvenimas kine 
 20:10 Stambiu planu. 
 21:00 Apalūzas N-7 
 22:35 LRT OPUS ORE
 23:35 Kosto Smorigino au-
torinis vakaras. (kart.)
 00:20 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”
 06:30 “Kultūra+” 
 07:00 “Beibleidų spurtas”  
N-7
 08:00 “Mažosios kerėtojos” 
 09:00 “Reindžeris Robas” 
 9:30 “Mano mažasis ponis” 
 10:00 “Franklinas ir draugai” 
 11:00 “Lazda gelbėtoja” 
(kart.)
 11:25 “Mažylių girlianda” 
(kart.)
 11:40 “Na, palauk!” (kart.)
 11:50 “Boleko ir Lioleko 
nuotykiai”. (kart.)
 12:00 “Linksmieji traukinu-
kai” 

 13:00 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” 
 14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
 15:00 “Tavo augintinis”. 
 15:30 “Kulinarinis reidas” 
 16:00 “Džeimis gamina na-
muose” 
 17:00 “Detektyvė Klara” N-7
 18:05 “Džounsai. Išsijungę” 
N-7
 20:00 “Mes einame ieškoti 
saulutės” 
 20:15 “Senojo jūreivio pasa-
kojimai” 
 20:40 “Na, palauk!” 
 20:50 “Boleko ir Lioleko 
nuotykiai”. 
 21:00 “Žmogžudystės 
Valansjene” N-14
 22:55 “Belė” N-7 (kart.)
 01:00 “Džounsai. Išsijungę” 
N-7 (kart.)

 06:08 “Televitrina”.
 06:25 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
 07:25 “Įelektrintas ledas” 
(kart.) N-7
 08:25 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
 08:55 “Vienam gale kablys” 
(kart.)
 09:25 “Pavojingiausi pasau-
lio vairuotojai” N-7
 10:00 “Nuo amato iki verslo”
 10:30 “Planetos talentai” 
 11:00 “Pragaro kelias” N-7
 12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
 13:00 “Krokodilų valdos” N-7
 14:00 “Įelektrintas ledas” 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 “Europos U-16 

merginų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - 
Rusija”.
 21:00 “Žinios”
 21:53 “Sportas”.
 21:58 “Orai”
 22:00 “Policininko istorija 2” 
N-14
 00:30 “Londono apgultis” 
N-14 (kart.)

 07.00 Programa.
 07.04 TV parduotuvė.
 07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7
 07.55 „Pasaulio turgūs. 
Stambulas“. N-7
 08.30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi. 
 08.45 Skinsiu raudoną rožę. 
 09.30 Vantos lapas. 
 10.00 Grilio skanėstai. 
 10.30 Gyvenimo būdas. 
 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.
 16.18 Orai.
 16.20 Partizanų keliais. 
 16.50 Grilio skanėstai. 
 17.25 „Neišsižadėk“ N-7
 18.00 Žinios.
 18.27 Orai.
 18.30 „Neišsižadėk“ N-7
 20.00 Žinios.
 20.22 Orai.
 20.25 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ N-7
 22.00 Žinios.
 22.27 Orai.
 22.30 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ N-7
 23.00 „Iššūkis“ N-7
 01.00 „Moterų daktaras“ N-7

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija, didindama 
savivaldybės socialinio būsto 
fondą, vykdo butų pirkimą. Pir-
kimas vykdomas vadovaujantis 
Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimų tvarkos apra-
šu, patvirtintu Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 
1036 „Dėl Žemės, esamų pasta-
tų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 
m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 
841 „Dėl Žemės, esamų pasta-
tų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
pirkimų arba nuomos ar teisių į 
šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pripažini-
mo netekusiu galios“. Socialinio 
būstų įsigijimas finansuojamas 
Europos Sąjungos ir Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšomis.

Perkančioji organizaci-
ja: Anykščių rajono savival-
dybės administracija, kodas 

188774637, buveinės adresas: J. 
Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, 
tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 
58088, el. pašto adresas - natasa.
kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pa-
vadinimas, buvimo vieta: Vieno, 
dviejų ir trijų (trijų kambarių 
4.1.2 zonoje, žiūrėti zonų plane) 
kambarių butai su visais patogu-
mais Anykščių mieste.

Pirkimo būdas: skelbiamos 
derybos.

Pasiūlymų pateikimo termi-
nas: Pasiūlymus ir kartu su pa-
siūlymu privalomus dokumentus 
reikalinga pateikti iki 2018 m. 
rugpjūčio 29 d. 12.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą 
galima rasti Anykščių rajono 
savivaldybės puslapyje, adresu 
www.anyksciai.lt, aktualių nau-
jienų skiltyje (patalpinta 2018-
08-08) arba Anykščių rajono 
savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, 
Anykščiai, 102 kabinete. 

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. nr. 789.

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia apie butų pirkimą 
Anykščių mieste

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

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
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Gerbiama Vilija, Europos 
Parlamentas pritarė idėjai, kad 
18-mečiai po Europą traukiniais 
galės keliauti nemokamai. Kaip 
įgyvendinamas šis projektas ir ką 
jis reiškia ES jaunimui?

Džiaugiuosi, kad jau šiemet Eu-
ropos Komisija ėmėsi įgyvendinti 
Europos Parlamento pasiūlymą 
dėl nemokamo traukinio bilieto 18 
metų sulaukusiems europiečiams. 
Tai lyg ES dovana jaunuoliams 18-
ojo gimtadienio proga. 

Projektas siūlo visos Europos 
aštuoniolikmečiams vasarą keliau-
ti po žemyną traukiniais su vie-
ninteliu nemokamu bilietu. Norite 
traukiniu į Veneciją, Barseloną, 
Paryžių ar Amsterdamą? Jaunuo-
liai, sulaukę aštuoniolikos, tai ga-
lės padaryti nemokamai.

Šie metai – bandomieji, todėl 
nemokami traukinio bilietai pagal 
Europos Komisijos nustatytą tvar-
ką bus įteikti tik apie 20 tūkstan-
čių jaunuolių. Planuojama, kad jau 
2020-aisiais galimybe nemokamai 
pakeliauti traukiniais po Europą 
pasinaudos 50-70 procentų žemy-
no aštuoniolikmečių.

Įsigaliojo direktyva, palengvi-
nanti ES piliečių galimybę gauti 
konsulines paslaugas trečiosiose 
šalyse. Ką tai reiškia ir kaip di-
rektyva veikia?

Tai labai svarbu ES piliečiams, 
keliaujantiems už Bendrijos ribų, 

Vilija Blinkevičiūtė: 
„Keliaujant svarbu nepamiršti savo teisių“

Rimantas KAZLAUSKAS

Europos Parlamentas kartu su kitomis ES institucijomis yra priėmęs teisės aktų, kurie svarbūs 
keliaujantiems žmonėms. Ką svarbu žinoti, jei keliaujate po Europos Sąjungą ar net už jos ribų?

Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komite-
to pirmininke, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja.

į vadinamąsias trečiąsias šalis, ku-
riose keliautojų šalis neturi diplo-
matinės atstovybės. 

Pavyzdžiui, jei Lietuvos pilie-
tis išvyksta į trečiąją šalį, kurioje 
Lietuva neturi savo diplomatinės 
atstovybės, pagalbos galima kreip-
tis į Prancūzijos, Vokietijos arba 
bet kurios kitos ES valstybės narės 
ambasadą ar konsulatą. 

Konsulinė parama teikiama to-
kiais atvejais: arešto arba sulaiky-
mo, nukentėjus nuo nusikaltimo, 
sunkaus nelaimingo atsitikimo arba 
sunkios ligos, mirties, pagalbos ir 
repatriacijos įvykus nelaimei, kai 
reikalingi laikinieji kelionės doku-
mentai.

Šių metų birželio 15 d. įsiga-
liojo naujas ES reglamentas dėl 
tarptinklinio ryšio paslaugos 
keliaujantiems po ES. Koks šio 
reglamento tikslas?

Įsigaliojus reglamentui keitėsi 
skambučių, žinučių ir mobiliojo 
interneto kainos keliautojams po 
ES. Lietuvos vartotojams, keliau-
jantiems po ES, tarptinklinio ryšio 
paslaugos turėjo atpigti. 

Pagrindinis šio reglamento tiks-
las yra suteikti keliaujantiems eu-
ropiečiams galimybę visoje ES 
naudotis judriojo ryšio paslaugo-
mis tokiomis pat sąlygomis, kaip ir 
savo šalyje.

Koks būtų Jūsų patarimas 
visiems, keliaujantiems po ES 

lėktuvais, traukiniais, laivais ar 
autobusais?

Žinoti savo teises, nepamiršti jų, 
pasinaudoti jomis. Visoje ES trans-
porto paslaugų teikėjams numatyta 
gana griežta tvarka, atsakomybė. 

Pavyzdžiui, jei skrydis atšauk-
tas, lėktuvo keleivis turi teisę su-
sigrąžinti visus už bilietą sumokė-
tus pinigus arba teisę kuo greičiau 
vykti kitu maršrutu. Jei keleivis jau 
yra oro uoste ir nusprendė vykti 
kitu maršrutu, atsižvelgiant į lauki-
mo laiką keleivis taip pat turi teisę 
gauti maisto ir gaiviųjų gėrimų, 
nakvynę.

Jei keleivio skrydis atidėtas dau-
giau kaip trims valandoms, kelei-
vis turi teisę į piniginę kompensa-
ciją. Kompensacijos už atšauktą 
arba atidėtą skrydį nemokamos, jei 
skrydis atšauktas arba atidėtas dėl 
ypatingų aplinkybių, pavyzdžiui, 
dėl prastų oro sąlygų. 

Kokios neįgalių, judėjimo pro-
blemų turinčių ES keliautojų 
teisės?

Jei ES piliečio judėjimo galimy-
bės ribotos, turi būti sudarytos są-
lygos ir galimybės keliauti lėktuvu, 
traukiniu, autobusu ar laivu. Kaip 
ir visiems kitiems asmenims.

Judėjimo problemų turintys ke-
leiviai turi teisę į nemokamą pa-
galbą įlipant į lėktuvą ir išlipant iš 
jo, skrydžio metu bei oro uostuose 
prieš skrydį ir po jo. Panaši tvar-

ka galioja ir keliaujant traukiniais, 
autobusais, laivais. Yra tik vienas 
prašymas: apie savo negalią būti-
nai įspėkite vežėjus, bilietų platin-
tojus ar kelionės organizatoriais iš 
anksto, bent prieš 48 valandas.

O jei neįgalus žmogus į kelionę 
po ES išvyksta savo automobi-
liu?

Tuomet kelionėje tikrai pravers-
tų ES neįgaliųjų automobilių sta-
tymo kortelė. Ši kortelė suteikia 
galimybę naudotis tam tikromis 
automobilių statymo teisėmis ir 
stovėjimo aikštelėmis.

Ką dar patartumėte keliaujan-
tiems po Europą?

Prieš išvykstant į ES šalis, taip 
pat į Norvegiją, Islandiją, Lich-

Vilija Blinkevičiūtė: „Keliaujant po Europą ir trečiąsias šalis 
svarbu nepamiršti savo teisių, jomis pasinaudoti“.

tenšteiną ar Šveicariją, nepamirš-
ti pasirūpinti Europos sveikatos 
draudimo kortele. Ją galima įsigyti 
savo teritorinėje ligonių kasoje 

Ši kortelė – kiekvieno keleivio 
garantija gauti nemokamą būtinąją 
medicininę pagalbą užsienyje. Ji 
padės sutaupyti ir laiko, ir pinigų.

Užsak.nr. 787

„Tereikia privažiuoti prie sodo 
vartų ir varna tuoj pat atskrenda 
iš Šventosios upės pakrantės alks-
nių, - šypsojosi A. Vilkončius. – Ji 
žino, kad atvažiavau ne tuščiomis 
ir prašo ko nors palesti. Per karš-
čius varna mėgsta maudytis. Čita, 
manyčiau, gana protingas paukš-
tis, tačiau mėgsta ir pokštus. Jau 
ne kartą bandė pavogti mano au-
tomobilio raktelius. Turiu nuo jos 

Direktoriaus draugė – 
pokštininkė Čita

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių Kūrybos ir dailės mokyklos direktorius Arūnas Vil-
končius pavasarį nuo pražūties išgelbėjo mažą varniuką. Dabar 
tai jau suaugusi, Čitos vardą turinti protinga varna, jo laukianti 
Elmos kolektyviniame sode ir krečianti pokštus ne tik jam, bet ir 
kaimynams. 

saugoti visus smulkius blizgančius 
daiktus“.

Mažą bejėgį varniuką ant ke-
lio A. Vilkončius rado pavasarį. 
Jam pagailo pražūčiai pasmerkto 
paukščiuko, parsivežė jį į sodą, 
agyvendino specialiai jam įreng-
toje erdvėje, kad neužpultų ka-
tės ar kiti plėšrūnai. Varniukas 
greitai apsiprato : laukdavo savo 
šeimininko, augo ir greitai pradė-

jo skraidyti. „Dienas Čita leidžia 
laisvėje, tačiau nakčiai ir dabar 
uždarau ją jos namelyje. Gaudyti 
jos nereikia : ji gerai žino, kur na-
kvos, laukia ryte, kad išleisčiau,- 
šypsojosi A. Vilkončius. – Varna 
mane atpažįsta ir tik ant mano ran-
kos ištiesto piršto nutupia, leidžia-
si paglostoma ir stengiasi padėti 
man dirbti, kartoja mano judesius. 
Ravėjau lysvę, ir ji, kur buvus ne-
buvus, prisistatė. Rovė viską iš ei-
lės ir dėjo ant žemės. Darbą teko 
nutraukti. Kažką remontavau, tai 
pastvėrė ir nežinia kur nunešė 
atsuktuvą. Mėgsta blizgančius 
daiktus bei maistą vogti ir slėpti. 
Tačiau skirtingai nei kiti paukš-
čiai ji net po kelių dienų atsimena, 
ką kur paslėpusi. Palydi ji mane į 
paplūdimį, tačiau ir ten be pokštų 
neapsieina. Tai cigaretes, tai dar 
kokį niekutį iš besimaudančiųjų 
nugvelbia“.

Apie Čitą S. Vilkončius galėtų 
pasakoti ir pasakoti. Antai, kol 
varna buvo maža, ją kaip naikin-
tuvai atakuodavo strazdai, tačiau 
dabar jų sode neliko nė vieno, 
vyšnios nenukentėjo, visus straz-
dus varna išvaikė. Ji susidraugavo 
su šuniu Bubiu, nors anksčiau nuo 
jo ir nukentėdavo. Šią karštą va-
sarą varna mėgsta maudytis ir pati 
išsilukštena ledus. Beje, A. Vil-
končiaus sūnaus kojinė tebepuošia 
kaminą, kur ją nunešė Čita, o iš 

manęs ji spėjo nugvelbti šaukštelį, 
kuriuo aš net nespėjau pasimaišyti 
kavos, teko ją vaikytis po sodą ir 
atgauti tik pavaišinus ledais. 

Pasak A. Vilkončiaus, varna 
-  tikrai protingas paukštis, ir jis 
skaitęs, kad intelektu prilygstanti 
4 – 5 metų vaikui. „Tik varnos ir 
beždžionės  sugeba pasinaudoti 
įrankiais maistui pasiekti, – pasa-
kojo A. Vilkončius. – Prisimenu, 
berods, Ezopo pasakėčią, kai var-
na, negalėdama pasiekti vandens 
siaurame inde, primetė į jį akme-
nėlių, kad vanduo pakiltų, ar jau 
šiais laikais atliktą ekperimentą, 
kai šalia indo, kuriame buvo mais-
tas, o jį buvo galima pasiekti tik 
kabliuku, šalia indo buvo padėtas 
iš vielos sulenktas kabliukas, o 
kita viela lygi. Varna iš karto susi-
gaudė ir maistą išsigraibė kabliu-
ku, tačiau kita sparnuotoji gudruo-
lė dar labiau nustebino, pati snapu Varna laukia Arūno Vilkončiaus, o jam atvažiavus stengiasi būti 

kartu.

Nuo Čitos obuolio 
nepaslėpsi.

.
sulenkusi kabliuką“. Jo nuomone, 
tikrai nereikėtų įsižeisti, jei kas 
pavadina varna: tai greičiau kom-
plimentas, nes tai protingas, išra-
dingas ir gudrus paukštis, įsime-
nantis žmonių veidus ir jai bloga 
padariusiems kerštaujantis. 

Tai ne pirmoji A. Vilkončiaus 
užauginta varna. Prieš keletą metų 
radęs bejėgį varniuką irgi užaugi-
no, tačiau užaugęs jis greitai įsi-
liejo į varnų būrį ir dingo. Gaila, 
bet šiuo metu varnų soduose nėra. 

šimtas istorijų

Čita ir Bubis dabar jau draugai. 
Autoriaus nuotr. 
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Gal Dievas ir  padėjo sodybą ap-
saugoti nuo sunaikinimo, padėjo jai 
augti, nes Vilius buvo giliai tikintis 
žmogus“, - svarstė jo sesuo. Sovie-
tmečiu Orvidų sodybą imta vadin-
ti net absurdo muziejumi, tačiau 
meno žinovai jau tuomet V. Orvido 
kūrinius vadino meno šedevrais. 
Sodyboje lankėsi net tuometis So-
vietų sąjungos vadovas Michailas 
Gorbačiovas. 

Beje, V. Orvidas yra ne kartą 
užsiminęs, kad kūrybinių idėjų 
semiasi bei gyvenimo apsiprendi-
mams jam turi įtakos Žemaitijos 
mąstytojas Justinas Mikutis. Baigęs 
Kretingos pranciškonų gimnaziją, 
studijavęs Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, buvęs tremtinys buvo 
be galo plačios erudicijos, garsėjo 
originaliomis mintimis apie litera-
tūrą, meną, architektūrą, religijas, 
tapo prie sovietmečio neprisitaikiu-
sios kultūros simboliu. Jis dažnai 
lankydavosi Orvidų sodyboje, tapo 
kaip ir dvasiniu V. Orvido mokyto-
ju. Beje, J. Mikučio kapą Vilniuje, 
Karveliškių kapinėse, ženklina  Or-
vido sukurtas paminklas „Nukry-
žiuotasis Kristus“.

Pasak V. Orvido sesers, kurti 
unikalų muziejų V. Orvidui padėjo 
visi šeimos nariai, dažnai ir svetimi, 
nepažįstami, čia užklydę, ieškoda-
mi dvasinės atgaivos. „Sodyboje 
vietos rasdavo ir narkomanai, al-
koholikai ar šiaip likimo palaužti 
žmonės. Nė vieno Vilius iš sodybos 
neišprašydavo, leisdavo įsikurti , 
išklausydavo , stengėsi kuo galėda-
mas padėti dvasiškai palūžusiems, 
- prisiminė jo sesuo. - Rinkdavosi ir 
filosofai, kunigai slapta čia aukoda-
vo mišias“. 1989 – aisiais, vasaros 
pabaigoje, V. Orvidas priėmė Lietu-
vos Mažesniųjų brolių  pranciškonų  
vienuolio įžadus, pasirinko Gabrie-
liaus vardą. 

Lietuvoje atkūrus nepriklauso-
mybę V. Orvidas lengviau atsi-
kvėpė, jo kūrybinė energija galėjo 
lietis laisvai, nors apie vis labiau 
akmeninių skulptūrų ir kompozi-
cijų užvaldomą sodybą – muziejų 
nuomonių dar būta įvairių. Sodyba, 
kaip ir anksčiau, traukte traukė čia 
rinktis  jaunimą, meno žmones, pa-
daugėjo svečių iš užsienio. Vasaro-
mis, o vėliau ir žiemą, socialinės ir 

Viliaus Orvido sukurtą pasaulį 
saugo sesuo

(Atkelta iš 5 p.) Pernai, rugpjūčio 5 – ąją, mi-
nint 25 – ąsias V. Orvido mirties 
metines, jį pažinojęs ir iki mirties 
artimai bičiuliavęsis dailininkas 
Vaidotas Žukas interneto portale 
„bernardinai.lt“ menininką, skulp-
torių ir brolį pranciškoną prisimena 
kaip retos dvasinės šviesos, plataus 
polėkio ir plačios mecenatystės 
asmenybę: „Deja, iki šiol žmonės 
nesupranta, kokį lobį turi Lietuvoje. 
Įsteigus Viliaus Orvido muziejų ir 
jį šiuolaikiškai sutvarkius, Viliaus 
skulptūros užtikrintai taptų europi-
nio lygio reiškiniu, visaverčiu trau-
kos centru ir visos Lietuvos garbe“, 
- sakė dailininkas. 

Sodybą – muziejų prižiūrinti P. 
Beniušienės šeima lankytojų srau-
tais nesiskundžia, bet tvarkyti 4 
hektarų teritoriją, pilną akmens ir 
medžio skulptūrų, sudėtingų kons-
trukcijų, kompozicijų, nėra lengva, 
tam reikia ir laiko, ir lėšų. 

„Kiekvienas mūsų sodybos lan-
kytojas savaip supranta Viliaus 
sukurtą staigmenų, galingų kompo-

zicijų ir akmens bei medžio skulp-
tūrų pasaulį, kurio pagrindinė  gija 
- Nukryžiuotasis ir Švč. Mergelė 
Marija, tačiau galima įžvelgti ir kitų 
religijų apraiškų, -  pastebėjo P. Be-
niušienė. – Čia nenusivilia tiesiog 
ieškantys gamtos grožio, harmoni-
jos. Sodyboje – muziejuje kuriamas 
botanikos parkas - Dievo apvaizdos 
akis. Abejingų jo kūrybai nebūna. 
Skulptūrose ir kompozicijose tiek 
daug dvasingumo, paslėptos misti-
kos, kad blogų minčių turintys žmo-
nės ilgai čia neištveria, o ieškantieji 
sugrįžta kaskart iš naujo“. 

Dabar sodyboje - muziejuje gali-
ma apsistoti ir ilgesniam laikui. Tai 
suteikia galimybę V. Orvido sukur-
tame pasaulyje palydėti saulę ar ją 
pasitikti, pabūti čia naktį. 

„Tebus apsaugotas nuo nedera-
mos intervencijos šis mažas tautos 
dvasios šaltinėlis, kad trokštančios 
Dievui ir Tėvynei prisikelti sielos 
rastų čia atgaivos versmę“, - rašė 
V. Orvidas, tarsi nujausdamas savo 
neilgo gyvenimo lemtį. 

Orvidų sodyba – muziejus
Kretingos raj, Imbarės seniūnija, Gargždelės kaimas, Plungės g. 18.
Tel. +370(613) 28624, +370 688 16207  e. p. info@orvidusodyba.lt
Dirba nuo 10 iki 19 val., išskyrus pirmadienį.
Bilietų kaina:  suaugusiems – 4 , studentams ir neįgaliesiems – 3, 
moksleiviams – 2 eurai.

Paminklas sodyboje, kur parkrito Vilius Orvidas. Palaidotas Sa-
lantų kapinėse.

Autoriaus nuotr.

Didysis kryžius matyti iš toli.Vilius Orvidas sakydavo,kad pamatęs akmenį jau žinodavęs, ką iš jo padarys.
dvasinės užuovėjos ieškantys žmo-
nės sodyboje apsistodavo kelioms 
dienoms, net ir savaitėms, kartais 
tokių gyventojų susirinkdavo kone 
arti šimto. Pasak kūrėjo sesers, jis 
nė vieno neišvijo, sakydavo: „Aš 
čia nieko netvarkau, tegu Aukščiau-
siasis daro“. 

V. Orvidas į amžinybę išėjo labai 
netikėtai, parkrito savo sodyboje, 
tarp savo kūrinių, 1992 – ųjų rug-
pjūčio 5 dieną. 

Muziejų bandė paversti 
valstybiniu

Po kūrėjo mirties į sodybą kurį 
laiką atklysdavo mažiau žmonių,  
nes, daugelio manymu,  kartu su 
V. Orvidu į amžinybęs iškeliavo ir 
jo aura, tačiau kūrybinis palikimas 
liko. Dar gyvas būdamas, tarsi nu-
jausdamas savo lemtį, V. Orvidas 
kažkuriame interviu, kurių jis davė 
daugybę, buvo užsiminęs, kad so-
dybą su joje esančiomis skulptū-
romis jis paliktų formuoti pačiai 
gamtai. Buvę jo artimiausi draugai, 
gerbėjai, meno žmonės susirūpino 
tolimesniu  V. Orvido kurto stebu-
klo likimu. Buvo minčių, kad brolio 
Gabrieliaus sodyboje galėtų įsikurti 
broliai pranciškonai ir atlikinėti ap-
eigas, dėtos pastangos, kad sodybą 
perimtų valstybė, nes tokio meni-
ninko, koks buvo V. Orvidas, pa-
likimas yra visos Lietuvos žmonių 
nuosavybė. Vienas iš besirūpinusių 
muziejaus likimu buvo ir Vytautas 
V. Landsbergis jaunesnysis, artimai 
bendravęs su V. Orvidu, sukūręs 
apie jį filmą. Praėjus devyneriems 
metams po  V. Orvido mirties, peti-
cija su jo ir kitų meno žmonių para-
šais dėl XX amžiaus Lietuvos meno 
ir dvasios paminklo tolesnio likimo 
buvo įteikti šalies Prezidentui ir 
kitiems aukščiausiems Lietuvos 
vadovams, tačiau atsako nesulauk-
ta. Sodybos likimu rūpinosi jo arti-
mieji, įkūrę viešąją įstaigą „Orvidų 
sodyba“.

Bendrystė su V. Orvidu ir vėles-
nis sodybos lankymas davė peno 
įvairiems gandams, vienu metu net 
tokiam, kad V. Landsbergis ruošiasi 
sodybą pirkti. Profesoriaus sūnus 
tokius gandus iškart paneigė pa-
reiškęs, kad tokių minčių niekada 
neturėjęs...

šiupinys
Durpynas. Ketvirtadienį, rug-

pjūčio 9 dieną, Kurklių seniūni-
jos Didžiakaimio kaime, dviejų 
arų plote, degė durpynas. Laimei, 
gaisras buvo anksti pastebėtas ir 
jį ugniagesiai spėjo užgesinti.

Laureatai. Traupio pagrindinė 
mokykla tapo Lietuvos mokinių 
neformaliojo švietimo centro  
mokyklų edukacinių erdvių kon-
kurso nugalėtojais. 

Obuoliai. Sodai lūžta nuo 
obuolių, žmonės ieško, kur juos 
dėti. Vakar pradėjo darbą Anykš-
čių obuolių supirkimo punktas, 
tačiau kainos sodininkų nedžiu-
gina - mokama 4 eurocentai už 
obuolių kilogramą. 

Vėl. Anykščiuose,Vilniaus ga-
tvėje, esantį buvusios pieninės 
pastatą prieš kelerius metus nusi-
pirkę savininkai pradėjo tvarkyti, 
saugodami nuo benamių, užkalė 
langus, sutvarkė aplinką ir pasta-
tą padarė saugų, kad nuo pastato 
sienos ant praeivių galvų nekristų 
plytos. Deja, šiuo metu per išlauž-
tą langą į pastatą vėl gali patekti 
benamiai, aplink statinį kaupiasi 
šiukšlės, o laiptai iš kiemo pusės 
tapo rūkalių pamėgta vieta. 

Dalins. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos Anykščių ra-
jono komitetas informuoja, kad

Anykščių miesto ir Anykš-
čių seniūnijos gyventojams 
maisto paketai bus dalijami š. 
m. rugpjūčio mėn. 13; 14; 16 
d. nuo 9.00 iki 14.00 val. adre-
su: Vilties g. 24, Anykščiai. 
Informacija teikiama Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Anykščių skyriaus telefonais: 8 
381 5 34 63; 8 610 39 314

Griovyje. Rugpjūčio 8-ąją, 
19 val. 35 min.,  Anykščių sen., 
Pavarių II k., buvo pastebėtas 
į griovį įvažiavęs automobilis 
RENAULT MEGANE SCENIC. 
Šalia automobilio stovėjo bū-
dama neblaivi (nustatytas 2,52 
prom. girtumas) moteris (g. 1964 
m.), gyv. Anykščių sen., Šeimy-
niškėlių k., Elmos 8-oji g., kuri 
paaiškino, kad vairavo nurodytą 
automobilį. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Moteris sulaikyta ir už-
daryta į Utenos aps. VPK arešti-
nę.

Keliautojai. Šventosios upe 
keliauja ir užsieniečiai. Prieš 
keletą dienų ties Butėnų kaimu 
trumpam apsistojo upe plaukian-
tys lenkai. Tarp jų - žinomas Len-
kijos rašytojas - eseistas, literatū-
ros istorikas Marek Bienyczik,jo 
simpatinga žmona, architektė 
Lena Husszar, tikinusi, kad jos 
vyras esąs pats geriausias, tačiau 
lietuviškai dar nieko neišleidęs, 
tačiau viliasi, kad gal kas nors 
kada nors pasirodys ir lietuviškai. 
Kita keliautojų pora taip pat iš 
literatūros mokslų duoną valgo, 
mokslų daktarų titulus užsitarna-
vę universitetų dėstytojai -  Doro-
ta Siwicka Varšuvos universitete, 
o Olek Nawarecki -Katovicuose. 
Tyrėnėtojai pačiame karjeros gra-
žume, jau parašę daug knygų ir 
toliau su aistra besidarbuojantys, 
savo žinias dalijantys, ugdantys 
jaunąją kultūros darbininkų kar-
tą. Jų daug parašyta apie Ado-
mą Mickevičių, kurio kūryboje 
(,,Ponas Tadas”,,,Vėlinės”) esa-
ma daug mūsų tautų istorijos. 
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Liepos 27 dieną Aplinkos mi-
nisterija paskelbė naują kvietimą 
teikti paraiškas daugiabučiams re-
novuoti pagal valstybinę Daugia-
bučių namų atnaujinimo (moder-
nizavimo) programą. Investicijų 
suma sieks 150 mln. eurų, o vals-
tybė suteiks 50 mln. eurų paramos, 
kompensuodama 30 proc. investi-
cijų, tenkančių energijos taupymo 
priemonėms. Už šias lėšas numa-
toma sudaryti sąlygas renovuoti ne 
mažiau kaip 500 daugiabučių. Pla-
nuojama 100 proc. apmokėti arba 
kompensuoti renovacijos projektų, 
kurie bus vykdomi pagal šį kvieti-
mą, parengimo, administravimo ir 
statybos techninės priežiūros iš-
laidas, taip pat 100 proc. padengti 
nepasiturintiems butų savininkams 
tekusias išlaidas.

Kaip teigiama Aplinkos ministe-

rijos  pranešime, pagal šį kvietimą 
priimamų paraiškų skaičius nebus 
ribojamas, o projektų srautas iš-
dėstomas pamečiui. Paraiškos bus 
atrenkamos ir reitinguojamos pa-
gal numatytus atrankos kriterijus. 
Reitingavus gautas paraiškas, bus 
sudarytas pirmiausia finansuojamų 
projektų sąrašas. Į jį nepatekusias 
paraiškas numatoma įtraukti į re-
zervinį projektų sąrašą ir sudaryti 
sąlygas projektus įgyvendinti ki-
tais metais. Pirmenybė teikiama 
kompleksinei, vadinamajai kvarta-
linei, renovacijai.

Suteikiama galimybė teikti pa-
raiškas ne tik savivaldybėms, bet 
ir daugiabučių namų bendrojo nau-
dojimo objektų valdytojams, as-
menims, kurie teikia daugiabučių 
renovacijos projekto įgyvendini-
mo administravimo paslaugas, taip 

pat savivaldybių paskirti energinio 
efektyvumo didinimo programos 
įgyvendinimo administratoriai.  
Patvirtintas paraiškas reikės pa-
teikti nuo š.m. lapkričio 1 d. iki 
gruodžio 1 d. daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) pro-
gramą administruojančiai Būsto 
energijos taupymo agentūrai. 

Gyventojai, norintys atnaujinti 
(modernizuoti) daugiabučius na-
mus, turėtų suskubti rinkti parašus 
dėl pritarimo renovacijai. Norin-
tiems renovuoti daugiabutį reika-
lingas daugiau nei 50 proc. (50 + 1) 
butų savininkų pritarimas. Tuomet 
gyventojai turėtų kreiptis į Anykš-
čių rajono savivaldybę ar savo 
daugiabučio namo administratorių 
ir jų daugiabučiams namams bus 
pradėti rengti investiciniai planai.

Kartu su paraiška reikia pateik-

ti ne tik daugiabučio namo butų ir 
kitų patalpų savininkų susirinkimo 
protokolą, kuriuo jie pritaria dau-
giabučio renovacijai ir patvirtina 
jo atnaujinimo investicijų planą, 
bet ir pasirinkto finansuotojo nu-
statytos formos protokolą dėl lėšų 
skolinimosi. Tai leis greičiau įgy-
vendinti projektus.

Atliekant investicinius planus 
(ką ir kaip daryti, kad būtų pasiek-
tas maksimalus šiluminės energijos 
sutaupymas ir už buto šildymą būtų 
mokama mažiau) bus tariamasi su 
kiekvieno namo butų savininkais 
organizuojamų susitikimų metu. 
Apie planuojamus susirinkimus 
gyventojams iš anksto bus praneš-
ta daugiabučio namo skelbimų len-
toje ir savivaldybės internetinėje 
svetainėje www.anyksciai.lt.

Turintiems klausimų dėl dau-

giabučių namų atnaujinimo (mo-
dernizavimo) prašome kreiptis 
į Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos skyriaus 
vyriausiąjį specialistą Valentiną 
Vitkūną, el. p. valentinas.vitku-
nas@anyksciai.lt, tel. (8 381) 
58073, mob. 8 698 31805 arba 
adresu J. Biliūno g. 23, Anykš-
čiai, 311 kab. ar į Anykščių rajono 
energinio efektyvumo didinimo 
daugiabučiuose namuose progra-
mos įgyvendinimo administratorių 
- UAB Anykščių komunalinio ūkio 
Renovacijos projektų vadovą Liną 
Pravilionį, el. p. linas.pravilionis@
anykom.lt, tel. (8 381) 51630 arba 
adresu Gegužės g. 47, Anykščiai.

Anykščių r. savivaldybės
informacija

Užsak. nr.789

Kviečiame teikti paraiškas daugiabučių namų renovacijai

Paraiškos priimamos nuo š. 
m. liepos 23 d. iki š. m. rugpjū-
čio 17 d. (imtinai).

Pareiškėjais gali būti žemės 
ūkio produkcijos gamybos-per-
dirbimo veikla besiverčiantys 
Anykščių rajono gyventojai, 
ūkio subjektai, vykdantys veiklą 

Anykščių rajono savivaldybės teri-
torijoje ir registruoti Lietuvos Res-
publikos teisės aktų nustatyta tvar-
ka, kurių ūkio ekonominis dydis, 
išreikštas produkcijos standartine 
verte, ne didesnis kaip 7999 eurų.

Teikiamas projektas turi ati-
tikti pagrindinį tikslą: siekti, kad 

Kviečiame teikti paraiškas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018 – 
2020 metų veiklos plano priemonę Nr. 3.1.1.03 ,,Kaimo verslo ir investicijų veikla“
Kviečiame teikti paraiškas pagal Anykščių rajono savivaldybės 

strateginio 2018 – 2020 metų  veiklos plano priemonę Nr. 3.1.1.03 
,,Kaimo verslo ir investicijų veikla“

Anykščių rajone užauginta žemės 
ūkio produkcija būtų perdirbama 
vietoje ir skatinti smulkių ūkių kū-
rimąsi ir vystymąsi.

Finansuojama  iki 50 procen-
tų projekto išlaidų vertės, bet ne 
daugiau kaip 3 tūkst. eurų vienam 
projektui.

Rengiant paraiškas prašome 
vadovautis Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos di-
rektoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsa-

kymu 1-AĮ-169 ,,Dėl Anykščių 
rajono savivaldybės strateginio 
2018–2020 metų veiklos plano 
priemones Nr. 1.1.4.05, 2.1.2.07, 
2.1.2.09, 3.1.1.03, 4.1.2.03, 
6.1.2.06, 9.1.2.23 finansavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Rei-
kalavimus, aprašus ir paraiškos 
pavyzdį galite rasti internetiniame 
puslapyje www.anyksciai.lt .

Paraiškas priima ir konsulta-
cijas teikia Priemonės koordi-

natorius  Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Virman-
tas Velikonis (J. Jablonskio g. 
30, LT-29111 Anykščiai, 102 
kab., tel. (8 381) 59262, el. paš-
tas virmantas.velikonis@anyks-
ciai.lt). 

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. nr.789

„Baigiantis vasarai ir artėjant 
mokslų metų pradžiai, savo klien-
tams parengėme išskirtinius pasiū-
lymus telefonams įsigyti. Itin di-
delės ne tik akcijos, bet ir telefonų 
asortimentas, kuriam jos galioja“, 
– sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
prekybos vadovė.

Vasariškos „Tele2“ nuolaidos 
pasiūlymuose nurodytiems išma-
niesiems siekia iki 40 proc. ir ga-
lioja su visais operatoriaus mokė-
jimo planais.

Reta proga – „Samsung 
Galaxy S8“ net 25 proc. pigiau
Svajojusiems apie vos pernai 

pristatytą „Samsung“ flagmaną – 

verta suskubti. Dabar vandeniui ir 
dulkėms atsparų išmanųjį „Sam-
sung Galaxy S8“ galima įsigyti 
180 Eur pigiau. Sudarius 24 mėn. 
sutartį ir sumokėjus pradinę 49 Eur 
įmoką, šis itin lengvas, plonas ir 
12 MP kamerą turintis išmanusis 
kainuos vos 20 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties – 709 Eur).

Išskirtiniai pasiūlymai 
„Huawei“ gerbėjams
Snausti neverta ir planuojan-

tiems įsigyti „Huawei P20 Lite“. 
Sudarius 24 mėn. sutartį ir sumo-
kėjus pradinę 17 Eur įmoką, šis 
ergonomiškas 5,84 colio skers-
mens išmanusis kainuos vos 11,75 

Vasariškos „Tele2“ nuolaidos – telefonai iki 40 proc. pigiau
Vasarai persiritus į antrąją pusę, technologijų lyderė „Tele2“ siūlo 

ja dar pasidžiaugti ir pasinaudoti įspūdingomis nuolaidomis išma-
niesiems. Ypač viliojantys pasiūlymai klientų laukia visuose operato-
riaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

Eur/mėn. (kaina be sutarties – 379 
Eur).

Norintiems sutaupyti dar dau-
giau – pasiūlymas taip pat yra. 
Šiuo metu dvigubą kamerą turintį 
„Huawei P smart“ galima įsigyti 
beveik 40 proc. pigiau. Sudarius 
24 mėn. sutartį ir sumokėjus vos 6 
Eur pradinę įmoką, šis išmanusis 
kainuos tik 6,75 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 279 Eur).

Vasariškų nuolaidų išmanie-
siems su visais planais – net iki 
250 Eur – paruošta ir daugiau. 
Apie visas jas sužinoti galima 
kiekviename „Tele2” salone arba 
internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt.

Perkant internetu – 
12 mėn. ilgesnė garantija!
„Tele2“ pasirūpino, kad vasara 

būtų dar nerūpestingesnė ir pa-
ruošė specialų pasiūlymą perkan-
tiems internetu. Šiuo metu pasiū-
lymuose nurodytiems ir internetu 
įsigytiems telefonams su sutartimi 
– vietoje įprastos 24 mėn. yra su-
teikiama net 36 mėn. garantija.

Internetinėje „Tele2” parduotu-
vėje naują išmanųjį įsigyti galima 
visą parą ir vos kelių mygtukų 

paspaudimu. Užsakytos prekės 
bus nemokamai pristatytos pirkė-
jo nurodytu adresu per dvi darbo 
dienas.

Telefonams papildomai taiko-
mas valstybės nustatytas laikme-
nos mokestis. Pasiūlymų ir įrengi-
nių kiekis bei laikas – riboti.

Užsak. nr.788

Priminsime, jog ketinta dviem 
ūkiniams pastatams suformuoti že-
mės sklypus ir parduoti aukcione. 

Pirmasis apie privatizacijai ruo-
šiamą pakrantę sužinojęs Svėdasuo-
se vasarojantis, iš šio miestelio kilęs 
Artūras Budreika parašė raštą Naci-
onalinei žemės tarnybai prie Žemės 
ūkio ministerijos. Iš šios institucijos 
jis gavo atsakymą, kad įstatymai 
draudžia privatizuoti bendro nau-
dojimo teritorijas. Tačiau Anykščių 
savivaldybės administracija valsty-
binėje žemėje ,,atrado“ du statinius 

- sandėliukus. Ir remdamasi tuo, kad 
jeigu esą pastatai,tai  šalia jų turėtų 
būti ir žemės, ėmė formuoti skly-
pus.  

,,Šiuo metu formuojami žemės 
sklypai prie Savivaldybei nuosavy-
bės teise priklausančių pagalbinių 
ūkinių pastatų ( J.Tumo-Vaižganto 
g. 12 c ir 12 b ) Svėdasų miestelyje. 
Pastatai su jiems priskirtais žemės 
sklypais bus parduoti viešajame 
aukcione,” -  rašte, adresuotame Lie-
tuvos Vyriausybės kanceliarijai ir A. 
Budreikai, nurodė Anykščių savi-
valdybės administracijos direktorius 

Audronius Gališanka. (Vidmantas 
ŠMIGELSKAS - ,,Mūšis dėl ežero 
pakrantės“, ,,Anykšta“ 2018 06 30).

Gavę šį raštą svėdasiškiai parašė 
dar šūsnį raštų - valstybinėms insti-
tucijoms bei Anykščių rajono merui 
K.Tubiui. Kaip minėjau, raštą merui 
pasirašė per 500 svėdasiškių.

,,Esat dėkingi, jog meras išgirdo 
svėdasiškių prašymą?“ - paklausė-
me Svėdasų bendruomenės tarybos 
pirminkė A.Fjellbirkelan. 

,,Už ką dėkingi? Kad privertėme 
laikytis įstatymų?“ -  į klausimą 
retoriškai perklausdama  atsakė 

A.Fjellbirkelan. Ji džiaugiasi, jog 
pasiekė tikslą ir Alaušo ežero pa-
krantė liks visiems svėdasiškiams.

Ketinti privatizuoti sklypai - šalia 
dabartinės maudyklos. Bendruome-
nė ketina tvarkyti apleistą teritoriją, 
jau kreipėsi į Anykščių savivaldy-
bės administraciją, jog būtų skirtas 
finansavimas lieptui į ežerą įrengti. 
A.Fjellbirkelan kalbėjo, kad kol 
kas neaiški liepto įrengimo sąmata, 
tačiau pažadą, jog bus skirtas finan-
savimas, ji išgirdusi. Tiesa, ben-
druomenei nurodyta prieš tai savo 
lėšomis užsakyti liepto projektą.  

Svėdasiškiai pasiekė, kad Alaušo 
pakrantė nebūtų privatizuojama

(Atkelta iš 1 p.)

Svėdasų bendruomenės tary-
bos pirminkė Asta Fjellbir-
keland džiaugėsi, jog susitel-
kusi bendruomenė sustabdė 
Alaušo ežero pakrantės pri-
vatizavimą.

Svedasai.info nuotr.
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parduoda

Iš nuotraukos darome  portretus  laidotuvėms 
  (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliu  
kaina – 15 eurų.

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

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

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! Rugpjūčio 16 d. (ketvir-
tadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibo-
mis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradedančiomis 
kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 12d. (sekmadienį) 

prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50E).Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais.

Spec.lesalai. Jei  vėluosime, prašome 
palaukti. Tel 860869189.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 
Janušava 7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 
7:35, Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, 
Svėdasai 15:10, Čekonys 15:30, 
Debeikiai 15:40, Rubikiai 15:50, 
Burbiškis 16:00, Anykščiai 16:15 
ūk.turgus, Kurkliai 16:35, Staškuniškis 
16:45.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-606) 99303.

Namą Anykščių mieste. 
Tel. (8-602) 94401. 

Anykščiuose pusę namo.
Tel. (8-601) 43008.

Dviejų kambarių butą Kavarske, P. 
Cvirkos 32.

Tel. (8-600) 88896.

3 k. butą Anykščių m. 
Tel. (8-608) 18792.

Bendrabučio tipo name nedidelį 
2 kambarių butuką. 21 kv. m., tvar-
kingas, patogumai bendri. Kaina 
3000eu.

Tel. (8-608) 52658.

Anykščių r., Rubikių k.  graži so-
dyba šalia Rubikių ežero (10 km iki 
Anykščių).  25 a., ūkinis pastatas, rū-
sys, su baldais.  

Tel. (8-683) 91121.

Anykščių rajone, Viešintų miestelyje 
mūrinis garažas (23 kv. m.).

Tel. (8-683) 91121.

2-jų kambarių butą su patogumais. 
Plastikiniai langai, baldai. Autonominis 
šildymas. Atskiras įėjimas.

Tel. (8-608) 18683.

Burbiškio km, arti Anykštos upės 
- mūrinį namą 52kv. m. po dalinio 
kapitalinio remonto. Yra 3 garažai: 2 
po 30 kv. m., yra aut. remonto duobė. 
Du rūsiai, vienas akmeninis. Yra van-
dentekis, aknalizacija. 18,5 a žemės. 
Kaina 18 500eu.

Tel. (8-676) 69399.

Kuras

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža 
miškavežiu.

Tel. (8-610) 73256.

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

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

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

Nebrangiai beržines, alksnines mal-
kas kaladėmis,

skaldytas. 
Tel. (8-630) 57490.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, 
anglis didmaišiuose. Sveria kliento 
kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Medžio pjuvenų briketus, medžio 
granules, baltarusiškus durpių brike-
tus. Pristato į namus. Veža krovinius 
mašina su kranu iki 10 tonų, savivar-
čiu iki 6 tonų. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

Lapuočių malkas. Yra sausesnių. 
Veža miškavežiu iki 30 erdv.m., 
kaladėmis, skaldytas iki 9 erdv.m.

Tel. (8-648) 84052.

Kita

Nebrangiai minkštą kampą su 
foteliu (nedaug dėvėtas).

Tel. (8-672) 88755.

Automatiniai kieto kuro katilai: 
nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650 
Eur. Montavimas, santechnikos 
darbai.

Tel. (8-670) 30743.

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

Tel. (8-671) 52660.

įvairūs

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

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

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

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant  Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios 
konsultacijos, vertinimas, atvy-
kimas į vietą.  Garantuojame 

kokybę ir pateisiname lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra “21 

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

Ilgastrėliais 
ekskavatoriais 

kasame tvenkinius, 
valome ežerų 

pakrantės 
atliekame kitus 
kasimo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

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.

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

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

Firma “Aukštaitijos sienojai” sta-
to karkasinius namus, renovuoja 
senus, keičia stogus, konsultuoja.

Tel.: (8-617) 12226, 
(8-674) 59511.

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasinius 
pastatus, pasirūpina pigesnėmis 
medžiagomis.

Tel. (8-687) 73069.

Dažo namus, atlieka įvairius 
statybos ir remonto darbus.

Tel. (8-685) 68182.

Karpo, formuoja gyvatvores, 
dekoratyvinius augalus. Pjauna 
pavojingai augančius medius. 

Tel. (8-644) 41260. 

Smulkina pievas.
 Tel. (8-674) 98799.

Nekilnojamasis turtas

Keičia suremontuoto namo dalį 
apšildomą malkomis, su įvestu 
vandentiekiu, kanalizacija, daržu, 
šiltnamiu miesto centre į namą 
mieste su priemoka.

Tel. (8-604) 39539.

Nuomoja 2 kamb. butą Vilniuje, 
Minties g. Kaina 300 eu.

Tel. (8-680) 37227.

Nuo rugpjūčio 18d. spaudžia 
sultis į plastikines pakuotes su 
kraneliu. Geriausia kaina rajo-
ne. Siūlo plačiausią pakuočių ir 
sulčių pasirinkimą. Spaudykla 
yra Anykščių r., Ažuožerių km., 
sename medžių sandėlyje. 
Kviečia visus nuo 8 iki 20val.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-08-21 10,00 val. atliks žemės sklypo kadastrinis Nr. 
3425/0004:19, esančio Maželių k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame 
atvykti į matavimus gretimo sklypo kad. Nr. 3428/0004:34 bendraturtę Audronę Aleksonienę dėl ben-
dros sklypų ribos suderinimo. 2018-05-15 atliko žemės sklypo kadastrinis Nr. 3401/0001:289, esan-
čio Svilelių k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau 
nurodytu adresu gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3401/0001:329 savininkę Tivaną Lukoševičienę dėl 
bendros sklypų ribos suderinimo. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. 8 698 16608

Skaitau „Anykštą“ ir stebiuosi dėl 
rajono valdžios ir Anykščių rajono 
mero puolamo Anykščių ligoninės 
vadovo Dalio Vaigino. Jį pažįstu 
kaip gerą chirurgą, sumanų ligoninės 
vadovą, jautrų žmogų dar iš tų laikų, 
kai dirbau Anykščių miesto vykdo-
mojo komiteto pirmininku. 

Kodėl toks priekabus ir kartais neteisingai griežtas?
Per avariją susilaužiau koją, o D. 

Vaiginas jau vadovavo ligoninės 
kolektyvui ir budėjo kaip chirurgas. 
Suabejojau, ar man gerai tą koją iš-
gydys gydytojas,  dirbantis ir admi-
nistracinį darbą. Išgydė ir net pamir-
šau, kad esu avariją patyręs. Šeimos 
nariui sukonfliktavus su gydytoju, 

reagavo jautriai ir konfliktą išspren-
dė abiem pusėm naudinga linkme. 

Per 10 darbo Anykščių meru metų 
pasitaikė kartu spręsti daug orga-
nizacinių ir ūkinių reikalų. Su juo 
buvo lengva sutarti, rasti priimtiną, 
racionalų sprendimą. Niekada ne-
prarasdavo savitvardos, net kai pa-

sikarščiuodavau, pakeldavau balsą. 
Su juo buvo gera dirbti. Žinau, kad 
ūkinius reikalus ne visada pavyksta 
sutvarkyti dėl daugelio nuo vadovo 
net nepriklausančių priežasčių, pasi-
taiko ir suklysti, tačiau reikia vertinti 
žmogaus pastangas.

Dabartinio Anykščių rajono mero 

nepažįstu ir nežinau, kodėl jis toks 
priekabus ir kartais neteisingai griež-
tas. Kita vertus, kokia mums, rajono 
žmonėms, nauda iš jo kelionės į Ki-
niją? Čia nebent šalies vadovų vizi-
tai galėtų atkreipti Kinijos dėmesį į 
Lietuvą. 

Minas ROŠČenkOVAs,
buvęs Anykščių miesto vykdo-

mojo komiteto pirmininkas

UAB „Anykštos 
redakcija“ gali 

 paruošti ir 
atspausdinti

A3 ir A4 
dydžio 

plakatus. 
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PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Superka obuolius. 
Gali paimti iš namų. 

Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Tarptautinė įmonė kviečia elektrikus, 
suvirintojus, šaltkalvius ir santechni-
kus darbui užsienyje. Įmonė siūlo:

• motyvuojantį atlyginimą
• apmokamas keliones, darbo priemo-

nes, apgyvendinimą
• kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo ga-

limybes.
Detalesnė informacija suteikiama nu-

rodytais kontaktais: +370 613 61064, 
+370 611 09859, +370 613 69569

Nuoširdžiausius padėkos žodžius tariame kun. dr. Nerijui 
Vyšniauskui, bendradarbiams, kaimynams, draugams, gi-
minėms, pažįstamiems ir visiems, kurie buvo kartu ir palai-
kė sunkią valandą, laidojant Angelę SIMAŠKIENĘ.

-Dukra ir sūnūs su šeimomis

Artimo žmogaus netektis be galo skaudi, bet ji būtų dar 
skaudesnė, jeigu nebūtų šalia žmonių, galinčių paguosti, 
pagelbėti.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, bendra-
darbiams, draugams ir visiems pasidalinusiems su mumis 
skausmu ir užuojauta laidojant mylimą mamą, močiutę, 
promočiutę Bronę Stankevičienę.

- Dukros ir sūnūs su šeimomis

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus su žeme, išsikirti-
mui visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-687) 71663.

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

Tel. (8-686) 86702.

Mišką su žeme arba išsikirtimui, 
įvairią medieną.

Tel. (8-610) 73256.

Brangiai miškus Lietuvoje: bran-
džius, jaunuolynus.

Žemę,apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.

Miškus, namus, sodybas, butus. 
Sekmingai padeda parduoti.

Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662. 

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

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius.

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, autobusus, sunkveži-
mius, metalo laužą.

Tel. 8 633 60 143.

Automobilius. Važiuojančius ir neva-
žiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito 
vietoje. Išrašo reikiamus dokumen-
tus. 

Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Brangiai - įvairius automobilius, gali 
būti daužti ar nevažiuojantys, pasiima 
patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Š  I  A  U  D  U  S
Galime pirkti iš pradalgių ar 

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

Tel. 8 6 8 7    7 6 1 9 1

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

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

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

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

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

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Pašarinius miežius ir kviečius.
Tel. (8-680) 85841. 

Ieškote patikimo darbo užsieny-
je? Įsidarbinkite namų tvarkytoja 
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija, 
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius 
neribojamas, kalba nebūtina. 

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

Reikalingas  vairuotojas (-a) 
ŽŪB.

Tel. (8-682) 97420
 
Ieškomas medvežės operato-

rius. Su patirtimi. Panevėžys. 
Tel. (8-652) 52788.

Ieško pagalbinių prie betonavi-
mo Vokietijoje! Atlyginimas 1400-
1800 €. Kristina (8-685) 88777 
arba kristina@nermeka.lt

Ieško mūrininkų Vokietijoje. Alga 
1800-2200 €. Kristina (8-685) 
88777 arba kristina@nermeka.lt

Darbas moterims – smulkių deta-
lių kokybės inspektorės Vokietijoje. 
Atlyginimas 1200-1500€. Kristina 
(8-685) 88777.

Brangiai perka kviečius. Greitas at-
siskaitymas, jokių priėmimo mokesčių. 
Kompensuojame transporto išlaidas.

Tel.: (8-682) 47857, (8-683) 85009.
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„Anykštą“ galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, tačiau 
patogiausia - prenumeruoti!

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

3 mėn. 5 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 21.00 35.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 18.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 20.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 
32 parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 
29, Anykščiai)
„Anykšta“ 18.00 30.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 15.00 25.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 20.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
15.00 25.00

2 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4.00 Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29).  Tel. pasite-

irauti  (8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400, 

Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Anykštėnė Amiliutė eis 
auklėti geriančio seniūno

Piešė kęstutis pABIjUTAS,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Filomena, Klara, Severas, 
Zuzana, Visalgas, Visvilė, 
Ligija

Radegunda, Laimonas, 
Laimona, Klara, Radė

Kasijonas, Poncijonas, Naglis, 
Gilvilė, Ipolitas, Diana

+22

+14

Ach, atėjo mums laikai -
Girtas sėdi ir varai!
kai sustabdo - sakai :,, skrandis“,
nors išgėrei neužkandįs. 

kur matyta?... Taip seniūnas...
O seniūnas – kaip pirmūnas:
kelią rodo ir nušviečia,
ir tarnaut Anykščiams kviečia.

Pavyzdžio šio paveikta
Gers dabar visa tauta.
Gers Ramybėj, gers Pušyne ,-
Bus valstiečiai nusiminę.

,,Girtas vyras – didis blogis.
Triukšmas, smarvė, kumščio skonis.
-erzelynė , makalynė“,-
Pasakytų taip kaimynė.

Už Verygą! Už reformą!
Reiks sumažint alaus normą.
Amiliutė kryžium guls,
Kol arielka neprapuls.

Tikėtina, jog iš darbo išėjus 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Statybos skyriaus vedėjui 
Ramūnui Žemaičiui, medinę pilį 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio bus 
lengviau pastatyti. Mat R.Žemaitis 
išgarsėjo kaip priekabus statybos 
darbų prižiūrėtojas.

Regis, šio asmens iniciatyva buvo 
užsakyta medinės pilies pirmųjų pa-
matų techninė ekspertizė, per kurią 
nustyta, kad Povilo Gurklio firmos 
įgręžti pamatai pilies neatlaikys. 
Pamatus teko lupti lauk ir statybos 

Pilį bus lengviau statyti
buvo baigtos.

Formuluotė ,,pilies pirmųjų pama-
tų“ gal ir drąsoka, bet, manytume, 
teisinga. Net jeigu P.Gurklio pilis 
buvusi ir ne pirmoji, o antroji (po 
Mindaugo pilies), vargu ar Viduram-
žiais buvo įrenginėjami pamatai. 

Kas gali paneigti galimybę, kad,  
jeigu ne R.Žemaitis,  pilis jau dabar 
būtų stovėjusi. Na arba pastatyta, bet 
nestovėjusi... Tačiau ir tai nėra labai 
jau blogai. Žinia, ir Viduramžiais 
medinės pilys negarsėjo ilgaamžiš-
kumu.  Tikėtina, kad piliai pamatus nuo šiol bus lengviau įrengti.

jono jUneViČiAUs nuotr.  


