70-ieji leidimo metai

2018 m. rugpjūčio 18 d. šeštadienis

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 65/9254

Vakare
Anykščiuose
sumušė girtą
benamį
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šiupinys
Kryžkelėje. Visuomeninio komiteto lyderis, Anykščių rajono tarybos narys, UAB „Anykščių vandenys“ teisininkas Arūnas Liogė
pakalbintas apie planus 2019-ųjų
rinkimams, sakė esąs kryžkelėje.
A.Liogė kalbėjo, kad svarsto visus
įmanomus variantus: vėl formuoti
visuomeninį komitetą, į rinkimus
eiti kito komiteto arba partijos sąraše, o taip pat ir apskritai nebedalyvauti politikoje.

Rubikių kelias mirties kelias
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rievės
Vidmantas
Šmigelskas:
,,Ir šitas tyrimas vyksta rajoną valdant principingajam
merui, ekspolicininkui Kęstučiui Tubiui...“

4 psl.

Robertas Aleksiejūnas

Anykščių rajono savivaldybė, šiemet minint Lietuvos Respublikos 100-metį, įvairių švenčių progomis pagerbs 100 anykštėnų, apdovanodama juos šiai progai sukurtais „Šimtmečio
anykštėno“ atminimo ženklais. Savivaldybės pakviesti krašto
bendruomenės, visuomeninės institucijos, pavieniai asmenys
apdovanoti „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklu pasiūlė
127 kandidatus.
Kokiais principais vadovaujantis iš pasiūlytųjų sąrašo buvo
atrinktas „Šimtmečio anykštėnų“ šimtukas, kas šį darbą atliko,
Anykščių rajono savivaldybė pateikia gan abstrakčius atsakymus.
Todėl neatmetama prielaida, kad atminimo ženklais bus apdovanoti tik Anykščių rajono savivaldybei parankūs ir lojalūs
asmenys.
Beje, dalis kandidatų apskritai iš Anykščių rajono vadovų
rankų atsiimti „Šimtmečio anykštėno“ ženklus atsisakė.

Draugiški. Per Žolinę pagrindinėje Kurklių gatvėje, bent prie
dviejų namų stovėjo krepšiai su
obuoliais, prie jų užrašai, kviečiantys vaišintis. Taigi, Kurkliai jungiasi
prie didesnių miestų gyventojų mados, dalintis pertekliniais vaisiais ir
daržovėmis.
torikas Tomas Baranauskas gins humanitarinių mokslų srities, istorijos
krypties disertaciją „Pabaisko mūšis
1435 m. Lūžio metai Lietuvos valstybingumo raidoje“. Tad panašu,
kad netrukus turėsime dar vieną
anykštėną, istorijos mokslų daktarą.

11 psl.

Anykštėnai atsisako savivaldybės
robertas.a@anyksta.lt
apdovanojimų

Karštis. Trečiadienį Anykščių
ugniagesiai gesino šiukšlių konteinerį Statybininkų gatvėje. „Atvykus,
degė šiukšlių konteineris. Išdegė
šiukšlės, apsilydė konteineris. Įvykis tiriamas“ - rašoma pranešime.

Daktaras. Rugpjūčio 28-ąją is-

Svėdasai šventė
515-ąjį jubiliejų

6 psl.

Tokiais ženklais Anykščių rajono savivaldybė apdovanoja nusipelniusius ir pavyzdį visuomenei demonstruojančius anykštėnus.

Naujasis komunalininkų vadovasVidmantas ŠMIGELSKAS asmenukė
vidmantas.s@anyksta.lt Avinėlių
pasmerktas būti blogas

Diskoteka. Mokslo metų pradžia
šiemet bus rugsėjo 3-ąją, pirmadienį. Šią dieną Anykščių miesto parke
19 val. prasidės diskoteka (su Dj Tomas Green).

Laikinuoju UAB ,,Anykščių
komunalinis ūkis“ direktoriumi paskirtas Linas Pravilionis
neslepia, kad sėdo ant ,,karštos
kėdės“.
Jam teks gelbėti įmonę nuo
bankroto, taisyti buvusiojo laikinojo vadovo Jono Žukausko
klaidas. L. Pravilionis sako,
kad reikės peržiūrėti išpūstus
etatų sąrašus.

Konkursas. Pirmadienį, prieš
darbo pabaigą, paskelbtas Anykščių
savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo konkursas. Dabartinis skyriaus vedėjas Ramūnas
Žemaitis dirbs iki rugsėjo 1 dienos.
Upė. Pasak Anykščių hidrometeorologijos posto stebėtojo Petro Buterlevičiaus, vanduo Šventosios upėje po liūčių pakilo 15 cm ir svyruoja
vos vienu kitu centimetru. Šiemet
vanduo Šventojoje ties Anykščiais
buvo įšilęs iki 25 laipsnių, o vakar
ryte siekė 21,4 laipsnio. Maudytis –
pats tas.
Naujasis laikinasis UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Linas Pravilionis bus priverstas mažinti buvusio vadovo
Jono Žukausko ,,išpūstus“ komunalinio ūkio etatus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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tylėjimas

Vienas po kito naikinamas
Anykščių elitas - taip sąlygiškai vadinu įmonių ir įstaigų
vadovus. Vieni esą vogė, kitiklastojo, treti – kyšininkavo,
ketvirti – iš prigimties blogo
charakterio.
Lipa ant ešafoto jie be prokurorų apkaltinimų, klumpa
be teismo sprendimų spengiančioje tyloje, apsigaubę avinėlių
tylėjimu.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Anykščių profesinės mokyklos situacija nesikeičia
Penktadienį, rugpjūčio 17
dieną naujienų agentūros BNS
išplatintame pranešime apie
profesinių mokyklų traukimąsi
paminėta ir Anykščių technologijos mokykla.

Anykščių rajono technologijos mokyklos direktorius Ramūnas
Zlatkus ,,Anykštai“ sakė, kad iš tiesų norinčių mokytis Anykščių
profesinėje mokykloje skaičius nesumažėjo.

Pasak pranešimo, Anykščių technologijos mokykla minima tarp mažiausiai moksleivių iki šiol priėmusių profesinio mokymo įstaigų.
,,Anykštos“ pakalbintas Anykščių
technologijos mokyklos direktorius
Ramūnas Zlatkus sakė, kad tai – ne
visai tiesa: ,,Niekas dar neaišku, šiuo
metu vyksta pakartotinis priėmimas.
Tikslus įstojusiųjų skaičius bus
žinomas tik prieš pat rugsėjo 1-ąją.

Vakare Anykščiuose sumušė girtą benamį
Antradienį, rugpjūčio 14 d.,
jaunuoliai sumušė vieną iš prie
Vilniaus gatvės „Norfos“ „budinčių“ benamių.
Policija praneša, kad apie 20
val. 40 min. Anykščiuose, Vil-

niaus g., prie pastato Nr. 18, buvo
rastas gatvėje gulintis sumuštas
vyras (neblaivus, nustatytas 2,07
prom. girtumas) (g. 1969 m.), be
pastovios gyvenamosios vietos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamieji, vyras (neblaivus, nustatytas 0,97 prom. girtumas) (g.

1999 m.) gyvenantis Anykščiuose,
J. Biliūno g. ir vyras (neblaivus,
nustatytas 1,24 prom. girtumas)
(g. 1998 m.) gyvenantis Anykščiuose, Liudiškių g. sulaikyti ir
uždaryti į Utenos apskr. VPK
areštinę.
Benamis rimtų traumų nepaty-

Stebino ne įvykis, o reakcija į jį
Penktadienį ugniagesiai skubėjo į Anykščių miesto Šaltinio gatvę. Nors ugniagesiai per miestą
lėkė su įjungtais garsiniais signalais, priežastis nebuvo tokia reikšminga, kaip galėjo pasirodyti iš
grėsmingai skambėjusių sirenų.

Ugniagesiai į miestą atskubėjo dėl degančio laužo.

Ugniagesiams atvykus į Šaltinio
gatvę paaiškėjo, kad gyventojo kieme, gal net tiksliau būtų sakyti sode,
dega laužas, kuriame buvo matyti rusenančios šakos.

Ieškoma moteris
2018 m. rugpjūčio 14 dieną dingo Birutė Graužinytė gim. 1957-0814,. gyv. Aknystų socialinių globos namų Rubikių filialo globos namuose, esančiuose Mokyklos g. 5, Rubikių k., Anykščių sen., Anykščių r.

Temidės svarstyklės
Santykiai. Trečiadienį apie 13
val., parduotuvėje-bare, Anykščių sen., Ažuožerių k., moterį (g.
1961 m.) sumušė sugyventinis
(g. 1969 m.). Moteriai Anykščių
ligoninės priimamojo skyriuje
nustatytas dešinio žastikaulio išnirimas ir kaulo atskilimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
po apklausos paleistas į namus.
Išgrynino. Antradienį apie
14 val. 30 min. Kavarsko mstl.
P. Cvirkos g. gyvenanti moteris
(g. 1961 m.) pasitikrinus internetinę bankininkystę, pastebėjo,
kad buvo pasinaudota jos banko
„Swedbank“ mokėjimo korte-

Paskutinį kartą B. Graužinytė pastebėta apie 9.30 val. Rubikių kaime
esančioje parduotuvėje, išėjus iš jos,
nuėjo nežinoma kryptimi. B. Graužinytė yra apie 1,67 m. ūgio, šviesių

pražilusių trumpų plaukų, tą dieną
buvo apsirengusi melsvos spalvos
dryžuotu megztuku ir trikotažinėmis
tamsiai mėlynos spalvos kelnėmis,
apsiavusi juodomis dirbtinės odos

le ir nuimta grynieji pinigai, apie
270 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

nis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į Utenos apskr. VPK
areštinę.

Girtas. Trečiadienį 11 val. 35
min. Anykščių sen., Keblonių k.
sustabdytas automobilis „Ford
Mondeo“, kurį vairavo neblaivus
(nustatytas 2,76 prom. girtumas)
vyras (g. 1979 m.) gyv. Utenos r.,
Leliūnų sen., Bulinskių k. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps.
VPK areštinę.

Pervedė. Pirmadienį gautas vyro
(g. 1968 m.) pareiškimas, kad rugpjūčio 3-ąją Anykščiuose, Biliūno
g., AB „Lietuvos paštas“, žmona
atliko grynųjų pinigų perlaidą jo
vardu. Vyras sužinojo, kad be jo
žinios atsiimta grynųjų pinigų perlaida Vokietijoje. Padaryta žala 2
500 EUR. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Mušė. Pirmadienį 22 val. 05
min. Anykščiuose, Leliūnų g., namuose, vyras (neblaivus, nustatytas
2,47 prom. girtumas) (g. 1989 m.)
smurtavo sugyventinės (g. 1995
m.) atžvilgiu. Pradėtas ikiteismi-

Pistoletas. Antradienį gautas
moters (g. 1940 m.) pareiškimas,
kad apie 20 val. Kurklių sen., Rundžių k., jai būnant vasarnamyje,
pasigedo ant palangės buvusio
savigynai išduoto dujinio pistole-

spektras

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Skundžia. Opoziciniai konservatoriai prašo teismo panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK)
sprendimą, kuriuo politine „valstiečių“ ir jų lyderio Ramūno Karbauskio
reklama pripažinti tik atskiri televizijos serialo „Naisių vasara“ epizodai.
Skundą VRK teikusių Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) vykdomoji sekretorė Aistė Gedvilienė patvirtino, kad
komisijos sprendimas skundžiamas
Vilniaus apygardos administraciniam
teismui, nes, konservatorių nuomone,
dėl paslėptos reklamos seriale buvo
sudarytos nevienodos konkuravimo
galimybės kitoms partijoms, o VRK
tai nepakankamai įvertino. „Buvo neteisėtas finansavimo šaltinis, kurį lyg ir
nustatė VRK, bet į tą aspektą nesigilino. O neteisėtas finansavimo šaltinis
yra šiurkštus pažeidimas, dėl kurio
gresia netekti dotacijos“, – pabrėžė A.
Gedvilienė.

rė, panašu, kad ant žemės jį paguldė ne tik smūgiai, bet ir alkoholis. Aiškių motyvų, ko jaunuoliai
prisikabino prie trisdešimt metų
už juos vyresnio benamio, nėra.
Greičiausiai, lengvai įkaušusius
vyrus alkoholis pašaukė ieškoti
žygdarbių.

Siūlymas. Teisingumo ministras
Elvinas Jankevičius pasiūlė skirti teisininką Taurą Rutkūną Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) nariu. Jis
šiose pareigose pakeistų vasarą atsistatydinusį Darijų Beinoravičių, penktadienį pranešė Teisingumo ministerija.
Pagal įstatymą, teisingumo ministras į
VRK deleguoja du komisijos narius.

Jeigu programai trūksta bent vieno
prašymo jos mokytis – ji nepatvirtinama.“.
Mokyklos direktorius sakė, kad
kiekvienais metais Anykščių profesinė mokykla priima apie 100 naujų
moksleivių, kur jie gali mokytis virėjo, tarptautinių vežimų vairuotojo
– ekspeditoriaus, apsaugininko, technikos priežiūros, verslo darbuotojo,
poilsio paslaugų agento profesijų.
Priminsime, kad pavasarį vėl
buvo kalbėta apie iniciatyvą iš Švietimo ir mokslo ministerijos pusės
reformuoti Anykščių technologijos
mokyklos veiklą, gal net prijungiant
ją prie Alantos technologijų ir verslo
mokyklos.

-ANYKŠTA

vidmantas.s@anyksta.lt

Iš įvykio vietoje buvusių gyventojų
emocijų buvo panašu, kad jie greičiau
sutrikę dėl ugniagesių reakcijos, nei
įvykio rimtumo. Vienas iš įvykį stebinčių anykštėnų nesmerkė miesto
teritorijoje laužo užkūrusio žmogaus,
o piktinosi, kad savo kieme net laužą
užsikurti pasidarė draudžiama.
„Anykšta“ bandė susisiekti su
Anykščių ugniagesiais gelbėtojais,
kad išgirstų oficialią informaciją apie
iškvietimą bei komentarą, kur ir kada
galima deginti laužus, o kur ne, kokios
sankcijos numatytos pažeidėjams.
Tačiau ugniagesiams prisiskambinti
nurodytais telefonais nepavyko.

-ANYKŠTA

šlepetėmis. Moteris neturi priekinių
dantų, kalba neaiškiai, sunkiai orientuojasi aplinkoje.
Gyventojus, ką nors žinančius
apie moters buvimo vietą ar ją mačiusius, prašome informuoti Utenos aps. VPK Anykščių r. PK mob.
+370 693 98420 arba bendruoju
pagalbos telefonu – 112.

Anykščių rajono policijos
komisariato pranešimas

to PERFECTA 1170 su dėtuvėje
buvusiais 3 vnt. dujinių šovinių.
Padaryta žala 150 eurų. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
„Išvalė“. Antradienį gautas
vyro (g. 1985 m.) gyv. Vilniuje,
Austėjos g., pareiškimas, kad apie
12 val. atvykęs prie jam priklausančių fermų, esančių Skiemonių
sen., Jonydžių k., peržiūrėjęs stebėjimo kamerų įrašus, pastebėjo,
jog rugpjūčio 6-ąją apvagiama
fermų teritorija, pavogta juodojo
metalo laužas ir metalo gaminiai.
Padaryta žala 445 eurai. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
(g. 1956 m.) gyv. Šiaulių r. sav.,
Kuršėnų kaimiškoji sen., Kalviškių k., sulaikytas ir uždarytas į
Utenos apskr. VPK areštinę.

Tyrimas. Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija (VTEK) penktadienį
pranešė pradėjusi tyrimą dėl opozicinių konservatorių lyderio Gabrieliaus
Landsbergio nedeklaruotų akcijų. Tyrimas pradėtas valdančiųjų „valstiečių“ atstovės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad
G. Landsbergis metinėse turto deklaracijose už 2016 ir 2017 metus nurodo
turintis akcijų, tačiau jos nėra pateiktos
viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje. VTEK aiškinsis, ar parlamentaras
nepažeidė įstatymų nustatyta tvarka ir
terminais deklaruoti privačius interesus. G. Landsbergio 2017-ųjų turto deklaracijoje rašoma, kad jis turi akcijų
už 141 eurą.
Teisėtai. Vilniaus miesto apylinkės
teismas penktadienį kaip nepagrįstą
atmetė dėl netinkamo pareigų vykdymo atleistos ilgametės Lietuvių
kalbos instituto vadovės Jolantos Zabarskaitės ieškinį. „Švietimo ir mokslo
ministerija viską atliko pagrįstai, o ieškinys nepagrįstas“, – sakė teisėja Ieva
Stanislovaitienė. Iš darbo ginčo bylą
pralaimėjusios J. Zabarskaitės teismas priteisė 2,8 tūkst. eurų sumokėti
Lietuvių kalbos institutui. Ši suma yra
proceso išlaidos. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas yra negalutinis ir per mėnesį dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
Išsamesnių motyvų teismas neskelbia,
nes byla nagrinėta uždarame posėdyje.
Į bylą buvo pateikta medicininių dokumentų, tai pagrindas skelbti uždarą
posėdį.
Neregistravo. Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) ketvirtadienį priėmė
sprendimą neregistruoti Centro partijos atstovės Lauros Radzevičiūtės kandidate į laisvą vietą Seime Zanavykų
apygardoje. L. Radzevičiūtė neregistruota, nes nesurinko būtino tūkstančio
rinkėjų parašų: iš 1343 pateiktų parašų tinkamais pripažinti 882, tuo metu
norint dalyvauti rinkimuose privalu
surinkti ne mažiau kaip 1 tūkst. apygardos rinkėjų parašų. Centro partijos
vadovas Naglis Puteikis bei pati kandidatė iš pradžių nesutiko su apygardos
komisijos atlikto parašų patikrinimo
rezultatais ir paprašė iš naujo peržiūrėti
netinkamais pripažinti parašus.

SITUACIJA

???

Ar Jums
neužkliūva
kaimynų
augintiniai?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Vida ŠUKIENĖ, Katlėrių kaimo (Skiemonių sen.) gyventoja:
- Man tikrai nekliūva, myliu aš
tuos gyvulėlius, kartais netgi pašeriu. Reikia tik džiaugtis, kad dar jų
yra. Jais ypač džiaugiasi atostogauti iš miestų į kaimą atvykę vaikai,
žaidžia, eina žiūrėt kaip stebuklo.
Kaimynas dėl anūkų laiko kelias
avytes.
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Naujasis komunalininkų vadovas
pasmerktas būti blogas
(Atkelta iš 1 p.)
Pasak L.Pravilionio, vien į komunalinių atliekų padalinį buvęs laikinasis vadovas priėmė 4 ar 5 naujus
darbuotojus.
Priminsime, kad Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos grupioko J.Žukausko kontraversišką
veiklą Anykščių komunaliniame
ūkyje toleravo pats rajono meras
Kęstutis Tubis. J.Žukauskas naujus etatus steigė įmonės struktūros
nepatvirtinus bendrovės valdybai.
Struktūros pakeitimai nepatvirtinti
iki šiol.
Tačiau meras K.Tubis kovo mėnesį ,,Anykštos“ kalbintas apie
naujų etatų komunaliniame ūkyje
steigimą ir galimą premijų darbuotojams mokėjimą, aiškino: ,,Žinokit, aš nesikišu į įmonės personalo
valdymą ir nederinu nei premijų
skyrimo, nei atleidimo klausimų“..
Meras tada tikino, kad laikinajam

direktoriui komunaliniame ūkyje
naujus etatus steigti jų nepatvirtinus
bendrovės valdybai gal net nėra pažeidimas.
,,Ne žiniasklaida nustato, kad
pažeidimas, o kompetentingi asmenys. Jeigu jie nenustatė, manęs
neinformavo apie pažeidimą, ar aš
galiu kiekvieną klausimą - kas ko
paklaus - inicijuoti tyrimą. Tada
mes negalėtume dirbti visai. Mes
kartais užklausiame - atsako ir šito
pakanka. Aš paklausiau administracijos direktoriaus, atsakė - viskas
tvarkoje. Na, ir tvarkoje,“ - kovo
mėnesį ,,Anykštai“ aiškino meras
K.Tubis. (Vidmantas ŠMIGELSKAS, ,,Įteisinama nauja šachmatų
figūra - praporščikas!“ - ,,Anykšta“, 2018 03 24).
L.Pravilionis ,,Anykštai“ sakė
susikvietęs darbuotojų kolektyvą,
jiems paaiškinęs, kokia situacija
įmonėje.
Naujasis laikinasis direktorius
kalbėjo, kad jam teks peržiūrėti eta-

tus, panašu, kad nemažai darbuotojų teks atleisti. Jis sakė po ranka
neturįs skaičiaus, kiek J.Žukauskas
naujų žmonių įdarbino, tačiau žinąs, kad pristeigta daug naujų etatų. ,,Mažinsimės, spausimės, nes
kitaip neišgyvensime,“ - aiškino
L.Pravilionis.
Laikinasis direktorius vylėsi,
kad pavyks suvienyti suskaldytą
kolektyvą. L.Pravilionio nuomone, komunalininkų kolektyvas jį
priėmė be išankstinės neigiamos
nuostatos.
Laikinasis UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius eina ir
ankstesnes pareigas – specialisto,
atsakingo už daugiabučių renovaciją.
Žinia, vadovauti komunaliniam
ūkiui ir tuo pat metu dirbti antrąjį darbą - nėra paprasta. Tačiau
naujasis l.e.p. vadovas sakė, kad
bandąs ,,plėšytis“, asmeniniu pavyzdžiu rodydamas, kaip reikia
dirbti.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Rubikių kelias - mirties kelias vidmantas.s@anyksta.lt
,,Anykštos“ redakcijai skaitytojas atsiuntė laišką su nuotraukomis, kuriose užfiksuotas Rubikių kelias, dengtas siauru asfalto
ruožu, kuriame gausybė duobių, o vietomis gąsdina ir labai aštrūs
kelkraščiai.
,,Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į kelią Anykščiai-Rubikiai.
Nes kiek skambinome kelininkams ir savivaldybei, niekas nekreipė į mus demesio.Tai tęsiasi
labai ilgai. Kiek daug avarijų šitame ruože. Mes,vietiniai, vadiname šį kelią mirties keliu.
Nebeįmanoma, tiesiog nežinome, į ką daugiau kreiptis pagalbos. Gal jūs išgirsite žmonių
pagalbos šauksmą, gal jūs padėsite, kad daugiau nevyktų šitame
kelyje avarijos. Kažkoks siau-

bas, didelis siaubas... Kelininkai
išvis niekuo nesirūpina, pinigus
gauna, surenka, o kur tie pinigai
išgaruoja?
Tikiuosi, jūs, žurnalistai, gal
kažkiek pažiūrėsite šitą dalyką, atreipsite dėmesį į žmonių
prašymą padėti. Nes kelininkai
sake, kad tai yra nuostabus kelias
važiavimui,“ - laiške ,,Anykštai“
išdėstė skaitytojas.
Apie Rubikių kelio problemą
pakalbinome Anykščių rajono
savivaldybės
administracijos

Statybos skyriaus specialistą
Mindaugą Trinkūną, atsakingą
už kelių priežiūrą.
Jis sakė sulaukęs Keblonių
kaimo gyventojų skambučių ir
pataręs rinkti gyventojų parašus,
rašyti raštą kelininkams: Rubikių kelias nėra savivaldybės žinioje.
,,Panašu, kad kelininkai jau sureagavo. Mačiau tame kelyje jų
automobilį, šiek tiek duobes aplygino,“ - kalbėjo M.Trinkūnas.
Bet savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas kalbėjo, jog Rubikių kelio
remontas buvęs labai jau kosmetinis, duobės netrukus vėl atsirasiančios.

savaitės citatos
Pradėsit nuo įmonės
pavadinimo?
Linas PRAVILIONIS, UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“
laikinasis vadovas, apie įmonės
perspektyvas:
,,Mažinsimės, spausimės, nes kitaip neišgyvensime.“
Jūs apie natūralią atranką?
Audronė
PAJARSKIENĖ,
Anykščių savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus laikinoji
vadovė, apie šimtmečio anykštėnų sąrašo trumpėjimą:
„Nei viena kandidatūra nėra atmesta – vyksta procesas“.
Dalinsit apdovanojimus
konspiratyviai?

Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono vicemeras, apie
šimtmečio anykštėnų kandidatūrų neskelbimą:
„Tiesiog žmonės nenori to dėmesio, nenori, kad juos apdergtų“.
O gal praktiška? Užkanda
vietoje...
Rimantas VANAGAS, rašytojas, apie daržovių auginimą
miesto parke:
„Gal daržoves auginti miesto
parke genialu, gal kvaila?“
Pomidorai patys į lėkštę
atrieda...
Arūnas
VILKONČIUS,
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius, apie daržovių auginimą miesto parke:
„Dabar daržoves bandoma auginti net ant daugiabučių stogų“.
Pagal mundurą nepavyko
nustatyti?

Liudmila
BURNEIKIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Mano name Ramybės mikrorajone gyvena gal trys šuniukai.
Maži jie, labai tvarkingi, prižiūrėti.
Paloja kai kada, bet man tai tikrai
netrukdo.

Saulius RASALAS, Anykščių
rajono tarybos narys, apie vieną per Rusijos televiziją matytą
šventę:
„Fortepijoną šokdino policijos
pensininkas (sprendžiu pagal išvaizdą) su labai dideliais antpečiais, dideliu pilvu ir išlytų rugiagėlių spalvos munduru“.
Virginijus BRAUKYLA, Grikiapelių kaimo (Svėdasų sen.)
gyventojas:
- Gyvenu kaime, tai vienas kitas
ir palaidas pasitaiko, tačiau jie nepiktybiniai, nieko neužpuldinėja.
Aš ir pats laikau šunį, tačiau jis palaidas nebūna, prižiūrėtas.

Gal paprasčiausiai, kad jos ne
„prie chebros“

Rubikių kelias...

,,Anykštos“ skaitytojo nuotraukos

Saulius
STANKEVIČIUS,
Anykščių obuolių supirkimo
punkto vedėjas, apie obuolių supirkimą:
„Dėl kelių pastebėtų kriaušių man
Vilkaviškyje vos neišbrokavo viso
automobilio obuolių, nes kriaušės
užkemša sulčių spaudimo įrangą“.

IŠ ARTI
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Vidmantas ŠMIGELSKAS
Iš paskutinių savaičių
Anykščių įvykių mane ypač užkabino vidurdienį 0,7 promilės įpūtęs Anykščių seniūnas
Eugenijus Pajarskas ir Kalitos
pramogų centro kasinininkė
Eglė, klastojusi bilietus.
Regis, visai skirtingos istorijos, bet abu atvejai - tai tiesiog spjūviai rajono vadovams
į veidą. Keista, bet panašu,
kad jie to net nesupranta...
Dėl 0,7 promilės man
E.Pajarskas neatrodo kažkoks žlugęs žmogus, visai
jo nesmerkiu. Net iš vyriško
solidarumo ir, anot Dainiaus
Žiogelio, dėl savo paties ,,neveryganiško“ gyvenimo jį net
užjaučiu.
Stebina ne 0,7 promilės
vidurdienį, o seniūno paaiškinimas žurnalistui, kad taip
atsitiko gal dėl spaudimo, o
gal dėl skrandžio. Brolau, tai
jei dėl 0,7 promilės kaltas ne
alkoholis, o sveikata, tada
kiek ,,įpūti“, kai būni realiai
pagiringas? ,,Prisigėriau iš

vakaro, durnas buvau... Ir kad
promilės galima. Juk promilės
gėriau durnas, ir kad vairadalis skiria tik stiklinė alaus...
vau,“ - tiek užtektų seniūnui
O jei seniūnui leidžiamos 0,7
paaiškinti visuomenei. Mano
(0,8; 0,9...) promilės, tai negi
žmonai toks pasiaiškinimas
seniūno pavaduotojui drausi?
nebūtų priimtinas, bet pats
Aišku, ir jam galima. Net ir
jį vertinčiau kaip normalaus
daugiau, net ir kokias 1,3...
vyro normalų pasiteisinimą.
Juk darbas mažiau atsakingas.
Ką čia daugiau ir pasakysi....
Mokyklų direktorės tai jau
Bet šioje istorijoje ne
apskritai gali ,,beplionkinės“
E.Pajarsko ,,trynimas“ yra
važinėti... Kol nieko nenudaublogiausia, o rajono valdžios
žė...
reakcija.
Ir šitas tyrimas vyksta raE.Pajarsko žmonos Aujoną valdant principingajam
dronės pusbrolis, Anykščių
merui, ekspolicininkui Kęstusavivaldybės administracijos
čiui Tubiui... Vėlgi nespaudžiu
direktorius
E.Pajarską
Audronius
... ,,Aš būsiu visiems ly- mesti lauk.
Gališanka nuMane būtų
gus,“ - sakė meras. Na, bet, tenkinęs
rodė sudaryti
tačiau - E.Pajarskui meras ir viešas
komisiją, kuri
tiria seniūno
nori būti lygesnis. Kaip ne pareiškimas:
nusižengimą.
kaip, čia jo komandos na- ,,SmerkiaKą ten tirti?
me seniūno
rys...
Su kuo gėrė?
poelgį. Tai
Kiek išgėrė?
yra netoleKuo užkando? Seniūną reikia
ruotina. Jam skirtas griežtas
arba mesti iš darbo, arba
papeikimas ir alkotesteris,
nemesti.
nupirktas iš mero reprezentaToks tyrimas prasmę
cinio fondo.“
turėtų nebent tada, jeigu
Bet ir to neišgirdome. TiA.Gališanka būtų kartu su
ria... Žinia, tyrimais dangsE.Pajarsku gėręs, abu nesitosi ne patys ryžtingiausi ir
muliavę, abu lygiai užkandrąsiausi žmonės. Arba, kai
dę. E.Pajarskas vidurdienį
iš standartinės situacijos
,,įpučia“ 0,7, o A.Gališanka
norima išeiti nestandartiškai.
- absoliutų nulį...Tada - taip,
,,Aš būsiu visiems lygus,“ tada - žinoma, tyrimo reikia...
sakė meras. Na, bet, tačiau
Bet tokio pobūdžio tyrimas
- E.Pajarskui meras nori būti
turėtų būti ne valdiškas, o
lygesnis. Kaip ne kaip, čia jo
asmeninis...
komandos narys...
Jeigu bus nuspręsta, kad
K.Tubis vagis Anykščių
E.Pajarskas, ,,įpūtęs“ 0,7 prorajono valdiškose įstaigose
milės, seniūnu gali dirbti togaudo jau pusketvirtų metų.
liau, reiškia ir visiems kitiems
Bingo! Pagaliau pirmąjį
seniūnams galima drąsiai
pagavo! Tikint buvusiu Kalitos
tiek ,,pūsti“... Ir 0,8, ir 0,9
pramogų centro vadovu Liu-

Pranešame, kad Anykščių kredito unijos valdyba ir Rokiškio
kredito unijos valdyba parengė ir aprobavo (patvirtino) reorganizavimo sąlygas, pagal kurias Rokiškio kredito unija yra prijungiama prie Anykščių kredito unijos.
Reorganizavime dalyvaujantis
juridinis asmuo: Anykščių kredito
unija (kodas 112047140, teisinė
forma – kooperatinė bendrovė, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno
g. 5-51, Anykščiai, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre,
PVM mokėtojo kodas: nėra).
Reorganizuojamas
juridinis
asmuo: Rokiškio kredito unija
(kodas 110087093, teisinė forma
– kooperatinė bendrovė, buveinės
adresas: Respublikos g. 94, Rokiškis, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių
asmenų registre, PVM mokėtojo
kodas: nėra).
Reorganizavimo būdas:
prijungimas.
Po reorganizavimo pasibaigiantis juridinis asmuo: Rokiškio kredito unija.
Po reorganizavimo tęsiantis
veiklą juridinis asmuo: Anykščių
kredito unija.
Teisių ir pareigų perdavimas:
po reorganizavimo veiklą tęsianti
Anykščių kredito unija perims visą
Rokiškio kredito unijos, kuri baigs
savo veiklą, nuosavybės teise priklausantį ar bet kokiu kitu pagrindu valdomą turtą, teises, sandorius
ir įsipareigojimus, tiek įgytus ir
atsiradusius iki reorganizavimo
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sąlygų sudarymo dienos, tiek ir po
reorganizavimo sąlygų sudarymo
dienos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nesumokėtas į Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetą, mokesčių administratoriaus pareigūnų ir kitų valstybės institucijų
apskaičiuotas sumas, bet kokias
baudas ir delspinigius, mokėtinus
į Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetą ir savivaldybių biudžetus
bei fondus, taip pat baigiančios savo
veiklą Rokiškio kredito unijos finansinės atskaitomybės dokumentuose
neatspindėtą turtą, teises, sandorius
ir įsipareigojimus, t. y. visą Rokiškio
kredito unijos vykdomą veiklą, kaip
turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų visumą (toliau Rokiškio kredito
unijos turtas, teisės ir pareigos vadinami Perduodamu turtu, teisėmis ir
pareigomis), išskyrus teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos
imperatyviomis teisės aktų nuostatomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu. Po reorganizavimo
veiklą tęsianti Anykščių kredito
unija perims Perduodamą turtą, teises ir pareigas reorganizavimo sąlygose numatyta tvarka ir terminais
pagal priėmimo-perdavimo aktą
(visus perdavimo-priėmimo aktą
sudarančius dokumentus) nuo perdavimo-priėmimo akte nurodytos
datos ir nuo perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo momento ir nuo
perdavimo-priėmimo akto pasirašy-

mo bus laikomas Anykščių kredito
unijos turtu, teisėmis, sandoriais ir
įsipareigojimais. Reorganizuojamos
kredito unijos Perduodamas turtas,
teisės ir pareigos bus perduodamos
pagal Reorganizuojamos kredito
unijos paskutinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis, atsižvelgiant
į Reorganizuojamos kredito unijos
veiklos sąlygotus pasikeitimus ir
ilgalaikio turto nusidėvėjimą iki
perdavimo dienos. Rokiškio kredito unijos turtas, teisės, sandoriai
ir įsipareigojimai, kurie gali paaiškėti po Perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo, bus laikomi taip pat
perėję po reorganizavimo veiksiančiai Anykščių kredito unijai. Jeigu
toks Rokiškio kredito unijos turtas,
teisės, sandoriai ir įsipareigojimai
paaiškėtų po perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo, bet iki Rokiškio
kredito unijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bus
sudaromas papildomas tokio Rokiškio kredito unijos turto, teisių,
sandorių ir įsipareigojimų Perdavimo-priėmimo aktas. Perduodamas
turtas, teisės ir pareigos taip pat gali

dviku Aviete, kasininkė Eglė
įdarbinta paties mero nurodymu. Na, negi tokia kreiva
buvusio policininko intuicija?
Vagies neatpažįstat? Žinoma,
ironizuoju, bet, regis, meras
specialiai vagį į kasą pasiuntė
ir, kaip KGB laikais, demaskavo. O gal ta Eglė bilietų visai
neklastojo, gal vėl paaiškės,
kad audra stiklinėje?
Paradoksas, tačiau buvęs
Kalitos pramogų centro vadovas L.Avietė gal ir ne visai
atvirai, bet jau bent puse lūpų
kaltintas, kad finansiškai yra
nešvarus. Nuo L.Avietės laikų
jau daug vandens Kalitos
kalnu nutekėjo. Jau antras
direktorius pasikeitė. Pats
Ramūnas Blazarėnas kalną
stebėjo! Geras jis buvo stebėtojas. Labai geras. Juk blogų
į administracijos direktoriaus
pavaduotojus meras nebūtų
ėmęs (na, Saulius Rasalas
buvo blogas, bet tai nesiskaito).
Dabar Kalitos pramogų centrui vadovauja Valdas Skliaustys. Daug metų jį pažįstu
asmeniškai. Jis nėra vagis.
Atvirkščiai - jis patalogiškai
sąžiningas. Kito tokio principingo tipo net ir nežinau...
Tai kaip čia tada yra?
Įdarbinti Eglę nurodė meras,
dabartinis administracijos
direktoriaus pavaduotojas
R.Blazarėnas, vadovaudamas
kalnui keistų jos veiksmų
nepastebėjo? Aišku, gal ji tik
prie V.Skliausčio atsipalaidavo. Prie R.Blazarėno ji gal
bilietų neklastojo ir, tik atėjus
V.Skliausčiui, ėmėsi papildomo biznio...

būti vėliau patikslinami papildomais dokumentais, kurie bus neatskiriama Perdavimo-priėmimo akto
dalis. Priėmimo-perdavimo aktą
numatoma sudaryti ne vėliau kaip
po reorganizavimo veiklą tęsiančios
Anykščiu kredito unijos naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių
asmenų registre dieną. Nuo priėmimo-perdavimo akto sudarymo momento Perduodamas turtas, teisės
ir pareigos bus laikomos Anykščių
kredito unijos turtu, teisėmis, sandoriais ir įsipareigojimais, jeigu
imperatyvios Lietuvos Respublikos
įstatymų normos ar reorganizavimo
sąlygos nenumato kitaip.
Reorganizuojamos Rokiškio kredito unijos, kuri po Reorganizavimo baigs savo veiklą, sutartys bus
laikomos po Reorganizavimo veiksiančios Anykščių kredito unijos sutartimis nuo Priėmimo-perdavimo
akto sudarymo momento, išskyrus
atvejus, kai imperatyvios įstatymų
normos numato kitaip.
Kiti detalūs teisių ir pareigų perdavimo klausimai aptarti reorganizavimo sąlygose.

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

Rokiškio kredito unijos valdyba
Užsak. Nr. 695

šiupinys
Konfidencialu. Kol kas nepranešama, kas laimėjo Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktoriaus konkursą.
Aišku, tik tiek, jog tai ne gydytoja
iš Panevėžio. Antrąją vietą konkurse užėme taip pat ne gydytoja,
ir taip pat iš Panevėžio, o trečiuoju
liko vienas iš dabartinių Anykščių
PSPC vadovų, gydytojas Kęstutis
Jacunskas. Naujosios PSPC direktorės kandidatūrą artimiausiame
posėdyje tvirtins Anykščių rajono
taryba, o kol kas STT atlieka jos
kandidatūros patikrinimą. PSPC
laikinai vadovauja kineziterapeutė
Dalia Buterlevičienė.
Gandrai. Kurklių senosiose kapinėse apsigyvenusiais gandrais nesidžiaugia kapus prižiūrintys žmonės. Užpernai nupjovus maumedį
su gandralizdžiu, gandrai lizdą susisuko kitame. Šiemet nutarta išpjauti ir kitus senus medžius, tačiau
medžio su gandralizdžiu, kuriame
dar vis tupi keli gandrai, Kurklių
seniūnas Algimantas Jurkus darbininkų priprašė nepjauti, kol gandrai
išskris.
Vilkai. Lyginant su ankstesniais
metais, vilkai kol kas Anykščių rajone yra ramesni. Šiemet fiksuoti 9
atvejai, kai vilkai pjovė rajono ūkininkų avis. Papjauta apie 30 avių.
Per 2017-uosius vilkai papjovė apie
100 Anykščių rajono ūkininkų avių.
Finansavimas. Vidaus reikalų
ministras Tomas Žilinskas pasirašė
įsakymą dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo
sudarymo. Įsakymu siūloma skirti
finansavimą vietos plėtros strategijoms. Anykščių miesto 2016– 2020
m. vietos plėtros strategija sąraše
įrašyta trečioje vietoje. Strategijai
siūloma skirti beveik 422 tūkstančių
eurų finansavimą, iš jų iki 59 tūkstančių eurų būtų skiriami projekto
administravimui.
Žemė. Registrų centro duomenimis, Anykščių rajone šiemet yra 2,5
tūkst. sklypų ir 1,9 tūkst. ha apleistos
žemės ūkio paskirties žemės.
Diagnozė. Pagal dažniausiai pasitaikančias diagnozes, anykštėnus
į ligoninės patalą masiškai guldo
lėtinės obstrukcinės plaučių ligos bei
aterosklerozė. Tokį įspūdį po ligoninės veiklos analizės susidarė Panevėžio teritorinė ligonių kasa, kurios
vadovų manymu, tokiais atvejais
pacientų guldymo į ligoninę galima
ir išvengti.
Kainos. Debeikių seniūnijos Mickūnų kaime įsikūrusios kaimo turizmo sodybos „Senoji sodyba“ šeimininkas Petras Bražiūnas „Anykštai“
sakė, kad šiemet vienos dvivietės
baidarės nuoma vienai plaukimo
dienai kainuoja nuo 20 iki 25 Eur.
Praėjusį sezoną pasiplaukiojimas
baidarėmis atsiėjo pigiau – 15 – 18
Eur. Pasak P.Bražiūno, baidarių nuomos kainos išaugo dėl to, kad jos
nesikeitė jau keletą metų iš eilės. Pasak „Senosios sodybos“ šeimininko,
norinčiųjų plaukti baidarėmis tiek
daug, kad kartais aplinkinės kaimo
turizmo sodybos baidarių net pritrūksta.
Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina
– 20 eurų.
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Niūronyse - trys nauji mediniai
paminklai

Jolanta ZABULYTĖ

Šiemet tradicinės Žolinės Niūronių Arklio muziejuje pasipildė nauju renginiu - pašventinti trys
mediniai paminklai. Du stogastulpiai ir koplytstulpis plenero metu sukurti pagal išlikusias archyvines nuotraukas.

Jau visai greitai prasidės kiti muziejaus Žolinių renginiai - susipažinimas su rugpjūčio vaistažolėmis, šiaudinių sodų dirbtuvės
ir kita.

Paminklo Striukų sodyboje pašventinimo iškilmė.
Paminklų atkūrimo simpoziumą
organizavo asociacija “Anykščių
šventės”.
Du stogastulpiai ir koplytstulpis, pastatyti skirtingose muziejaus
erdvėse: dar XX amžiaus pirmoje
pusėje (1927 m.) Anykščių kapinėse buvęs 1886 metų stogastulpis atrado sau vietą Striukų etnografinėje sodyboje (aut. Vladas
Gaidys), Anykščių mieste, prie A.
Šiaučiulio sodybos buvęs 1865
metų stogastulpis šiandien žymi
kryžkelę ir senosios klėtelės erdvę
(aut. Valdas Pelegrimas, prisidėjo
ir Mykolas Tursa), o XIX amžiaus
pabaigoje Anykščiuose stovėjęs
koplytstulpis su Kristaus krikšto
skulptūrine grupe pagal tradiciją
pastatytas prie kelio netoli upelio
(aut. Mykolas Tursa, skulptūros
Dainiaus Veršelio).
Visų paminklų geležines viršūnes - tikslias senųjų kopijas - nukalė darbštusis muziejaus kalvis
Algis Pranckevičius, prie pamin-

klų detalių gamybos prisidėjo ir
Artūras Pupkis bei jaunieji anykštėnai - Vytautas Taurelė ir Arnoldas
Keibas.
Vietos paminklams buvo parinktos atsižvelgiant į dermę su aplinka
– to paties XIX amžiaus pastatais
bei tradicinėmis paminklų statymo
erdvėmis – tai sodybos kiemas,
kryžkelė ir pakelė prie upelio. Tokie paminklai, kaip ir kryžiai, buvo
ne tik teritorijos riboženkliais, bet
ir erdvę pašventinančiais, Dievo
globą išreiškiančiais religiniais
objektais.
Tiesa, projekto metu teko ir improvizuoti – antai atkurtas Anykščių kapinėse buvęs stogastulpis
pastatytas ne kaip antkapinis paminklas, o Striukų sodybos kieme
prie tvoros, kitoje paminklo pusėje
buvusi nežinomo siužeto skulptūra
(archyvinėje nuotraukoje jos nesimato) pakeista šv. Agotos figūra, pritaikant paminklo turinį prie
konkrečios sodybos veiklos – duo-

nos kepimo palaiminimo ir apsaugos nuo gaisro.
Šventės metu visi paminklai,
kaip ir senaisiais laikais, buvo papuošti žolynų girliandomis, kurias
moterys surišo iš ąžuolo lapų ir
lauko gėlių, o muziejaus lankytojai vyrai padėjo jas pritvirtinti
prie paminklų stulpų - smagu dirbti kartu pasitariant ir vienas kitam
padedant!
Šie paminklai atstatyti siekiant
papildyti muziejaus erdves senųjų
paminklų pavyzdžiais, supažindinti muziejaus lankytojus su senąją
Anykščių krašto kryždirbyste, o
anykštėnus – ir paskatinti ją tęsti, kadangi vietines kryždirbystės
tradicijas atspindinčių stogastulpių ir, tiesa, buvusių Aukštaitijoje
ir Anykščių krašte, retesnių koplytstulpių, šiandien statoma itin
mažai. Anykščių kraštui būdingi ir
Aukštaitijoje bei Žemaitijoje XIX
a. - XX a. pradžioje statyti stogastulpiai išsiskiria savitumu ne tik

Geležinių viršūnių autorius kalvis - Algis Pranckevičius, dantukų dekorą darė Artūras Pupkis.

Aukštaitiškos sodybos kieme pinami vainikai, kuriais bus puošiami kryžiai.
Europos, bet ir pasaulio kultūrų
kontekste, todėl šį protėvių palikimą turim branginti kaip savo krašto ir visos šalies veidą.
Apie tai buvo kalbama ir šių eilučių autorės paskaitoje, kurioje
klausytojai buvo supažindinti ir
su paminklų statymo vietomis bei
tikslais, Anykščių krašto senųjų
stogastulpių ir koplytstulpių formomis, šiandienine jų kaita. Sulaukta nemažo susidomėjimo - užduoti klausimai privertė diskutuoti
įvairiomis su religiniais paminklais
susijusiomis temomis.
Pasibaigus paskaitai ir spektakliui Striukų sodybos klojime,
Žolinių šventę tęsė paminklų šventinimas, kuriame dalyvavo gausus
būrys muziejaus lankytojų, šventinimo apeigą atliko Anykščių Šv.
Mato bažnyčios kunigas M. Šakinis. Iškilmingai pašventinus visus
paminklus ir susirinkusiųjų rankose turimus žolynus, visi dalyviai
susirinko prie muziejaus suruoštų
puikių vaišių stalo. Bendras darbas
rišant ir kabinant girliandas, kole-

giškumas diskutuojant paskaitoje,
didžiuliu būriu ėjimas kartu nuo
vieno paminklo prie kito ir baigiant
šias apeigas visų dalyvių susibūrimu prie naminių vaišių stalo parodė, kad galime būti nuoširdumu
apgaubta draugiška gausia šeima.
O tai didžiausia dovana!
Dar daug veiklų būta Žolinių
šventėje – ir susipažinimas su vasaros pabaigos vaistažolėmis, ir
šiaudinių sodų dirbtuvės, ir plenero darbų paroda, ir kaliausių kūrimo konkursas, ir dainų bei šokių...
Visko ir neapsakysi – tokiuose renginiuose tereikia dalyvauti ir gerų
įspūdžių, naujų patirčių kraitis tikrai garantuotas!
Baigiant šią trumpą apžvalgą,
norėčiau labai padėkoti visiems
paminklų autoriams ir padėjėjams
už jų darbus, Anykščių rajono savivaldybei už finansinę paramą,
A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko ir Arklio muziejaus darbuotojams už organizacinę pagalbą
bei visiems dalyvavusiems už gerą
nuotaiką ir buvimą kartu.

Pranešimą apie kryždirbystę skaitė mokslų daktarė Jolanta Zabulytė.
Vaido PUPELIO nuotr.
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Anykštėnai atsisako savivaldybės
apdovanojimų
Tokį sprendimą tuomet Anykščių
rajono savivaldybė aiškino „šventinės programos pasikeitimu“.
„Tai vienintelis Anykščių kraštas
ir rajonas Lietuvoje, kur rajono Meras ir jo aplinka ,,nesugebėjo“ surasti šiame krašte per 100 metų Lietuvai ir kraštui nusipelnusių žmonių
Net mokslinėje konferencijoje,
skirtoje J.Kairiui (Vasario 16 –osios
Signatarui ) nei Meras, nei vicemeras „neturėjo“ laiko dalyvauti.
Apmaudu,kad Meras ir vicemeras
savo veiksmais (politiniais) temdo
Valstybės 100-mečio šventę“, - į tokią situaciją reagavo buvęs Anykščių rajono Tarybos narys Romaldas
Gižinskas.

Anykštėnas Romaldas Gižinskas pavasarį buvo nustebintas, kad Vasario 16-osios proga rajono valdžia nesurado, kam
įteikti „Šimtmečio anykštėnų“ ženklų.

(Atkelta iš 1 p.)
Pakvietė ieškoti pavyzdžių
aplinkiniams
Praėjusių metų pabaigoje Anykščių rajono savivaldybė išplatino
pranešimą, kuriame išdėstyta sumanymo apdovanoti „Šimtmečio
anykštėnus“ koncepcija, o gyventojai pakviesti siūlyti kandidatus.
„Artėjant Lietuvos valstybingumo jubiliejui, Anykščių rajono savivaldybė įgyvendina sumanymą išskirtiniais šimtmečio
ženklais pagerbti 100 anykštėnų,
kurie savo darbais ir kasdiene
veikla yra pasiaukojimo, atvirumo, kūrybiškumo, darbštumo,
bendruomeniškumo ar pilietiškumo pavyzdžiai aplinkiniams.
Per jubiliejinius 2018 metus ketinama pagerbti ir apdovanoti 100
įvairiausių profesijų ir veiklos sričių anykštėnų, kurių amžius neribojamas – nuo moksleivio iki senjoro. Kandidatus gali siūlyti krašto
bendruomenės, profesiniai kolektyvai, įmonės ir organizacijos,
gyventojai. Iškilmingi apdovanojimai vyks per svarbias mūsų tautos
istorines datas, profesines šventes,
kitomis reikšmingomis progomis“,
- buvo skelbiama Anykščių rajono
savivaldybės pranešime.
Pasiūlyti 127 kandidatai
Liepos mėnesį „Anykšta“ raštu kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus laikinąją
vedėją Audronę Pajarskienę prašydama suteikti informaciją, kokiu
būdu, pagal kokius principus buvo
atrinkti „Šimtmečio anykštėnų“
apdovanojimams paskelbti asmenys. A.Pajarskienės taip pat buvo
paprašyta nurodyti „Šimtmečio
anykštėnų“ atrankos komisijos, jei
tokia buvo savivaldybėje sudaryta,
sudėtį.
„Informuojame, kad 2018 metų
pradžioje buvo paskelbta vieša akcija, kviečianti siūlyti kandidatus
apdovanoti Šimtmečio anykštėno
ženklu. Buvo gautos 143 užpildytos anketos, pasiūlyti 127 kandidatai. Kandidatus siūlė krašto bendruomenės, profesiniai kolektyvai,
įmonės ir organizacijos, pavieniai

Anykščių savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus laikinoji
vedėja Audronė Pajarskienė sakė, kad
nė viena pateikta „Šimtmečio anykštėno“ kandidatūra nėra atmesta - vyksta
procesas.

gyventojai. Planuojama iki metų
pabaigos įvairių šventinių renginių metu apdovanoti 100 anykštėnų. Anykščių rajono savivaldybės
administracija ir rajono vadovai,
atsižvelgdami į šventinio renginio
pobūdį bei specifiką, konkrečius
apdovanoti kviečiamus asmenis
pasiūlo iš visuomenės pateiktų
kandidatų sąrašo“, - į „Anykštos“
užklausą, neatsakydama į klausimą, kas konkrečiai savivaldybėje iš
visuomenės pateiktų 127 kandidatų atrinko „Šimtmečio anykštėnų“
100-tuką, atsakė A.Pajarskienė.

Anykščių rajono mero pavaduotojas
Sigutis Obelevičius kalbėjo, kad anykštėnai Anykščių rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų atsisako dėl internetinių portalų komentatorių dėmesio.

su pateiktu kandidatu“, - aiškino
A.Pajarskienė.
„Anykšta“ informuota, kokios
organizacijos teikė „Šimtmečio
anykštėnų“ kandidatūras. Iškilių
anykštėnų pavardes siūlė Pasaulio anykštėnų bendrija, Anykščių
ligoninė, Biblioteka, Debeikių
sen., Anykščių sen., Kurklių sen.,
Trečiojo amžiaus universitetas, rajono mokyklos, miesto darželiai,
Pirminės sveikatos priežiūros centras, Vietos veiklos grupė, Troškūnų jaunimo grupė, pavieniai asmenys ir kt.
Anykščių rajono savivaldybėje
Kas konkrečiai atrenka
liepą pradėjus dirbti naujai specikandidatus - slepiama
alistei ryšiams su visuomene Silvijai Sakevičiūtei, daugiau aiškuDar kartą apie „Šimtmečio mo apie „Šimtmečio anykštėnų“
anykštėnų“ atranką, prašydami atrankos komisiją tikėjomės gauti
patikslinti, kas konkrečiai Anykš- iš jos, tačiau, jau nusiuntę anksčiau
čių rajono savivaldybėjė iš visuo- A.Pajarskienei pateiktus klausimenės pasiūlytų kandidatų atrenka mus, sulaukėme atsakymo, kad
„Šimtmečio anykšprašotėnų“ 100- tuką, į
...„Šimtmečio anykštėnus“ ma inAnykščių rajono saatrenka Anykščių rajono me- f o r vivaldybės Kultūros,
macija
turizmo ir komu- ras Kęstutis Tubis, aš, savival- b u v o
nikacijos skyriaus dybės administracijos vadovy- suteiklaikinąją vedėją A. bė. Jeigu reikia, pasikviečiame ta, nors
Pajarskienę
raštu Anykščių rajono savivaldybės redakkreipėmės po savaiKultūros, turizmo ir komunika- c i j a i
tės.
ir ne„Sprendimą, kurias cijos skyriaus laikinąją vedėją b u v o
visuomenės pateik- A.Pajarskienę ar dar kažką“...
įvartas anykštėnų kandid y t i
datūras planuojama
konpagerbti atitinkamo renginio metu, kretūs „Šimtmečio anykštėnus“
pasitarę su administracijos specia- atrenkantys asmenys.
listais, priima rajono vadovai“, - ir
vėl nenurodydama konkrečių paApdovanojimai – „liaudies
vardžių, kas užsiima „Šimtmečio balsas“
anykštėnų“ 100-tuko sąrašo sudarymu, atsakė A.Pajarskienė.
Daugiau aiškumo apie „Šimtmečio anykštėnų“ atranką įnešė
Žmonės atsisakė būti apdovanoti pokalbis su Anykščių rajono mero
pavaduotoju Sigučiu ObelevičiuAnykščių rajono savivaldybės mi. „Šimtmečio anykštėnus“ atrenKultūros, turizmo ir komunika- ka Anykščių rajono meras Kęstutis
cijos skyriaus laikinoji vedėja Tubis, aš, savivaldybės adminisA.Pajarskienė taip pat aiškino, kad tracijos vadovybė. Jeigu reikia,
iš visuomenės pasiūlytų kandidatų pasikviečiame Anykščių rajono
ne visi pageidavo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir
savivaldybės dėmesio.
komunikacijos skyriaus laikinąją
„Nei viena pateikta kandidatū- vedėją A.Pajarskienę ar dar kažra nėra atmesta - vyksta procesas. ką“, - sakė S.Obelevičius.
Pasitaikė, kad žmonės, sužinoję
O ar „Šimtmečio anykštėno“
apie tai, kad buvo pasiūlyti, patys ženklą Anykščių rajono savivalatsisakė būti apdovanoti. Kiekvie- dybė, pavyzdžiui, išdrįstų įteikti
nu atveju tariamasi ir derinama rajono valdžios kritikei Marijonai

Fergizienei? „Jeigu ją kas nors pasiūlė ar pasiūlytų, aš nematau jokių problemų. Tai yra liaudies balsas. Jei žmonės pasiūlė...“ - sakė
S.Obelevičius.
Galbūt apdovanos visus
Anykščių rajono savivaldybei pasiūlyti 127 kandidatai gauti
„Šimtmečio anykštėno“ ženklą.
Skelbiama, kad bus apdovanoti tik
100.
„Galutinai nėra nuspręsta, ar apdovanotųjų bus 100, ar visi bus apdovanoti, kurie pasiūlyti. Kol kas
niekas iš to sąrašo nėra išbrauktas.
Tiesa, buvo pasiūlyta žmonių, kurie yra mirę. Buvo ir tokių kandidatų, kurie apdovanojimo atsisakė“, - pasakojo S.Obelevičius.
Išgąsdino komentatoriai
Mero pavaduotojas S.Obelevičius
paaiškino ir dėl kokių priežasčių
anykštėnai atsisakė garbingo savivaldybės apdovanojimo.
„Pas mus, Anykščiuose, taip
yra, kad ką bepasiūlytų į Anykščių
rajono garbės piliečius ar kitus apdovanojimus, tai paskui komentatoriai išpila statinę purvo ant galvos.
Tiesiog žmonės nenori to dėmesio,
nenori, kad juos apdergtų“, - apie
natūralią „Šimtmečio anykštėnų“
kandidatų sąrašo atranką kalbėjo
S.Obelevičius.

Jau apdovanotieji anykštėnai
Minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną,
„Šimtmečio anykštėno“ ženklai
buvo įteikti sportinių šokių kolektyvo vadovei Stanislavai Bilevičienei, žurnalistui Vytautui Bagdonui,
pedagogui Juozui Danilavičiui,
sportininkui ir politikui Sergejui
Jovaišai, fotografui Alfredui Motiejūnui, režisierei Jolantai Pupkienei,
sportinių šokių kolektyvo vadovui
Juozui Pratkeliui, pedagogei Onai
Repečkienei, tautodalininkui Broniui Tvarkūnui bei rašytojui Rimantui Vanagui.
Minint lakūnų Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno skrydžio 85-metį, buvo pagerbti ūkininkas Tomas
Baravykas, kraštotyrininkas Algimantas Bronius Bekenis, karininkas Gediminas Grina, mokytojas
Valentinas Gudėnas, sportininkas
Arminas Jasikonis, gydytoja Ledina
Kaladienė, visuomenininkė Bronė
Lukaitienė, pedagogai Valentinas
Lukoševičius, Irena Meldaikienė,
Jonas Pajarskas, tautodalininkė
Skaidrė Račkaitytė, pedagogas
Arūnas Vilkončius.
Miesto šventės „Anykščių glėbyje“ atidarymo ceremonijos metu
atminimo ženklais apdovanoti
Kovo 11-osios Akto signatarė Irena Andrukaitienė, mokslininkas
Algirdas Antanas Avižienis socialinės veiklos organizatorė Evgenija
Baltronienė, inžinierius Alvydas
Bitinas, kunigas Stanislovas Krumpliauskas, politinė kalinė Prima Petrylienė, istorikas Virginijus Strolia,
politikas Jonas Šimėnas.

Ženkliukų daugiau nei
kandidatų
Nors apdovanoti numatyta 100
„Šimtmečio anykštėnų“, Anykščių
rajono savivaldybė informavo, kad
yra pagaminti 135 ženkliukai su dėžutėmis. „Šimtmečio anykštėnas”
apdovanojimų ženkliukus sukūrė
ir pagamino įmonė UAB „Alpera”.
Už ženkliukus su dėžutėmis iš rajono biudžeto sumokėta 2 695,28 eur.
Nesugebėjo surasti
nusipelniusių
Anykščių rajono savivaldybės
sumanymas ženklais apdovanoti
„Šimtmečio anykštėnus“ pažėrė ir
netikėtumų. Šiemet Anykščiuose
švenčiant vasario 16-ąją paaiškėjo,
kad apdovanotųjų nebus.

užjaučia

Iškeliavus į amžiną poilsį
Edvinui
URBANAVIČIUI
nuoširdžiai užjaučiame tėvelius, seseris, brolius.
ŽUB ,,AUGA Nausodė”
kolektyvas
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sekmadienis
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. (subtitruota).
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 Žmogusvoras”

07:20 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda “
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 Makaka Markas
11:40 Flukas
13:30 Jausmų vandenynas
15:15 “Pričiupom!
16:15 Šeimos savaitgalis
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Teleloto.
20:35 Druska. N-7
22:35 Juokdarių vakarienė. N- 14
00:45 Pjūklas. S
06:15 “Televitrina”. Lietuva.
06:30 “Aladinas”
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 “Orestas iš burtininkų giminės” N-7
13:00 “Karštos galvos” N-7
14:45 “Karštos galvos! 2. N-7
16:25 “Havajai 5.0” N-7
17:25 “Į šiaurę”
18:30 “TV3 žinios”
19:22 “TV3 sportas”
19:27 “TV3 orai”
19:30 “Aplink pasaulį per 80 dienų”. N-7
21:55 “ Pagrobimas 2.
Neišvengiamas kerštas “. N-14
23:45 “Nuostabi dabartis”. N-14
06:30 Baltijos galiūnų čempionatas. Kuršėnai (k).

07:30 «Auklė» (k)
08:30 Tauro ragas. N-7
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
10:00 «Vaikai šėlsta»
10:30 «Džiunglių princesė Šina»
N-7
11:30 « Rykliai. Ne vien tik grobuonys «. N-14
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 «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” N-7
08:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
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 Šeimos albumas. Rugpjūtis
N14
23:20 Kitoks parodijų filmas N14
01:05 “Begėdis” (k) S
KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. (kart.)
07:05 Mokslo sriuba. (kart.).

pirmadienis
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 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4
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 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:15 Auksinis protas
19:30 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą.
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 8
N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7
N-7 (kart.)
00:30 „Kas ir kodėl?“ (kart.)
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
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 NAUJAS SEZONAS KK2.
N-7.
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Vendeta N14
00:15 “Kultas” N14
06:10 “Televitrina”
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
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 “Laukinė” N-14
00:55 “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
13:40 “Vladimiras Vysockis: „Ačiū,
kad gyvas““
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 Sumautos atostogos
Meksikoje N14
22:55 Javos karštis (k) N14
00:55 “Juodasis sąrašas” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:55 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Sunkių nusikaltimų skyrius”
N-7
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
15:40 “Marvel animė. Ernis” N-7

2018 08 19
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(subtitruota, kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
(subtitruota, kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (subtitruota, kart.).
08:30 Krikščionio žodis.
08:45 Kelias.
09:00 Euromaxx. (kart.)
09:30 Išsamus pranešimas.
Demaskuotojas. Sistemos auka
10:00 ARTS21.
10:30 Pradėk nuo savęs.
11:00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
11:30 Durys atsidaro.
12:00 Teatras.
13:00 ARTi. Veidai.
13:15 Linija, spalva, forma.
13:45 Stop juosta.
14:10 Legendos.
15:00 Vyskupo nominato dr.
Algirdo Jurevičiaus šventimai
Kauno arkikatedroje.
17:05 Kultūros teismas. (kart.).
17:55 Nes man tai rūpi. HD.
18:40 Mano tėviškė. (kart.).
19:00 Mūsų miesteliai. Užventis.
3 d.
19:50 Viduramžių Europa.
Vienuoliai ir eretikai
20:45 Viduramžių Europa.
Valstiečiai ir didikai
21:40 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22:30 Alexander Paley skambina
F. Mendelssohną.
00:20 Anapus čia ir dabar.
01:05 Apalūzas N-7 (subtitruota,
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 “Franklinas ir draugai”
11:00 “Mes einame ieškoti saulutės” (kart.)
11:15 “Senojo jūreivio pasakojimai” (kart.)
11:40 “Na, palauk!” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
15:00 “Kulinarinis reidas”
16:00 “Džeimis gamina namuose”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Neišsiųstas laiškas” N-7
20:00 “Vienoje karalystėje”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Baltosios balandės paslaptis” N-7
22:55 “Žmogžudystės Valansjene”
N-14 (kart.)
00:50 “Neišsiųstas laiškas” N-7
(kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Įelektrintas ledas” (kart.)
N-7
08:30 “Iš peties” (kart.) N-7
09:30 “Vienam gale kablys”
10:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
11:00 “Pragaro kelias” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Mirtina vasara” 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 Vokietija”.
21:00 “Žinios”
21:53 “Sportas”
21:58 “Orai”
22:00 “Pakartok!” N-7
23:55 “Policininko istorija 2” N-14
(kart.)
(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 kelionės .
Gajana“. N-7
10.35 „Pavojingiausios kelionės.
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 neapykantos“
N-7

2018 08 20
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 “Savas žmogus” N-7
21:00 Persekiojimas N14
22:50 “Gyvenimo šukės” N-7
00:45 “Modus” N14
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2018 (kart.)
07:05 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
(kart.)
07:15 Detektyvė Miretė (kart.)
07:30 Stebuklingoji Boružėlė (kart.)
07:50 Stop juosta (su vertimu į
gestų k.). (kart.).
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 (kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 ...formatas
12:15 Gyvenimas salose.
Dalmatijos salos sodas prie
Kroatijos pakrantės
12:45 Gyvenimas salose. Havajis,
Didžioji sala, – ugnies žiedo apsuptyje
13:15 Durys atsidaro (kart.)
13:45 Viduramžių Europa.
Vienuoliai ir eretikai (kart.)
14:40 Viduramžių Europa.
Valstiečiai ir didikai (kart.)
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
18:30 Kelias į namus.
19:00 ARTS21 (kart.)
19:30 Meilė kaip mėnulis
20:25 Prokurorai
21:15 Spąstai. Jaunimas islamo

radikalų pinklėse
22:10 Žmogžudystės anatomija N-7
00:45 Dabar pasaulyje
06:15 “Televitrina”
06:30 “Vienoje karalystėje”.
07:10 “Na, palauk!”
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
07:30 “Maištingas angelas” N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Tavo augintinis”.
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
11:00 “Baltosios balandės paslaptis”
N-7 (kart.)
12:55 “Mano mažasis ponis”
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 “Žirafa ir akiniai”
20:15 “Batuotas šuo”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Žiemos saulėgrįža” N-7
22:55 “Paslaptingas gyvenimas”
N-7
00:55 “Moderni šeima” N-7
06:05 “Televitrina”.
06:20 “Pavojingiausi pasaulio vairuotojai” (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
12:55 “Planetos talentai” (kart.)
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 bendrikas”
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 “Šėtono belaukiant” S
00:50 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Felicija Bortkevičienė“
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. Trys dienos“
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 „Saugi vaikystė“.
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 „Saugi vaikystė‘.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Delta“ N-7
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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.
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 policija
7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4
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
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 8
N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7
N-7 (kart.).
00:30 „Kas ir kodėl?“ (kart.)
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
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 NAUJAS SEZONAS KK2.
N-7.
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Apsuptyje N14
00:35 “Kultas” N14
06:10 “Televitrina”
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 “Fenikso skrydis” N-7
00:50 “Kastlas”
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:55 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Sunkių nusikaltimų skyrius”
N-7
13:35 “Savas žmogus” (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 “Savas žmogus” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė.
Mirtis Averone N14
23:00 “Gyvenimo šukės” N-7
00:45 “Modus” N14
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 šeimininkės” (k) N-7
12:30 “Sunkių nusikaltimų skyrius”
N-7

trečiadienis
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 Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
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
18:15 Auksinis protas
19:30 Gyvenimas
20:25 „Keno Loto“
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija N-7
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 8 N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7
N-7 (kart.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
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 NAUJAS SEZONAS KK2.
N-7.
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Spąstai N14
00:20 “Kultas” N14
06:10 “Televitrina”
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” N-7
07:55 “Kam ta meilė?” N-7
08:25 “Paskutinis iš Magikianų” 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 “Paskutinis iš Magikianų” N-7
20:00 “Tai bent giminaičiai” N-7

21:00 “Kam ta meilė?” N-7
21:30 “TV3 vakaro žinios”
22:17 “TV3 sportas”
22:22 “TV3 orai”
22:25 “Vikinglotto”
22:30 “Taksi 2” N-7
00:10 “Kastlas”
06:00 “Auklė”
07:30 “Vladimiras Vysockis: „Ačiū,
kad gyvas““ (k)
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” (k) N-7
13:40 “Vladimiras Vysockis: „Ačiū,
kad gyvas““
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 Nužudyk dėl manęs N14
22:50 Superbombonešis. Naikinti
viską (k) N-7
01:00 “Sekso magistrai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem” N-7
09:55 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Sunkių nusikaltimų skyrius”
N-7
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
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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 (kart.)
07:05 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.)
07:50 Kelias į namus. (kart.)
08:20 Septynios Kauno dienos.
(kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.)
12:00 ...formatas
12:15 Gyvenimas salose. Kapris,
Iskija ir Pročida – Italijos Neapolio
įlankos salos
12:45 Gyvenimas salose.
Lufutenas ir Islandija – Arkties
vandenyno salos
13:15 Nacionalinis turtas. (kart.)
13:40 Nes man tai rūpi (kart.)
14:30 Spąstai. Jaunimas islamo
radikalų pinklėse (kart.)
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
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.
Saliamonas Banaitis
21:15 Invazija. Antrojo pasaulinio
karo pradžia. Pirmoji diena
22:10 Komisarė Lanc N-14
00:10 Dabar pasaulyje
06:15 “Televitrina”
06:30 “Žirafa ir akiniai”
06:45 “Batuotas šuo”
07:10 “Na, palauk!”
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
07:30 “Maištingas angelas” N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Džeimis gamina namuose”
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
11:00 “Žiemos saulėgrįža” N-7 (kart.)
12:55 “Linksmieji traukinukai”
13:25 “Mažosios kerėtojos”
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 “Pasaka apie auksinį gaidelį”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Žiemos saulėgrįža 2” N-7
22:55 “Paslaptingas gyvenimas” N-7
00:55 “Moderni šeima” 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 bendrikas”
(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 bendrikas”
N-7
20:30 “Saša ir Tania” N-7
21:00 “Žinios”
21:28 “Orai”
21:30 “Rytai” N-14
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:55 “Daktaras Hausas” N-14
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 „Krikšto tėvas“ 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.
16.30 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
00.05 „Delta“ N-7
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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 “Savas žmogus” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė.
Mirtis Eg Morte N14
22:50 “Gyvenimo šukės” N-7
00:35 “Modus” N14
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2018 (kart.)
07:05 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (kart.)
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.)
07:50 Pradėk nuo savęs (kart.)
08:20 Nacionalinis turtas. (kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 (kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.)
12:00 ...formatas
12:15 Gyvenimas salose. Kanarai –
vulkaninis Ispanijos salynas
12:45 Gyvenimas salose. Maljorka
ir Menorka – Ispanijos Viduržemio
jūros seserys
13:15 Vakar buvo rytoj (kart.)
14:30 Invazija. Antrojo pasaulinio
karo pradžia. Pirmoji diena (kart.)
15:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas
18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 Maistas ir aistros
19:30 Meilė kaip mėnulis
20:20 „Lietuvos kolumbai“
21:15 Didžiosios Visatos paslaptys

su Morganu Frimanu 4. Ar evoliuciją
sukūrė Dievas?
22:00 Dvynių miestas N-14
23:35 Stop juosta (kart.)
24:00 Dabar pasaulyje
06:15 “Televitrina”
06:30 “Pasaka apie auksinį gaidelį”
07:10 “Na, palauk!”
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
07:30 “Maištingas angelas” N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Džeimis gamina namuose”
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
11:00 “Žiemos saulėgrįža 2” N-7
(kart.)
12:55 “Linksmieji traukinukai”
13:25 “Mažosios kerėtojos”
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 “Raudonoji gėlelė”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Laimėk, pralaimėk arba
mylėk” N-7
22:45 “Paslaptingas gyvenimas” N-7
00:50 “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 bendrikas”
(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 bendrikas”
N-7
20:30 “Saša ir Tania” N-7
21:00 “Žinios”
21:28 “Orai”
21:30 “Patarėjas” N-14
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:55 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija
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 „Krikšto tėvas“ 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.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
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 „Renovacija. Tikrai
verta“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Delta“ N-7
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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.
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 policija
7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4.
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
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 „Jėga“.
21:30 Baltijos kelias
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“
23:00 Aukštuomenės daktaras 8
N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7
N-7 (kart.).
00:30 „Kas ir kodėl?“ (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (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 NAUJAS SEZONAS KK2.
N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Užtikrintas teisingumas N14
00:30 “Kultas” N14
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 “Paskutinis iš Magikianų” N-7
21:00 “Kam ta meilė?” N-7

21:30 “TV3 vakaro žinios”
22:22 “TV3 sportas”
22:27 “TV3 orai”
22:30 “Komando” N-14
00:15 “Kastlas”
06:00 “Auklė”
07:30 “Vladimiras Vysockis: „Ačiū,
kad gyvas““ (k)
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
13:40 “Vladimiras Vysockis: „Ačiū,
kad gyvas““
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 Maksimali rizika N14
23:00 Nužudyk dėl manęs (k) N14
00:50 “Sekso magistrai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:55 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Sunkių nusikaltimų skyrius”
N-7
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
15:40 “Marvel animė. Iksmenai” N-7

penktadienis
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 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4.
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
18:15 Auksinis protas
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata
Nicholson.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Duokim garo!
23:00 Vinetu. Paskutinė kova N-7
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 7
N-7 (kart.).

06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (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 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Eliziejus N14
23:05 Dabar jau tikrai šikna S
01:00 Užtikrintas teisingumas (k)
N14
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”
(kart.) N-7
12:00 “Paskutinis iš Magikianų”
(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 2. Eros pabaiga”
N-7
21:10 “Vienas šūvis. Dvi kulkos”
N-14

23:40 “Legenda. Drakono imperatoriaus kapas” N-14
01:20 “Komando” N-14 (kart.)
06:00 “Auklė”
07:30 “Vladimiras Vysockis: „Ačiū,
kad gyvas““ (k)
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 “Kijevo operatyvinė grupė”
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 Antrininkas N14
23:00 Maksimali rizika (k) N14
00:55 “Sekso magistrai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:55 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Sunkių nusikaltimų skyrius”
N-7
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7
15:40 “Marvel animė. Iksmenai” N-7
16:05 “Tinginių miestelis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” 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 “Savas žmogus” N-7
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos
jūros. Kruvini pėdsakai N14
22:50 “Gyvenimo šukės” N-7
00:30 Bekas 6. Steinaras N14
KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2018 (kart.)
07:05 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.)
07:50 Linija, spalva, forma. (kart.)
08:20 Lietuva mūsų lūpose. (kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.)
12:00 ...formatas
12:15 Kaip išlikti jaunam
13:05 Naujieji Vilniaus veidai. (kart.)
14:35 Didžiosios Visatos paslaptys
su Morganu Frimanu 4. Ar evoliuciją
sukūrė Dievas? (subtitruota, kart.)
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis
18:30 Nacionalinis turtas
19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:30 Meilė kaip mėnulis
20:20 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“
20:45 Mano tėviškė.
21:00 Lietuvos kultūros dienos

Frankfurte prie Maino. Festivalis
„Europa Open Air“
22:45 Sąjūdžio mitingai
00:30 Dabar pasaulyje
06:15 “Televitrina”
06:30 “Raudonoji gėlelė”
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
07:30 “Maištingas angelas” N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Džeimis gamina namuose”
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
11:05 “Laimėk, pralaimėk arba
mylėk” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:25 “Reindžeris Robas”
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 “Taigos pasaka”
20:10 “Riki-tiki-tavis”
20:35 “Penkios kapeikos”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Toli nuo namų” N-7
22:50 “Paslaptingas gyvenimas” N-7
00:50 “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 “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 bendrikas”
(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 bendrikas”
N-7
20:30 “Saša ir Tania” N-7
21:00 “Žinios”
21:28 “Orai”
21:30 “8 jūrų laivyno būrys. Už
priešo linijos” N-14
23:25 “Pėdsakai” N-7
00:25 “Daktaras Hausas” N-14
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 „Krikšto tėvas“ N-7
12.30 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“
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
00.05 „Delta“ N-7
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19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Nebylus liudijimas. Vieną
dieną N14
23:10 Amerikietiška pastoralė
01:10 Bekas 6. Kelio pabaiga N14
KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2018 (kart.).
07:05 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (kart.)
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.)
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip (kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 (kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.)
12:00 ...formatas
12:15 Kaip išlikti jaunam
13:05 Stop juosta (kart.)
13:30 Stambiu planu (kart.)
14:15 Mūsų miesteliai. Užventis.
(kart.)
15:10 Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
15:20 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
15:30 Premjera. Detektyvė Miretė
15:40 Premjera. Stebuklingoji
Boružėlė
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.)
18:00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas
Kančys. (kart.)
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:30 Meilė kaip mėnulis
20:25 Kultūros teismas
21:15 Europos kinas. Naujasis
pasaulis N-7
23:00 Sakrališkas laikas su „Graces
& Voices“. HD.
00:10 Dabar pasaulyje

06:15 “Televitrina”. Lietuva.
06:30 “Taigos pasaka”
06:40 “Riki-tiki-tavis”
07:05 “Penkios kapeikos”
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
07:30 “Maištingas angelas” N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Džeimis gamina namuose”
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
11:05 “Toli nuo namų” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:25 “Reindžeris Robas”
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 “Daktaras Aiskauda ir
Barmalėjus”
20:20 “Gaidys ir spavos”
20:40 “Smauglio senelė”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Pamergė pagal užsakymą”
N-7
23:10 “Paslaptingas gyvenimas” N-7
01:10 “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 bendrikas”
(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 bendrikas”
N-7
20:00 “Farai” N-7
21:00 “Žinios”
21:58 “TV3 orai”
22:00 “Non-Stop” N-14
00:10 “Patarėjas” N-14 (kart.)
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
08.10 „Delta“ N-7
09.15 „Moterų daktaras“ N-7
10.20 Partizanų keliais 2. N-7
10.50 Grįžtu namo. N-7
11.25 „Krikšto tėvas“ N-7
12.30 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“ N-7
16.00 Reporteris.
16.27 Orai.
16.30 Gyvenimo būdas. N-7
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Keliauk su „Reporteriu“.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
19.00 „Bitininkas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7
22.00 Reporteris.
22.40 Keliauk su „Reporteriu“.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
06:35 Paranormanas
08:05 Beatos virtuvė (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Gyvūnų išgyvenimo
strategija. Gelbstintis miegas
12:40 Metų laikai. Pavasaris
13:35 Džesika Flečer 4 N-7
15:20 Gamtos inspektoriai.
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
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 Juozo Erlicko kūrybos
vakaras „Įrašysiu į knygą
Raudonąją“. I, II dalys.
24:00 Kirpėjos vyras N-14
06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys”
06:55 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:20 “”Nickelodeon” valanda. Kung Fu Panda”
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 Romos gladiatorių
nuotykiai
11:50 Trys nindzės. Pusdienis
pramogų parke
13:45 Paskutinis veiksmo
filmų herojus N-7
16:25 Tai kur po velnių tie
Morganai? N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Debesuota, numatoma
mėsos kukulių kruša 2
21:20 Devyni jardai N14
23:20 Specialiosios agentės
N14
01:00 Eliziejus (k) N14
06:15 “Televitrina”
06:30 “Aladinas” (kart.)
07:00 “Ančiukų istorijos”
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 “Garfildas”
12:35 “Gerasis dinozauras”
14:20 “Nimės sala” N-7
16:10 “Simpsonai” 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 “Vaikų darželio policininkas” N-7
21:50 “Amerikos gangsteris”
N-14
01:00 “30 naktų paranormalių

reiškinių su Šėtono apsėsta
mergina su drakono tatuiruote” S
06:15 “Auklė” (k)
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
09:30 Apie žūklę.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
11:30 Baltieji lokiai
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis”
16:00 “Reali mistika” N-7
17:05 “Nusikaltimų tyrėjai”
N-7
18:15 “Kas žudikas?” N-7
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 Sveiki atvykę į spąstus
N14
23:25 Nebijok tamsos N14
01:20 Dainuok mano dainą
(k)
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
08:45 “Džekas Hana kviečia
į gamtą”
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:20 “Būrėja” (k)
11:55 “Akloji” (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
23:20 “Begėdis” S
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KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė (kart.)
08:05 Misija: Vilnija (kart.)
08:30 Pažvelk į profesiją
kitaip (kart.)
09:00 Mokslo sriuba
09:30 Sakrališkas laikas su
„Graces & Voices“. (kart.)
10:35 Nacionalinis turtas.
(kart.)
11:00 Vindzoro šmaikštuolės
13:20 Klauskite daktaro
14:10 Stilius
15:05 Giminės ir...
16:00 Euromaxx
16:30 Vėjas iš Rytų
17:25 Atspindžiai (kart.)
18:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai
18:45 Izabela Roselini. Mano
audringas gyvenimas
19:40 Skamba skamba kankliai 2018
20:15 ARTi. Veidai (kart.)
20:30 Stambiu planu
21:15 Mėnulis virš Paradoro
23:00 LRT OPUS ORE
24:00 Dabar pasaulyje
06:15 “Televitrina”
06:30 “Kultūra+”
07:00 “Beibleidų spurtas” N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
09:00 “Pižamų herojai”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Franklinas ir draugai”
11:00 “Daktaras Aiskauda ir
Barmalėjus”
11:20 “Gaidys ir spavos”
11:40 “Smauglio senelė”
11:50 “Boleko ir Lioleko nuo-

tykiai”
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės”
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 namuose”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Mano meilės nenusipirksi” N-7
20:00 “Viskas atvirkščiai”
20:15 “Skraidantis laivas”
20:40 “Ežiukas rūke”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Žmogžudystė San Pol
de Vanse” N-14
22:55 “Pamergė pagal užsakymą” N-7 (kart.)
01:05 “Mano meilės nenusipirksi” N-7 (kart.)
06:10 “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 pasaulio
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 “Grenlandija”
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”
21:58 “TV3 orai”
22:00 “Bebaimis” N-14
00:10 “Non-Stop” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7
07.55 „Pasaulio turgūs.
Jeruzalė“. N-7
08.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi. Sveikatingumo
laida.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.30 Gyvenimo būdas. N-7
11.00 „Iššūkis“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.13 Orai.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 Partizanų keliais 2. N-7
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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Cukinijų apkepas su sūriu
Gaminimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 180
laipsnių. Jei reikia, patepkite kepimo indą riebalais.
Cukinijas sutarkuokite burokine tarka ir nusunkite skystį.
Keptuvėje su šlakeliu aliejaus pakepinkite susmulkintą šoninę, kol
apskrus. Dėkite smulkintą svogūną, tarkuotas morkas ir dar truputį
pakepkite. Nukelkite nuo ugnies.
Miltus sumaišykite su kepimo
milteliais. Kiaušinius išplakite
ąsotėlyje su aliejumi.
Į didelį dubenį dėkite cukinijas, keptą šoninę su svogūnais ir
morkomis, tarkuotus abiejų rūšių
sūrius, berkite miltus, supilkite
kiaušinių-aliejaus plakinį. Pagardinkite druska, pipirais ir viską
gerai išmaišykite.
Sukrėskite paruoštą tešlą į ke-

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

Ingredientai:
500 g cukinijos
1 vidutinis svogūnas
1 didelė morka
200 g neriebios šviežios
šoninės
50 g Čederio sūrio
50 g Parmezano sūrio
120 g miltų
1 šaukštelis kepimo
miltelių
4 kiaušiniai
4 šaukštai aliejaus
Druskos ir pipirų
pagal skonį
pimo indą, išlyginkite paviršių.
Kepkite apie 45 minutes arba
kol gražiai apskrus ir apkepas sutvirtės.

ŠIMTAS ISTORIJŲ

spektras
Mažiau. Vilniuje veikiantis
Europos humanitarinis universitetas (EHU) šiemet priėmė
pustrečio šimto studentų į bakalauro ir magistrantūros studijas.
Tai šiek tiek mažiau nei priimta
pernai. EHU atstovas Maksimas
Milta sakė, kad tradiciškai didžioji dalis studentų priimama
tiesiogiai – per vadinamąjį institucinį priėmimą, ne per Lietuvos
aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti
(LAMA BPO). „Vienose studijų
programose situacija eina geryn,
kitose matome, kad yra mažėjimas, bet natūralu, kad studentų
norai keičiasi. Bendras būsimų
pirmakursių skaičius, palyginti
su perna,i deja, yra sumažėjęs 11
proc. – pernai buvo 294, šiemet
yra 260, bet priėmimas tebevykdomas per LAMA BPO sistemą“, – sakė M. Milta.
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Svėdasai šventė 515-ąjį
jubiliejų
Rugpjūčio 15 - ąją, Žolinių šventėje, Svėdasuose paminėtas 515
- asis miestelio gimtadienis.
Išvakarėse ir jubiliejaus dienos vakarą būta daug teatrališko
juoko, muzikos ir dainų, o istorinėje dalyje kalbėtasi apie savivaldą ir senųjų laikų bei dabartinį pilietiškumą.

Seimo narys Sergejus Jovaiša kartu su tokio paties nario Antano
Bauros padėjėja Regina Patalauskienė jubiliejaus proga svėdasiškiams įteikia Lietuvos istorinę vėliavą.

Kainos. Ne maisto prekių
Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse kainų tyrimą
atlikusi Teisingumo ministerija bei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)
sako, kad skirtumai nėra labai
drastiški. „Kainų svyravimas
nėra labai didelis ir drastiškas,
vienos kainos vienur mažesnės,
kitur didesnės. Bet galima sakyti, kad palyginus faktines fizines
parduotuves ir atsižvelgus į nuolaidų ir išpardavimų įtaką, kainų
skirtumai būtų didesni“, – sakė
VVTAT direktorė Neringa Ulbaitė.
Postai. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas sako, kad
nuo kitų metų paplūdimiuose
vasaros sezono metu galėtų atsirasti policijos postai. Taip būtų
siekiama užtikrinti, kad žmonės
labiau laikytųsi saugaus elgesio
vandenyje taisyklių – pareigūnai
poilsiautojams galėtų išrašyti
baudas už jų nepaisymą. „Jeigu
būtų toks poreikis, tikrai būtų
galima svarstyti kitiems metams,
kad paplūdimyje būtų policijos
postas“, –sakė E. Misiūnas.
Statistika. Eismo nelaimėse
per savaitę žuvo trys žmonės,
pranešė Kelių policijos tarnyba.
Vis dėlto lyginant su pernai,
bendras šiemet žuvusiųjų skaičius iki šio penktadienio yra
šiek tiek mažesnis nei per tą
patį laikotarpį 2017 metais. Nuo
penktadienio iki ketvirtadienio
šalies keliuose įvyko 81 avarija,
sužeista šimtas žmonių. Žuvo
59-erių ir 24-erių vyrai vairavę
lengvuosius automobilius bei 79
metų pėsčioji.
Pakvietė. Jungtinės Tautos
pakvietė Jemeno vyriausybę ir
Irano remiamus husių sukilėlius
dalyvauti kitą mėnesį vyksiančiose derybose, per kurias turėtų
būti ieškoma galimybių užbaigti šalį draskantį pilietinį karą.
„Galiu patvirtinti, kad ypatingojo pasiuntinio biuras išsiuntė
kvietimus Jemeno vyriausybei ir
„Ansarullah“, – sakė Alessandra
Vellucci. „Ansarullah“ (Dievo
šalininkai) yra husių sukilėlių
grupuotė, kovojanti su Saudo
Arabijos palaikoma ir tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybe.
Šis 2015-asiais įsiplieskęs konfliktas jau pareikalavo beveik 10
tūkst. žmonių gyvybių.

Raimundas GUOBIS

Vieną gražiausių jubiliejinių papuošimų sukūrė puikios žolynų
menininkės Irena Guobienė ir Domicelė Augutienė.
Didžiosios dienos išvakarėse
Svėdasų miestelis pasipuošė iš
žiedų, žolynų sudėliotais kilimais,
vainikais, išraitytais skaitmenimis, primenančiais, kad jaukiajam
miesteliui prie Alaušo sukanka
515 metų. Kultūros namuose porą
liaudiškų komedijų „Paskubėjo“
ir „Apie vištas ir politiką“ dar iš
caro bei Smetonos laikų suvaidino Traupio bei Vaitkūnų kultūros
namų teatrų vaidintojai, veikė Vytauto Bagdono fotografijų paroda.
Sutemose jubiliejui besiruošiantį miestelį nuprausė smarkus su
griausmais bei vėjo gūsiais pliaupiantis lietus.
Jaukiojoje Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Šv. Mišių už Svėdasus bei svėdasiškius
šventimui vadovavo vietinis klebonas Raimundas Simonavičius.
Po pamaldų, sugiedojus lietuviams
taip mielą giesmę „Marija, Marija“ vieningai buvo sugiedotas kun.
Stepono Galvydžio parašytas Svėdasų himnas, besibaigiantis pranašingais, kviečiančiais atsigręžti į
tėviškės žemę žodžiais: „...Surink į
būrį mus visus... Globok ir saugok
Svėdasus“. Iš šventovės pasipilusioje minioje plazdėjo vienintelė,
revoliucingai raudona Aukštaitijos
vėliava, o kas ir kur nukišo Svėdasų miestelio vėliavą?
Šimtmečio svėdasiškių galerijoje vyko pokalbis apie savivaldą ir
pilietiškumą. Kalbėtasi apie XIX
amžiaus pabaigoje besiformuojančią lietuvišką visuomenę, pirmuosius tautos žadintojus, ypač
apie vargonininką Juozą Mikuckį,
kuris aktyviai dalyvavo blaivybės,
švietimo, kultūriniame darbe - jis
platino lietuvišką spaudą, jis tautos reikalus sprendė Didžiajame

Vilniaus seime, jis gyvai domėjosi
istorija, jo pasakojimų paskatintas
kun. Kazimieras Girnius 1965 m.
parašė bene pirmąją Svėdasų istoriją. Prisimintas ir J. Mikuckį pakeitęs vargonininkas, nenuilstantis
kultūros darbininkas bei visuomenininkas Petras Vinkšnelis bei
pirmieji nepriklausomos Lietuvos
savivaldos žingsniai Svėdasuose.
Pirmasis komitetas susikūrė išvadavus Lietuvos kariuomenę 1919
m. birželio 1 - ąją, kuomet karininkas Bielskas dalyvavo išrenkant
valsčiaus komitetą - Steponą Žemaitį (sekretorius), Joną Galvydį ir
Steponą Bublį, bei miliciją - Juo-

zą Baroną, Joną Meškauską, Joną
Gobę ir Praną Kežutį. Antrajame
valsčiaus komiteto posėdyje iš
susirinkimo buvo pašalinti visi dalyvavę „komunistai“ - Boleslovas
Žvirblis, Domininkas Gimbutis ir
Antanas Maluiška, jiems uždrausta užimti bet kokias valdžios ar
visuomenines pareigas, o vėliau
labiausiai gyventojus engusio
„bolševiko“ Naiuros konfiskuotas
turtas, net karvė, jo mažamečiui
vaikui išskirta vienas svaras sviesto per savaitę.
Birželio 11 - ąją išrinktas pirmasis Svėdasų viršaitis Napalys
Baukys. Posėdžiauta labai dažnai,
spręsti prievolių kariuomenei, tiltų
per Šventąją bei Jarą atstatymo, neleistinų milicininkų veiksmų, vargšų šelpimo bei besaikio kortavimo,
naminės degtinės gamybos uždraudimo, prisijungimo prie Utenos
apskrities reikalai. Apie garsiuosius
viršaičius Antaną Budreiką, Juozą
Striuką, daug šiltų žodžių apie juos
tarė artimieji - Dalia Dilytė - Staškevičienė, provaikaitis Mindaugas
Striukas. Prisiminti ir naujosios
kartos veikėjai, pažymėti pavasarininkai Ona Juodelytė bei Antanas
Šukys, jaunalietuviai Karolina Budreikaitė ir bene žymiausias jaunosios kartos atstovas Vladas Baleišis. Jis ne tik jaunalietuvis, Vilniui
Vaduoti sąjungos narys, jis šaulys ir
rašytojas - pirmųjų poetinių miniatiūrų rinkinio Lietuvoje „Chrizan-

temos“ autorius.
Sveikinimo žodį tarė Seimo
narys Sergejus Jovaiša, kalbą
pradėjęs šios nakties sapnu apie
pralaimėjimą „Cibonai“, kartu su
kolegos Antano Bauros padėjėja
Regina Patalauskienė įteikė svėdasiškiams raštą bei Lietuvos istorinę
vėliavą.
Atverta dailių ir reikalingų tarpukario smulkmenėlių paroda
stiklo spintoje. Daugeliui buvo
įdomu paliesti lietuviškus litus, pavartyti 1928 m. Svėdasų valsčiuje
išduotą Teklės Neniškienės pasą
ar sužinoti kaip veikia karabitinis
dviračio žibintas...
Popietinė programa prasidėjo
pramogomis, žaidimais džiaugsmai kaip Žaliaplaukei Esmeraldai
vadovaujant mažyliai žaidžia senovinius - paprastus ir smagius žaidimus. O jau po to tris salves trenkė
Broniaus Budreikos patranka, kaip
iš multifilmo gražuolėlė, mažutėlė.
Pirmojo, visus tiesiog pritrenkusio didinga 140 gramų parako
užtaiso jėga, Svėdasams skirto
šūvio dagtį kartu su kapitonu pridegė Svėdasų seniūnas Valentinas
Neniškis, kuris linkėjo maloniai
praleisti šventinį vakarą, prisiminė
senąją istoriją, kunigaikščius Radvilas bei palygino, kad didikams
valdant tebuvo septynios gatvės, o
dabar aštuoniolika...
(Nukelta į 14psl.)

Pirmąjį šūvį iš egzotiškos patrankos paleido „bambardyrius“ Bronius Budreika ir Svėdasų seniūnas
Valentinas Neniškis. 							
Autoriaus nuotr.
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Ugniagesiai išgelbėjo gandrą

Jonas JUNEVIČIUS

Antradienio rytą Anykščių ugniagesiai - gelbėtojai nuo Aknystos socialinės globos namų Rubikių
filialo kamino nukėlė ir iš špagato spąstų išlaisvino gandrą.

Gandrą vadavo ugniagesiai gelbėtojai.
Vienas Rubikių filialo gyventojas pastebėjo, kad jau kelios
dienos iš ant kamino susukto
lizdo nepakyla gandras. Filialo
darbuotojas Algis Šapoka iš antro aukšto per žiūronus įžiūrėjo,
kad gandro kojos susipynę špagate ir paskambino aplinkosaugininkams, šie iškvietė ugniagesius gelbėtojus. „Ant kamino
gandrai peri gal jau penkiolika
metų, nes apie 10 – ies metrų
aukščio kaminas keičiant filialo apšildymo būdą greitai tapo
nenaudojamas, - sakė A. Šapoka, pastebėdamas, kad gandrai
pamėgo Rubikių gyvenvietę. Ant kamino lizdą susisukę gandrai peri jau nebe pirmus metus,
kasmet užaugina 2 – 3 gandriukus. Beje, Rubikių gyvenvietę
gandrai pamėgo, jų kasmet ant
elektros stulpų iškeltų gandralizdžių peri vis daugiau. Antai
mano kaimynas irgi įsigeidė,
kad jo sodyboje perėtų gandrai.
Paskambino energetikams, pra-

šė, kad šie iškeltų gandralizdį.
Tie atsisakė, tačiau netikėtai ant
stulpo prie šio žmogaus namų
gandrai susinešė gandralizdį, tad
elektros energijos tiekėjams neliko nieko kito, kaip ant stulpo
įrengti gandralizdį“.
Rubikių gyvenvietėje šiemet
perėjo daugiau kaip 10 gandrų
porų.
Na, o šiam nelaimėliui iškviesti ugniagesiai gelbėtojai
iškėlė jį iš lizdo, o žemėje jo kojas išlaisvino nuo špagato. Deja,
jauniklis gandras buvo nusilpęs,
iš karto vos pastovėjo ant kojų,
tačiau sulesė keletą vienos filialo gyventojos atneštų mėsos
gabaliukų.
Stebėti gandro vadavimo operacijos suskrido 14 gandrų ir vanagas.
Išlaisvintą gandrą teko apgyvendinti aptvare, kad atsigautų.
Juo pasirūpino filialo darbuotojai ir gyventojai, šėrė jį žuvimis.
Dabar gandras jau skraido ir

Nusilpęs gandras tik plasnojo sparnais.

Gandro kojas buvo supančiojęs špagatas.

neprisileidžia jį laikinai aptvare
apgyvendinusio A. Šapokos.
Gandrai jau būriuojasi, ruošiasi išskristi žiemoti į šiltesnius
kraštus. Kitą penktadienį, per šv.
Baltramiejų, rugpjūčio 24 dieną,
gandrų išskridimo diena, po kurios Lietuvoje gandrų nebeliks.
Išgelbėtasis gandras vargu ar
spės sustiprėti ilgai kelionei,
tikėtina, kad žiemoti liks Lietuvoje.

Nusilpusiu gandru pasirūpino Rubikių filialo darbuotojai ir gyventojai.

Ugniagesiams gelbėtojams gelbėti gandrą tenka retai.
					
Autoriaus nuotr.
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Pašventupių žmonės girdi,
ką kalba erdvė ir laikas

Raimondas GUOBIS

Praėjusį šeštadienį dviejų kaimyninių Šventosios pakrančių kaimai - Butėnų ir Jononių - šventė. Iki pietų paminėta ,,Butėnų diena”,
o vėlyvą popietę jau kitame, kairiajame, Šventosios krante, Jononių kaime, vyko tradiciniai Šv. Lauryno atlaidai.

Butėniečiai savosios šventės proga susitiko ant istoriškai brangios, amžių atmintį saugančios smilčių
kalvos - kaimo kapinaitėse.
,,Butėnų dienos” didžiojo istorinio istorinio žygio dalyviai tuoj
po 9 valandos nuo senojo, 1892
metų žyme paženklinto Žemaičių
sodybos kryžiaus pačiame senojo

kaimo centre, patraukė pro pieninę, žengė į vakarus, į sodžiaus pakraštį, vadinamą Kėkštagaliu. Čia
skanavo šimtametės obels saldūninių, išėjo į platų ir tuščią Kudrių

lauką, kur kadaise buvo daugybė
sodybų, tarsi atskiras kaimelis.
Apie jas visas labai daug įdomaus
papasakojo Danutė Pupelienė, nes
viena iš tų sodybų buvo jos senelio

Jono Vilučio - Kanivolo. Pro Prūso
Prano bei Prūso Antaniuko sodybvietes nusileidome į paupio šilą
šalia Šventosios. Šilas dovanojo ne
tik įstabius vaizdus, kvapus, tačiau
ir kelias saujas voveraičių. Pamargavone, pro Linkių slėnį bei senąjį
dvarą menančią ilgą, aukštą kalvą
– Bobakalnį, sugrįžome į kaimą.
Kapinėse meldėmės už mirusius
ir gyvuosius, sukalbėjome Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero litaniją,
perskaitėme 1909 m. kaime gyvenusių sąrašą. Algirdas Baronas
pradžiugino savo eiliavimais apie
gimtąjį kaimą, atidengėme Šimtmečio koplytėlę ir sugiedojome
,,Lietuva brangi”.
Jononių kaimo kapinėse, buvusios pono Jaugelio bažnyčios vietoje švęsti tradiciniai Šv. Lauryno
atlaidai. Nors krapijo lietutis, į
metinę šventę susirinko bene šešios dešimtys vietinių ir iš toliau
atvykusių maldininkų. Šv. Mišių
šventimui vadovavo Vyžuonų
Šv. Jurgio parapijos klebonas
Eugenijus Staleronka, pašventinęs Šimtmečio proga į seniausią
beržą įkeltą koplytėlę su Rūpintojėlio skulptūra. Įtaigiai ir prasmingai po ąžuolu sėdėdama kankliavo Jolita Novikienė, giedojo
Svėdasų bei Anykščių giesmininkai, skambėjo varpas, spindėjo
maršalkos lazda, šlamėjo vėliavų

Lietuviui taip brangia kanklių muzika džiugino Jolita
Novikienė, jai pritarė giesmininkai. Autoriaus nuotr.
šilkas, iškilminga procesija žengė aplink šventvietę tris kartus.
Kaip šios šventos šimtmečio dienos vainikas nuskambėjo sutartinai sugiedota ,,Lietuva brangi”.
Senųjų jononiečių vardu žodį tarė
Vlada Guobytė - Jurgelevičienė,
o šių eilučių autorius supažindino
su ,,Tinklo galerijoje” iškabintais
piešiniais - paroda ,,Šventosios
pakrančių paveikslėliai”. Pakermošys vyko Jononių dvare ir dar
kai kur, o vėlyvą vakarą prakiuro dangus, prapliupo lietus, primindamas, kad jau Šv. Laurynas
praėjo,o tolumose nudundėjo
perkūnas...

5 dalykai apie pensijų perskaičiavimą, kuriuos
svarbu žinoti senjorams
„Sodra“ pradeda mokėti didesnes senatvės pensijas tiems senjorams, kurie turi sukaupę daugiau nei 30 metų stažo. Rugpjūtį
perskaičiuotos ir padidintos pensijos išmokamos maždaug 150
tūkst. – ketvirtadaliui – senjorų, o likusiems – rugsėjį.
Ši gera žinia – ilgai laukta. Vis
dėlto, svarbu žinoti keletą dalykų,
kad nereikėtų be reikalo nerimauti.
„Sodra“ pateikia penkis svarbiausius klausimus ir atsakymus į juos.
1. Ar pensijos didės visiems?
Ne. Senatvės pensijos didės daugeliui – trims iš keturių senjorų –
bet ne visiems.
Didės tik senatvės pensijos, kurios yra paskirtos iki 2018 metų
sausio ir tik tiems gyventojams,
kurie sukaupė daugiau nei 30 metų
stažo. Netekto darbingumo (neįgalumo), našlių našlaičių pensijos,
taip pat tos senatvės pensijos, kurios paskirtos šiais metais, nebus
perskaičiuojamos ir nesikeis.
Perskaičiavus senatvės pensijas
jos padidės tiems, kas yra įgiję
daugiau negu 30 metų stažo. Tačiau tai nesusiję su būtinuoju stažu.
Yra gyventojų, kurie pagal anuomet galiojusius teisės aktus išėjo
į pensiją turėdami 28 metų stažą,
kai būtinasis stažas siekė 25 metus.
Tokiu atveju pensija nesikeis.
Svarbu ir tai, kad turintiems ma-

žiau stažo pensijos nemažės.
2. Kiek didės pensijos?
Senatvės pensija turintiems daugiau nei 30 metų stažo didės kiekvienam skirtingai. Tai priklauso
nuo to, kiek stažo žmogus sukaupė.
Pensija gali padidėti ir 12 eurų,
jeigu žmogus turi 45 metus stažo, o
gali padidėti 0,8 euro, jeigu žmogus
turi 31 metus stažo. Perskaičiuojant bus įvertinta kiekviena stažo
diena. Apskaičiuota, kad vidutiniškai pensijos padidės 9 eurais.
Be to, kadangi įstatymas įsigaliojo nuo metų pradžios, o perskaičiuotos pensijos pradedamos mokėti rugpjūtį ar rugsėjį, už pirmus
šių metų mėnesius bus išmokėta
nepriemoka.
Pavyzdžiui, jeigu žmogaus pensija padidėjo 8 eurais, rugpjūtį pradėjus mokėti didesnę pensiją už
mėnesius nuo sausio iki liepos jis
dar gaus 56 eurų vienkartinę išmoką. Kaip tai atrodys?
Tarkime, vidutinę 300 eurų senatvės pensiją gaunančio ir 40 metų

stažo turinčio senjoro perskaičiuota pensija padidėja 8 eurais iki 308
eurų.
Tokiu atveju, jei didesnę pensiją
jis pradės gauti nuo rugpjūčio, tą
mėnesį senjoras jau gaus 308 eurų
periodinę pensiją ir dar 56 eurų
susikaupusią nepriemoką, t. y. iš
viso 364 eurus.
O nuo rugsėjo jau kiekvieną
mėnesį bus mokama 308 eurų senatvės pensija. Jei didesnė pensija (308 eurų) senjorą pirmą kartą
pasieks rugsėjį, tai jo vienkartinė
nepriemoka, susikaupusi nuo sausio iki rugpjūčio, sieks 64 eurus
ir bus išmokėta rugsėjį. O spalio ir
vėlesniais mėnesiais senjoras gaus
didesnę 308 eurų dydžio pensiją.
Taigi toks padidinimas lems, kad
senjoras šiais metais gaus beveik
100 eurų daugiau.
3. Kaip sužinosiu, kokia bus
mano pensija?
„Sodra“ visiems senatvės pensijas gaunantiems senjorams atsiųs
registruotą laišką, kuriame bus
aiškiai parodyta, kokio dydžio yra
perskaičiuota pensija, kokia nepriemoka priklauso, ir sprendimą,
kuriame bus paaiškinta, kaip apskaičiuota naujoji pensija. Laiškai
bus atsiųsti ir tiems, kam senatvės
pensija nepadidės.

Laiškai jau pradėti siųsti ir beveik visus senjorus jie pasieks
rugpjūtį arba rugsėjį. Kol nėra
sprendimo, kol tokio laiško negavote, deja, „Sodros“ konsultantai
nei skyriuose nei telefonu negalės
atsakyti, kokio dydžio yra perskaičiuota pensija.
Jei kyla neaiškumų, geriausia
būtų pirma sulaukti laiško, o tik
tada kreiptis į „Sodrą“.
4. Kodėl kaimynas gavo didesnę pensiją, o aš dar negavau?
Perskaičiuotos senatvės pensijos
bus pradėtos mokėti rugpjūtį arba
rugsėjį. Dalį senjorų – kas ketvirtą – perskaičiuota senatvės pensija
ir nepriemoka pasieks rugpjūčio
mėnesį.
Visų likusių prašome palaukti –
perskaičiuotos senatvės pensijos
bus pradėtos mokėti rugsėjį. Tada
bus išmokėta ir susikaupusi nepriemoka už laikotarpį nuo sausio.
5. Ar tai visas pensijos didinimas?
Primename, kad šių metų pradžioje visos pensijos buvo indeksuotos ir jau padidėjo beveik 7
proc. – vidutiniškai 21 euru. Po
perskaičiavimo pensijos padidės
dar vidutiniškai 9 eurais. Apskai-

čiuota, kad šių metų pabaigoje vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, sieks 332 eurus.
Kitų metų pradžioje, kaip numatyta Socialinio draudimo pensijų įstatyme, pensijos vėl bus indeksuojamos – kiek jos padidės,
priklausys nuo esamų ir prognozuojamų darbo užmokesčio fondo
pokyčių. Kiek vidutiniškai augs
ekonomika ir gyventojų darbo užmokesčio fondas, tiek vidutiniškai
didės ir pensijos. Tikslus dydis paaiškės šių metų pabaigoje.
Remiantis negalutiniais duomenimis, prognozuojama , kad
pensijos kitų metų pradžioje galėtų didėti dar vidutiniškai apie 20
eurų. Taip pensijos bus didinamos
kasmet.
Ši gera žinia – ilgai laukta. Vis
dėlto, svarbu žinoti keletą dalykų,
kad nereikėtų be reikalo nerimauti, gaišti laiko minant „Sodros“
slenksčio, ar skambinti konsultantams. Taigi, pateikiame penkis
svarbiausius klausimus ir atsakymus į juos.
Daugiau informacijos:
Saulius Jarmalis
Komunikacijos skyriaus vedėjas
saulius.jarmalis@sodra.lt
Mob. 8 630 00930
Užsak. Nr. 814

ŠIMTAS ISTORIJŲ
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Svėdasai šventė 515-ąjį jubiliejų
(Atkelta iš 11 p.)
Meras taip pat vystė gatvių temą,
palinkėjo, kad Svėdasuose būtų jų
bent dvidešimt, žadėjo, kad pora gatvelių greitai bus asfaltuotos. Kviesti

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius,
jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.

vis nauji kalbėtojai, tačiau dauguma
jų nepasirodė. Bendruomenės atstovai menišku žymeniu apdovanojo
gražiausia miestelyje pripažintos sodybos šeimininkus Gražiną ir Algimantą Puolius, raštai įteikti ir kitiems

Nebrangiai mikroautobusu veža
įvairius krovinius tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais.
Tel. (8-623) 29476.
Dažo namus, kokybiškai nuima
senus dažus, padeda įsigyti kokybiškys dažus, atlieka skardinimo
darbus. Darbus atlieka visame rajone ir toliau.
Tel. (8-685) 68182.
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.
Kita

UAB 2VYMONTA gamina stogų,
sienų dangas iš spalvotos ir alucinko skardos, gamina lankstinius.
Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.
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.

Ieško moteriškės gyvenimui kartu nuo 66 iki 70 metų.
Tel. (8-686) 20629.

Spaudžia sultis.
Geriausia kaina rajone.
Siūlo plačiausią pakuočių ir sulčių pasirinkimą.
Spaudykla yra Anykščių
r., Ažuožerių km., sename
medžių sandėlyje. Kviečia
visus nuo 8 iki 20val.

Spaudžia
sultis.
Anykščiai,
Vilniaus g. 57.
Tel. (8-648) 25306, (8-381) 51746.
Firma “Aukštaitijos sienojai” stato karkasinius namus, renovuoja
senus, keičia stogus, konsultuoja.
Tel.: (8-617) 12226, (8-674) 59511.
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.

parduoda

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.

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

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

Namą Anykščių mieste.
Tel. (8-602) 94401.
Dviejų kambarių butą Kavarske,
P. Cvirkos 32.
Tel. (8-600) 88896.
3 k. butą Anykščių m.
Tel. (8-608) 18792.
Gyvenamąjį
Anykščiuose.
Tel. (8-683) 57704,
(8-620) 68854.

namą

Sodyba Anykščių r., Drobčiūnų
k. Medinis namas, 30 a. sklypas.
Tel. (8-640) 32442.
Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinis namas su ūkiniais pastatais ir
11 a sklypu. Pakeistas namo stogas, sudėti plastikiniai langai.
Tel. (8-683) 91121.
Sklypą
Anykščių
Skardžio g., 15a.
Tel. (8-678) 68489.
Garažą.
Tel. (8-686) 33036.

mieste,

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-08-29 9 val. atliks žemės sklypo kad. Nr. 3472/0001:26,
esančio Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių raj., priklausančio Evaldui Chlibikui, kadastrinius matavimus.
Kviečiame atvykti į matavimus sklypo kad. Nr. 3472/0001:121 savininko Jono Kiguolio turto paveldėtojus
dėl bendros sklypų ribos suderinimo. 2018-08-29 11 val. atliks žemės sklypo kad. Nr. 3472/0002:52, esančio
Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių raj., priklausančio Evaldui Chlibikui, kadastrinius matavimus. Kviečiame
atvykti į matavimus sklypo kad. Nr. 3472/0002:307 savininkės Vladislavos Grincevičienės turto paveldėtojus
dėl bendros sklypų ribos suderinimo. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. 8 615-52931.

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB
„Renerga“, įm. k. 156722333, Jonaulaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., el.
p. info@renerga.lt, tel. +370 349 56627.
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos
rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm.
k. 303211151, V. Berbomo g. 10-206, Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel.
(8~46) 39 08 18.
3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – vėjo elektrinių įrengimas, Kavarsko
sen., Anykščių r. sav.
4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti 7 vėjo elektrines. PŪV
yra numatoma vystyti šešiuose žemės sklypuose (kad. Nr. 3474/0003:497,
3474/0003:25,
3474/0003:498,
3474/0003:503,
3474/0003:501,
3474/0003:48) esančiuose Kavarsko sen., Anykščių r. sav. PVSV apimtyje
PŪV siūloma SAZ ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA
izolinijas.
5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d.
iki rugsėjo 4 d. imtinai, Kavarsko seniūnijos patalpose (Respublikos a. 9,
Kavarsko m., Anykščių r. sav.) ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-206,
Klaipėda) darbo metu (I–IV 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val.). PŪV
PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt.
6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018
m. rugsėjo 4 d. 17.00 val. Kavarsko seniūnijos salėje, adresu Respublikos
a. 9, Kavarsko m., Anykščių r. sav.
7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V.
Berbomo g. 10-206, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt.
8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos
departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, el. p. utena@nvsc.lt,
tel. (8 389) 61 941.

Medžio pjuvenų briketus, medžio
granules, baltarusiškus durpių
briketus. Pristato į namus. Veža
krovinius mašina su kranu iki 10
tonų, savivarčiu iki 6 tonų. Išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-612) 93386.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis,
skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas. Yra sausesnių. Veža
miškavežiu 30
erdv.m., kaladėmis, skaldytas iki
9 erdv.m.
Tel. (8-648) 84052.

iškepta jubiliejinė kiaušinienė ir tranki, įvairia muzika supinta, skambėjo
ne tik „bumčikai“, tačiau ir „ABBA“
dainos, jauni ir vyresni trypė iki pirmųjų gaidžių.
Prieš vidurnaktį dangų raižė keliomis salvėmis iššauti fejerverkai.
Buvo smagu. Ir aš ten buvau, žvalgiausi, vaikštinėjau, gal net ne viską
pastebėjau...

Ilgastrėliais
ekskavatoriais
kasame tvenkinius,
valome ežerų
pakrantės
atliekame kitus
kasimo darbus.

Tel. (8-698) 46745.

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Gedulingi pietūs.
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.

Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

VYTAUTO PAMINKLAI

Negauk tūkstantinės baudos
- susitvarkyk nuotekas!
Nuotekų valymo įrenginiams
“August”, “Traidenis”,
“Solido”, “Buiteka”,
“Feliksnavis”. Įvairios paskirties
šulinių, kanalizacijos, drenažo,
vandentiekio sistemų
prekyba, montavimas, servisas, pristatymas.
Sertifikatai. Garantija iki 20
metų. Tel. 8 641 93 058.

Kuras

Nekilnojamasis turtas

grožio bei tvarkos puoselėtojams,
įvertintas ir geriausiai besitvarkantis
daugiabutis namas, pažymėtas Moliakalnio gatvės trečiuoju numeriu. Didysis koncertas, kuriame puikiausią
dainą apie Svėdasus dainavo moki-

nukės ir vietinio vokalinio ansamblio
dainininkai, pasirodė „Baltoji Pavana“, grojo ir dainavo, kaimo kapelos,
kolektyvai iš Leliūnų, Skiemonių,
jų vokalinis - instrumentinis ansamblis „Akimirka“, smagių muzikantų
iš Viešintų grupė „Vingerinė“, bei
popso muzikos grupė „Drovuoliai“
iš Molėtų. Šiokia tokia prekyba saldėsiais, veltinukais, iš šimto kiaušinių

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

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

Gyvuliai
8m. darbinę kumelę.
Tel. (8-602) 62280.
Telyčią. Veršinga. Geros karvės.
Veršiuosis vasarį.
Tel. (8-607) 85261, (8-381) 48684.
Skubiai - juodmargę, 4 veršių
karvę.
Tel. (8-603) 75709.
Kita
Automatiniai kieto kuro katilai:
nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650
Eur. Montavimas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-670) 30743.
Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Stiklo blokelį. Opel Vectra bagažinės duris.
Tel. (8-612) 57182.
Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius,
600 - 1000 l plasmasines talpas,
vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.

2004m. Peugot 206. Dyzelis
1.4 - 50kW variklis. Labai taupus,
po tech. apžiūros, draudimas.
Anykščiai.
Tel. (8-689) 61178.
Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078
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 23 d. (ketvirtadienį) prekiaus Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn.
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradedančiomis kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose 7.05,
Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose 7.25, Surdegyje
7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 10.25, Padvarninkuose
10.30, Andrioniškyje 10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose
11.15, Elmininkuose 11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose
11.40, Aknystose 11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie
turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.25, Mačionyse
13.50, Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15,
Skiemonyse 14.25, 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 19d(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
15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis
15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15,
Staškuniškis 16:25.

SKELBIMAI

perka

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349,
(8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Kita

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

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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

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

Brangiai - miškus su žeme, išsikirtimui visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Mišką su žeme arba išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.
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Biokuro katilinei - kirstus, nekirstus krūmus iš žemės ūkio paskirties žemės Utenos, Anykščių,
Kupiškio,
Ukmergės
rajonų.
Nemokai iškertame ir išsivežame.
Tel. (8-677) 20998.

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

Brangiai superkame

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

MIŠKUS

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

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

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

PERKAME

Brangiai miškus Lietuvoje: brandžius, jaunuolynus. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.

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

Miškus, namus, sodybas, butus.
Sekmingai padeda parduoti.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.

ŠIAUDUS

Brangiai įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka pirkimo išlaidas.
Tel.( 8-687) 23618..

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

Medžiais ir krūmais apžėlusias
žemes.
Tel. (8-673) 19696.

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.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.
Laimutė Kadelskienė vėl perka gyvulius. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-615) 49710, (8-656) 93098.
Automobiliai
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.

siūlo darbą
Ieško
pagalbinių
darbininkų dėžėms rūšiuoti Vokietijoje.
Atlyginimas
1400-1800
€.
Margarita (8-685) 88777.
Ieško tinkuotojų Vokietijoje. Alga
1800-2100 €.
Margarita (8-685) 88777 arba
margarita@nermeka.lt
Darbas moterims – viešbučio
kambarių tvarkymas Vokietijoje.
Atlyginimas 1200-1400€ į rankas.
Margarita (8-685) 88777.

Už rūpestingą gydymą ir malonią priežiūrą dėkoju gyd. V.
Pažėrienei ir visam personalui.
					
				
Alvidas KAULAKYS

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

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

Superka obuolius.
Gali paimti iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Autovežių
vairuotojams
Europoje.
Be
patirties
apmoko.
Reikalavimai: CE kat., 95 kodas.
Tel. (8-698) 46810.
UAB ”Velseka” Panevežio filialo sunkvežimių servisas siūlo
darbą autošaltkalviui bei autoelektrikui, galintiems dirbti savarankiškai. Detalesnė informacija
tel. (8--678) 40491.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Tarptautinė įmonė kviečia elektrikus,
suvirintojus, šaltkalvius ir santechnikus darbui užsienyje. Įmonė siūlo:
• motyvuojantį atlyginimą
• apmokamas keliones, darbo priemones, apgyvendinimą
• kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo galimybes.
Detalesnė informacija suteikiama nurodytais kontaktais: +370 613 61064,
+370 611 09859, +370 613 69569

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
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(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
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Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
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Maketuotoja Simona Stražinskaitė, tel. 5-82-46.
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Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
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2018 m. rugpjūčio 18 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Amiliutė dovanoja
tvartelio sieną miestui

Elena, Mantautas, Gendvilė,
Ilona.
rugpjūčio 19 d.
Emilija, Argaudas, Tolvina,
Boleslovas, Balys.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
Violetinė spalvajautriai širdžiai atgaiva,
Piešinys ant namo sienos
Pakerėjo jau ne vieną.

rugpjūčio 20 d.
Bernardas, Tolvinas, Neringa,
Nemunas.

mėnulis

Buvo akcija gera Telkia Lietuvą spalva.
Amiliutė samprotauja
Ir suaudžia planą naują.

rugpjūčio 18-20 d. priešpilnis

oras

Sieną senojo tvartelio
Paaukot ji miestui gali.
Silikatinių jis plytų,
Prie sovietų padarytų.

+26

Musių nors ir nutupėtas,
Bet balta gerai derėtų,
Kai nuo Vilniaus lėktų fūros,
Trauktų žvilgsnį tvarto mūras.
O ant tvarto nupiešta,
Tegul būna ir ožka.
Vis geriau nei „G taškai“
ir narkotiniai gaidžiai.
+18

Nuo rugpjūčio 18-osios

iki rugsėjo 18-osios
,,Anykštą” 2019-iesiems metams galite
užsisakyti senomis kainomis.
Vėliau prenumerata - brangs.

Gerų
kainų
mėnesis!

„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
7,00

3 mėn.
EUR
21,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
40,00
66 (84)

6,00

18,00

35,00

60,00

4,00

12,00

24,00

45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
6,00
18,00
30,00
50,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
5,00
15,00
25,00
45,00
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29). Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

