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Po tragiškos
nelaimės –
Svėdasų senelių
globos namų
patikrinimas

Teismo salėje
susitiko dėl
nukapotų tujų

2 psl.

šiupinys
Pirkinys.

Anykščių rajono
savivaldybė paskelbė amfibijos
viešąjį pirkimą, kuri bus skirta
augmenijos šienavimui vandenyje. Planuojama, kad amfibija
kainuos apie 63 540 Eur. Didžioji
dalis lėšų šiam pirkiniui bus skirta
iš Europos Sąjungos fondo lėšų.
Tokio įrenginio savivaldybei prisireikė Šventosios upės šienavimo
darbams. Tikimasi, kad amfibija
bus panaudota ir kitų vandens telkinių valymui.

3 psl.

Apie paukščius
su asmens kodu

12 psl.

A. Vienuolio progimnazija skelbia net
daiva.g@anyksta.lt
pirmokų adresus
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Anykščių A. Vienuolio progimnazijos internetinėje svetainėje jau nuo birželio mėnesio „kaba“ sąrašai, su šią rugsėjo 1 – ąją į mokyklą ateisiančių pirmokų vardais bei pavardėmis. Be šios informacijos, šalia skelbiamos ir tikslios mokinių gimimo datos bei gyvenamųjų vietų adresai.

Pagarba. Anykščių A. Baranausko ir A.Vienuolio Žukausko
memorialinis muziejus praneša,
kad rugsėjo 1-ąją Seinuose (Lenkija), kai bus minimas Seinų vyskupijos 200 metų jubiliejus, prie
Vyskupų rūmų 14 val. bus atidengtas memorialinis ženklas buvusiam Seinų vyskupui Antanui
Baranauskui atminti. Iškilmėse
dalyvaus Anykščių rajono vadovai, giedos Anykščių kultūros
centro folkloro ansamblis „Valaukis“.
Žvejos. Šiandien Dabužių
tvenkinyje vyks žūklės varžybos.
23 žvejai planuoja kovoti dėl Kavarsko seniūnės Šarūnės Kalibataitės taurės. Varžybų pradžia - 10
valandą, renginys truks iki vakaro, jo pabaigoje numatomas bendravimas prie vaišių stalo.
Kadrai. Valstybinės miškų
urėdijos Anykščių regioninio
padalinio vadovė Monika Sirgėdienė „Anykštai“ sakė, kad bent
kol kas urėdijų reforma iš esmės
personalijų nepalietė - visi mūsų
rajono girininkai išsaugojo darbo
vietas, didesnių pertvarkų nebuvo
ir pagrindinėje padalinio kontoroje. Priminsime, kad prasidėjus
urėdijų reformai į vieną padalinį
sujungtos Anykščių ir Utenos urėdijos, o padalinio centras įkurtas
Anykščiuose.

Anykščių A. Vienuolio progimnazijos l.e.p. direktorius Egidijus Šilaika sakė, jog mokyklos
tinklalapis bus sutvarkytas, kai į darbą grįš jį
administruojanti darbuotoja.

Anykščių A. Vienuolio progimnazija padarė klaidą skelbdama vaikų asmens
duomenis.			
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

6 psl.

Laimingas girto skrydis nuo šlaito
Pirmadienį apie 17 val. 30
min. kelyje Anykščiai - Kurkliai įvyko avarija, nuo kelio
nulėkė ir apsivertė girtutėlio
vyro vairuotas automobilis
„Mitsubishi Carisma“. Avarijos liudininkų teigimu, automobilis galbūt lėkė apie 140
km per val. greičiu.
Avarija įvyko posūkyje netoli
Virintos upės. Kelyje buvo aiškiai matyti po asfaltą slidinėjusio automobilio ratų žymės.

Obuolinės. Po svarstymų nutarta tradicinę Anykščių rudens
šventę „Obuolines“ surengti rugsėjo 22-ąją. Dėl šventės datos
būta abejonių, nes rugsėjo 22-23
Lietuvoje lankysis Popiežius.

6 psl.
Po avarijos visi trys juo važiavę vyrai lauk išsiropštė patys.
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Minėjimo dalyvius suskaičiavęs režisierius
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
pritrūko žodžių
„Man net sunku dabar pradėti kalbėti, kai prieš tiek metų į Baltijos kelią susirinko masės žmonių,
susirinko 2,5 milijono visų trijų Baltijos šalių gyventojų, sustojo susikibę rankomis ir apjuosė tris
sostines į vieną eilę ir dabar mūsų yra tiek minėjime“, - štai tokia pirmoji Anykščių kultūros centro
režisieriaus Juliaus Jakubėno reakcija rugpjūčio 23 dieną, ketvirtadienį, buvo pradedant Anykščiuose, šalia paminklo Laisvei, minėjimą, skirtą Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti bei
Baltijos kelio dienai.

Režisierius Julius Jakubėnas
buvo šokiruotas, kiek mažai
anykštėnų dalyvavo minėjime.
„Taip bus daug jaukiau ir geriau“,
- ragino J.Jakubėnas. Ypač negausiai
susirinkę minėjimo dalyviai buvo
kviečiami „kiek įmanoma“ labiau
susiburti vienas šalia kito. Tiek ma-

Valstybės vėliavą kėlė du garbaus amžiaus anykštėnai ir jauniausios kartos atstovė Agnė.
žai žmonių į minėjimą Anykščiuose dar nebuvo susirinkę. Minėjimo
metu buvo apsieita be oficialių rajono vadovų kalbų, nekalbėjo ir minėjime dalyvavę Seimo nariai Antanas

Baura bei Sergejus Jovaiša. Vietoje
kalbų skambėjo muzika – dainavo
kultūros centro darbuotojai Jurgita
Baldauskienė bei Robertas Raišelis.
Jau trečius metus valstybinė vėlia-

va A.Baranausko aikštėje skambant
Lietuvos himnui pakelta tradiciškai
„netradiciškai“.
„Vėliavą šiandien kelsime visi
kartu susikibę už rankų, kaip tada
stovėdami Baltijos kelyje“, - kalbėjo minėjimą vedęs J.Jakubėnas.
Iš minios tai padaryti buvo pakviesti du garbaus amžiaus minėjimo
dalyviai bei jauniausios Anykščių
kartos atstovė Agnė. Po šio minėjimo portale anyksta.lt skaitytojai
pažėrė kritikos Anykščių rajono Tarybos nariams, kurių didžioji dalis
tokiuose renginiuose nedalyvauja.
„Minėjime matau vos 2 Tarybos
narius (įskaitant vicemerą Sigutį) iš
25! Tai čia normalu prieš savivaldos
rinkimus? Šitie, nedalyvaujantys
valstybės renginiuose politikai (tik
nepradėkite rėkti, kad darbo laikas,
nes minėjimas - per pietų pertrauką)
nedalyvavimu siunčia aiškią žinią,
kad jiems „dzin“ Lietuva, vertybės, Anykščiai! Bet ateis rinkimai
žiemą ir jie garsiai rėks, kaip myli
Lietuvą, Anykščius ir anykštėnus,
kaip jie vykdys permainas ir „gerins“ anykštėnų gyvenimą! Betgi
aišku, gerbiamieji, kad jūsų kandidatavimo į tarybas, seimus ar merus
tikslas vienintelis - pripulti prie valdžios lovio!“, - rašė Violeta.

Po tragiškos nelaimės – Svėdasų senelių
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
globos namų patikrinimas
Po to, kai liepos 24 dieną Svėdasuose, Alaušo ežere, rasta nuskendusi 1930 metais gimusi Svėdasų senelių globos namų gyventoja, Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistai
pradėjo šios įstaigos patikrinimą.

Anykščių socialinės globos namų direktorei Jolitai Gečienei dėl nuskendusios Svėdasų senelių globos namų gyventojos teko aiškintis
Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistams, kurie
lankėsi socialinės globos namuose.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistai
Anykščių socialinės globos na-

Temidės svarstyklės
Smurtas. Rugpjūčio 20
dieną, apie 18.00 valandą,
Anykščių seniūnijos Janydžių
viensėdyje, Janydžių gatvėje, kieme prieš blaivią žmoną
(g. 1969 m.) smurtavo vyras
(g. 1967 m.) (nustatytas 2,55
prom. girtumas). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

muose lankėsi rugpjūčio 16 d.
Vietoje buvo surinkta visa informacija, kuri reikalinga atlikti

Konfliktas. Rugpjūčio 21
dieną gautas vyro (g. 1981 m.)
pareiškimas, kad apie 10.40 valandą Skiemonių seniūnijoje,
Guobų gatvėje, tarp jo ir buvusios žmonos (g. 1985 m.) įvyko
žodinis konfliktas, kurio metu
moteris smurtavo, sukeldama
buvusiam sutuoktiniui fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

išsamų vertinimą pagal visas socialinės globos normas, t.y., ne
tik dėl konkretaus įvykio, bet ir
bendrai.
Šių normų apimtis ir sritys yra
pakankamai plačios: asmens gerovės ir poreikių užtikrinimas,
paslaugų planavimas, asmens
teisių apsauga, aplinka ir būstas,
valdymas ir administravimas,
personalas.
Patikrinimo metu kalbėtasi su
dalimi gyventojų dėl jiems teikiamų paslaugų, surinkti įvairūs
dokumentai, tvarkos, taip pat
įvertintos patalpos, gyvenimo
sąlygos.
Didesnis dėmesys buvo skirtas tam, kaip įstaigos atstovai
elgiasi esant nelaimingiems atsitikimams ir įvykiams, kas buvo
daroma šio įvykio metu ir po
jo“, - „Anykštą“ informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Šiuo metu yra rengiamos išvados, ar Anykščių socialinės globos namuose, kuriems priklauso
Svėdasų senelių globos namai,
buvo laikomasi socialinės globos normų. Išvadas numatoma
parengti ne vėliau negu iki rugsėjo 13 d.
Dėl Alaušo ežere rastos nu-

skendusios Svėdasų senelių globos namų gyventojos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
viceministro Eitvydo Bingelio
vardu, Anykščių rajono savivaldybei buvo rekomenduota
atlikti Anykščių socialinės globos namų tyrimą, nors iš pradžių
„Anykštos“ kalbintas Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka aiškino, jog tą daryti
nematantis reikalo.
„Koks čia gali būti tyrimas?
Aplinkybes įvertinsime, bet turėkite galvoje, kad čia nuskendo
suaugęs žmogus“, - aiškino vienas Anykščių rajono savivaldybės vadovų A. Gališanka.
Atsakomybės dėl nuskendusios
Svėdasų senelių globos namų
gyventojos kratėsi ir Anykščių
socialinės globos namų direktorė Jolita Gečienė.
„Tai yra senelių namai. Kaip ir
kiekvienas iš namų eina į bažnyčią
ir į parduotuvę, ir pasivaikščioti.
Tai lygiai taip ir nuskendusi močiutė kiekvieną rytą eidavo pasivaikščioti.
Seneliai yra laisvi žmonės, namų
sąlygas ir aplinką turi“, - aiškino
J.Gečienė, pridurdama, kad Svėdasų senelių namai „nėra kalėjimas“.

Bėglys. Rugpjūčio 23 dieną,
apie 16.45 valandą namuose
Anykščių seniūnijos Šlavėnų
kaime, Dvaro gatvėje, žodinio
konflikto metu vyras (g. 1987
m.) smurtavo sugyventinės (g.
1987 m.) atžvilgiu. Vyras pasišalino nežinoma kryptimi. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

ną, apie 22.00 valandą, namuose Anykščiuose, Žiburio
gatvėje, konflikto metu, būdamas neblaivus (nustatytas
3,97 prom. girtumas) vyras (g.
1972 m.) smurtavo prieš blaivią sutuoktinę (g. 1973 m.),
sukeldamas jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

Skausmas. Rugpjūčio 23 die-

spektras
Grasinimai. Susisiekimo ministro patarėjas sulaukė grasinimų iš „vieno įtakingo“ Lietuvos
verslo konfederacijos (LVK)
nario, pareiškė ministras Rokas
Masiulis. LVK pirmininkas Valdas Sutkus situacijos nekomentuoja. „Buvau informuotas, kad
prie mano komandos nario priėjo
Lietuvos verslo konfederacijos
atstovas (...) ir pasakė, kad jeigu
ministerijos vindikacijos pareigūnas, mano patarėjas toliau darys
tai, ką daro, tai jį „užtampys“ per
spaudą“, – sakė R. Masiulis. Jis
teigė nenorintis įvardyti konkretaus LVK nario, tačiau patvirtino,
kad grasinimų po Seime trečiadienį vykusio Ekonomikos komiteto
posėdžio sulaukė vyriausiasis ministerijos patarėjas Darius Kuliešius.
Svarstys. Seimo pirmininkas
Viktoras Pranckietis žada, kad
Seimas rudens sesijoje svarstys
projektus, atveriančius kelią vardus ir pavardes asmens dokumentuose rašyti lotyniško pagrindo
rašmenimis. „Į rudens programą
įrašysime klausimą dėl asmenvardžių rašymo“, – sakė parlamento
vadovas. „Mums reikalingas rezultatas, koks jis bebūtų. Ne vilkinimas, o reikalinga proceso pabaiga“, – teigė jis. Seimui yra pateikti
du įstatymų projektai dėl asmenvardžių rašymo dokumentuose.
Pagal vieną jų, Lietuvos piliečio
vardą ir pavardę nelietuviškais
rašmenimis būtų galima rašyti pagrindiniame paso puslapyje, jeigu
to norintis asmuo pateiktų nelietuviškos pavardės variantą pagrindžiantį šaltinį. Tokią galimybę
turėtų ir užsieniečio pavardę po
santuokos perėmę lietuviai.
Atsisakė. Teismas atsisakė
priimti nagrinėti opozicinių konservatorių pareiškimą, kur skundžiamas Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) sprendimas dėl
televizijos serialo „Naisių vasara“. Komisija liepą nusprendė
valdančiųjų „valstiečių“ politine reklama pripažinti atskirus
„Naisių vasaros“ epizodus, bet
konservatoriai mano, kad VRK
nepakankamai įvertino seriale sudarytas nevienodas konkuravimo
galimybes kitoms partijoms. Vilniaus apygardos administracinis
teismas paskelbė, kad pareiškėjas
nenurodė, kokią subjektinę teisę
ar įstatymo saugomą interesą siekia apginti pareikštu reikalavimu.
Skundą atsisakyta priimti, nes
VRK sprendimas „jokių teisinių
pasekmių pareiškėjui nesukelia“,
–sakė teismo atstovė spaudai Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė.
Ragina. Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Mike’as Pompeo
ketvirtadienį paragino Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų
Lavrovą „nedelsiant paleisti“ kalinamą ukrainiečių režisierių
Olehą Sencovą, kuris jau ilgiau
nei tris mėnesius badauja. Kremliaus oponentas 42 metų O. Sencovas buvo sulaikytas Kryme
2014-aisiais, kai Rusija aneksavo
šį Ukrainai priklausantį pusiasalį. Gegužę bado streiką paskelbęs kino kūrėjas, kurio sveikata
sparčiai blogėja, laikomas griežto
režimo kolonijoje Sibire. Jis atsisako nutraukti bado streiką, kol
nebus paleisti visi Rusijoje už
grotų laikomi politiniai kaliniai
ukrainiečiai.

SITUACIJA
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Kodėl Lietuvoje
augant
ekonomikai
nemažėja
skurstančiųjų?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Teismo salėje susitiko dėl
robertas.a@anyksta.lt
nukapotų tujų
Robertas Aleksiejūnas

savaitės citatos
Lietuvoje šypsenos vis dar
kelia įtarimų

Sonata VERŠELIENĖ, Anykščių turizmo klasterio pirmininkė, apie tai, kas svarbu dirbant
turizmo sektoriuje:
Buvusi Anykščių rajono apylinkės prokuratūros prokurorė Klementina Jankūnienė Utenos apy„Nebijokime klientui nusišypsolinkės teismo Anykščių rūmuose priversta aiškintis, kodėl savavališkai sodų bendrijoje „Elma“ nu- ti, padėkoti, pakviesti užsukti dar
pjovė aštuonias už kaimynų tvoros augančių tujų viršūnes. Anykščių rajono policijos komisariato kartą. Aptarnavimo kultūra yra labai svarbu“.

pareigūnai dėl tokio buvusios prokurorės elgesio buvo nusprendę nepradėti administracinio nusižengimo bylos, tačiau toks jų sprendimas apskųstas teismui.

Tik kinai, japonai, šveicarai to
nežino...
Sonata VERŠELIENĖ, apie
galimą kinų antplūdį:
„Mes visada ruošiamės užsieniečių antplūdžiui. Ar su kinais, ar su
japonais, ar su šveicarais, mes pasirengę bendradarbiauti“.
Deja, rankų skaičius dabar
visai kitas

Edgaras ŠLAITAS, Anykštėnas:
- Manau, kad skurstančiųjų
nemažėja dėl socialinės atskirties. Kurie daug uždirba ar turi
dideles pajamas iš verslo, jie ir
toliau turtėja. O skurstantys taip
ir lieka...

Inga
PUODŽIŪNIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Skurstančių Lietuvoje yra,
tačiau, manyčiau, jei turi smegenų ir noro, iš to skurdo gali
kapstytis kiekvienas. Esu grįžusi
iš užsienio, žadu pradėti dirbti
ir pasiūlymų dėl darbo gavau.
Mano nuomone, Lietuvoje dalis skurstančiųjų, ypač vyresnio
amžiaus užuot ieškoję darbo ar
ėmęsi kokios nors veiklos, tenkinasi kukliomis pašalpėlėmis.

Aldona KAVALIAUSKIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Baigiu devintą dešimtį, va,
einų iš kapelių. Aš nesigilinu,
kas kaip gyvena. Pragyvenu iš
pensijos. O kaip jau ten yra – aš
nepakeisiu.

Buvusi prokurorė Klementina Jankūnienė
aiškino, kad kaimynų tujų viršūnes nukirpusi
ir dėl to, kad norėjusi parodyti pavyzdį, kaip
turi būti prižiūrimos gyvatvorės.
Į teismą dėl nupjautų tujų viršūnių sodų bendrijoje „Elma“, privačioje sodo sklypo teritorijoje,
kreipėsi anykštėnas Petras Šližys.
Kaip paaiškėjo teismo posėdžio
metu, sodų bendrijoje šiuo metu
gyvena ne jis pats, o jo dukra Inga
Granickienė su savo sutuoktiniu,
buvusiu Anykščių rajono policijos komisariato fotografu Arūnu
Granicku.
Sodų bendrijos „Elma“ gyventojai K.Jankūnienei policija buvo
iškviesta balandžio viduryje, kuomet jos kaimynai I. ir A.Granickai
pastebėjo, kad nupjautos jų kieme augančių aštuonių tujų viršūnės. Nukentėjusiems net nekilo
abejonių, kad tai yra kaimynės
K.Jankūnienės darbas.
Teisme I. ir A.Granickai pasakojo, kad K.Jankūnienė dėl jų
kieme sodinamų tujų priekaištų
turėjusi dar prieš dvejus metus
– kaimynus ji įspėjusi, kad tujų
aukštis neturi viršyti gyvatvorėms
nustatyto aukščio.

Buvęs Anykščių rajono policijos komisariato
fotografas Arūnas Granickas sakė, kad kaimynės K.Jankūnienės pastabų sulaukęs jau
tada, kai tujos jų sklype dar tik buvo sodinamos.

Dėl nupjautų kaimynų tujų
viršūnių buvusią Anykščių rajono apylinkės teismo prokurorę
K.Jankūnienę apklausė į sodų
bendriją atvykę policijos pareigūnai. Teismo posėdyje lakinai
einantis Anykščių rajono policijos
komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininko pareigas
Saulius Pakėnas aiškino, kad po
K.Jankūnienės apklausos ir skundo tyrimo buvo priimtas sprendimas nepradėti administracinio
nusižengimo bylos.
„Tyrimo metu nenustatyta, kad
K.Jankūnienė kaimynų tujų viršūnes nukirpo tyčia“, - tokį sprendimą komentavo S.Pakėnas.
Teismo posėdyje konstatuota,
kad apklausti K.Jankūnienės atvykę policijos pareigūnai net nesiaškino, kokiu būdu į kaimynų kiemą pateko K.Jankūnienė, nors jos
sodo sklypą nuo kaimynų juosia
vielinė tvora, o tujos nuo tvoros
pasodintos maždaug vieno metro
atstumu.

Konfliktas, kurį reikėjo spręsti net teisme, tarp dviejų kaimynų
kilo dėl nukapotų tujų viršūnių.

„Jeigu sodo žirklės yra apie 60
cm ilgio, o tvoros aukštis siekia
1,20 cm, ar įmanoma, nepatekus į
kaimynų kiemą, tujų viršūnės nupjauti?“, - posėdžio metu klausė
anykštėno P.Šližio advokatė.
Vienu metu advokatė net pareikalavo, kad kaip nusikaltimo įrodymas, iš K.Jankūnienės būtų paimtos sodo žirklės.
Advokatė taip pat konstatavo,
kad policijos pareigūnai, priimdami sprendimus, vadovavosi Aplinkos ministerijos teisės aktais, kurie
jau yra nebegaliojantys. S.Pakėnas
aiškino, kad nuorodą į teisės aktus
jam atsiuntęs Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių agentūros vedėjas Arnoldas Kazakevičius.
I.ir A.Granickai teismo posėdyje
svarstė, kad jų kieme augančių tujų
viršūnes K.Jankūnienė galėjusi pritrumpinti ir neįžengusi į privačią
teritoriją, mat tvora vielinė, todėl ją
šiek tiek įlenkus į priekį, tujas galbūt ir buvo galima pasiekti. Beje,
patirtą žalą tujų savininkai įvertino
100 eurų.
Buvusi prokurorė K.Jankūnienė
teismo posėdyje aiškino, kad jokios žalos nukirpdama kaimynų
tujų viršūnes nepadariusi.
„Aš parodžiau įstatymo laikymosi pavyzdį“, - aiškino
K.Jankūnienė, viso teismo posėdžio metu akcentavusi, kad tujos
esą negali būti aukštesnės nei 1,30
cm.
K.Jankūnienė aiškino, kad nukirpti kaimynų tujų viršūnes ji ryžosi ir dėl to, kad jų metamas šešėlis jai trukdė užsiimti daržininkyste
– „kenkė šiltnamiui“.
Vieno teismo posėdžio priimti
sprendimams nepakako. Dar vienas - surengtas liepos pabaigoje.
Proceso dalyviai nusiteikę principingai – posėdžio metu P.Šližio
advokatė K.Jankūnienei reikalavo
net baudžiamosios bylos.
Ši istorija ir po antrojo posėdžio
nesibaigė - Anykščių teismo rūmai
nutarė bylą grąžinti Anykščių policijos komisariatui.

Julius JAKUBĖNAS, režisierius, Anykščiuose per minėjimą,
skirtą Europos dienai stalinizmo ir
nacizmo aukoms atminti bei Baltijos kelio dienai:
„Vėliavą šiandien kelsime visi
kartu susikibę už rankų, kaip tada
stovėdami Baltijos kelyje“
Baikit, nieko ten įdomaus...
Jurgita BANIENĖ, Anykščių
savivaldybės
administracijos
Švietimo skyriaus vedėja, po to,
kai A.Vienuolio progimnazijos
internetiniame puslapyje buvo
paskelbtos būsimųjų pirmokų
pavardės, jų gimimo datos ir
tikslūs adresai:
„Reaguodami į situaciją, peržiūrėsime ir kitų rajono ugdymo įstaigų viešai skelbiamą informaciją“.
Ir per šalčius dauguma viryklę
įjungia tik pasišildyti

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo vadovė, apie kooperatyvo
parduotuvių asortimentą per
karščius:
„Per karščius moterys nelinkusios būti prie viryklės, todėl augo
pusfabrikačių, dešrelių, kito lengvai ir greitai paruošiamo maisto
pardavimų apimtys“.
Geras Jūsų humoro jausmas!
Mindaugas
PAULIUKAS,
Ūkio ministro patarėjas, apie
valdžios įtaką renkant „Šimtmečio anykštėnus“:
„Be abejo, valdžios nuomonė
yra svarbi, tačiau ji turėtų būti tik
viena iš nuomonių“.
O tai jei nespės - teks pratęsti
kadenciją?
Tautvydas
KONTRIMAVIČIUS, Anykščių rajono Kultūros
tarybos pirmininkas, apie „Šimtmečio anykštėnų“ apdovanojimus:
„Šimtmečio metais Anykščiams
vadovauja Kęstutis Tubis, turintis
gyventojų pasitikėjimo mandatą.
Tegul apdovanoja...“
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Kartingistai springsta dulkėmis
Anykščiuose sparčiai rekonstruojamos kartais dar ir pakenčiamą asfalto dangą turinčios gatvės,
asfaltuotos gyvenvietės, kuriose tegyvena keliolika šeimų. Vienok, apie keli šimtai metrų žvyrkelio
nuo Anykščių - Kavarsko kelio Anykščių - Troškūnų plento link tebėra duobėtas žvyrkelis. Kartodromas jau spėjo pelnyti pripažinimą ne tik tarp kartingistų mėgėjų, bet ir tarp profesionalių sportininkų. Čia vyksta atviri Lietuvos kartingų čempionatų etapai, kuriuose dalyvauja sportininkai
iš Latvijos ir Estijos. Juos, kaip ir kartingo entuziastus, ypač techninį personalą, erzina nuo šalia
kartodromo esančio vieškelio kylančios dulkės.

Pralėkus automobiliui, dulkės slenka į kartodromą.

Anykščių kartodromo trasą pamėgo ir sportininkai, ir mėgėjai. 		

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Jeigu galėčiau, rašyčiau
tik apie kates... O idealiausiu
variantu – apie savo kates.
Pasakočiau, koks veriančiai
gilus mano margosios žvilgsnis
– kartais susimąstau, ar ji tik
žvelgia man į akis, ar mato ir
kokios audros siaučia širdyje.
Noriu tikėti, kad mato... Ji prisiglaudžia tada, kada pasaulis
atrodo atšiaurus ir piktas, tarsi
savo buvimu patvirtintų, koks
klaidingas šis įsitikinimas.
Jeigu būčiau labai atvira,
pasakočiau, su kokia baime
skaičiuoju jos metus...
Dar galėčiau papasakoti,
kaip sunku yra prisijaukinti...
Kai prieš trejetą mėnesių mano
namuose atsirado laukinukė
Mėta, galvojau, kad užteks
kelių „glostukų“ ir dubenėlio
skanesnio maisto, ir ji taps
mano kate. Neužteko, vis dar
mokomės gyventi kartu...
Kai su kolega pasidaliju
mintimis apie savo norą rašyti
apie kates, jis ironiškai šypteli:
„Ir kas gi skaitytų tavo tokius
straipsnius? Na, gal tik tu ir
dar pora į tave panašių...“
Suprantu, jog tai – tiesa ir
grįžtu prie to, apie ką skaity-

Autoriaus nuotr.

tų dauguma. Renku telefono
nemurkia nesąmonių ir netepa
numerius, rašau elektroninius
rankų...
laiškus – stengiuosi išsiaiškinŽvelgdama į rudenį prati, ko Anykščių rajono merui
našaujančius astrų žiedus,
Kęstučiui Tubiui prireikė Kinirašyčiau apie obelį... Tą, kurią
joje, ką ant daugiabučio namo
„pažįstu“ nuo vaikystės. Tik
sienos pačiame miesto centre
šiemet, po ilgos ilgos pertrau„veikia“ psichodelinis gaidys,
kos, pamačiau ją lūžtančią nuo
„neskaniai sukramtau“ inforžiedų. Buvo gegužė, žiūrėjau
maciją apie, mano nuomone,
į ją ir planavau, kaip praleiniekingus valdžios būdus susiu vasarą... Vardijau mintyse
sidoroti su kai kurių Anykščių
tuos, su kuriais ruošiausi
rajono įstaigų vadovais... O
gerti kavą, mačiau žemuoges,
kur dar jau legendomis apausuvertas ant smilgos, žadėjau
gusi būsima medinė pilis, kosau, kad dar kartą aplankysiu
munalininkų etatai, pusbrolių
tą gražuolę obelį ir tetą, kurios
ir pusseserių santykiai – temų
sodybą ji puošia... Dar susiskaitomiems
dėjau knygas,
straipsniams
...ko Anykščių rajono me- kurias turėjau
yra galybė.
rui Kęstučiui Tubiui prirei- perskaityti ir
Nors žurnakė Kinijoje, ką ant daugia- susikabinau
liste dirbu jau
sukneles, kubučio namo sienos pačiame riomis turėjau
daugiau nei
miesto centre „veikia“ psi- apsirengti.
dešimt metų,
tik neseniai
Kalendorius
chodelinis gaidys...
patyriau, ką
skaičiuoja
reiškia neipaskutines
giamai atsiliepti apie rajono
vasaros dienas, o jos tar„aukščiausiuosius“. Įsitikinau,
si nebuvę... Vasarą lyg kas
kad vieną dieną žmogus gali
pavogė. Kas rytą skubėdama
tau mandagiai spausti ranką,
gėriau kavą, išeidama į darbą
o kitą – savo kabinetą paversti
paglostydavau kates, kiekvieną
pletkinančių bobų vieta. Netudieną kartojosi tas pats rituarėjau ir neturiu tikslo kam nors
las – įsijungdavau kompiuterį,
įtikti – man visai nesvarbu,
kažkam skambindavau, tada
ką apie mane mano pirmieji,
rašydavau, kažkam šypsojausi,
antrieji ar n-tieji rajono asmeo kažką įskaudinau, ėjau į parnys. Bet kuriam galiu drąsiai
duotuvę, mokėjau sąskaitas...
žiūrėti į akis ir net ranką paTačiau visame tame nebuvo nei
sisveikinti ištiesiu, kad ir kaip
žemuogių, nei ilgų pokalbių
būtų nemalonu. Puikiai žinau,
prie kavos puodelio. Kartą
kad kačiukai neglostomi neaplankiau tetą, tačiau obels
auga, tačiau ne visus kačiukus
nemačiau – kelias nuo autoauginti yra mano reikalas...
mobilio iki namo durų neveda
Tikiu, kad žodis yra galingas
pro obelį... Net nežinau, ar
įrankis – jis gali prikelti, bet
apžvelgiau jos taip puoselėjagali ir sutrypti. Todėl ir rašymą gėlių darželį... „Pažiūrėk,
čiau apie kates – jos bent jau
koks darželis. O jeigu nueitum

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

„Kai papučia vakarų vėjas, o
keliu nelėtindamos greičio lekia mašinos, vakariniame trasos
pakraštyje mes springstame dulkėmis“ – sakė vienas laisvalaikį
dažnai kartodrome leidžiantis
anykštėnas, kuriam šis pomėgis
jau tapo gyvenimo būdu.
„Anykšta“ dėl to yra sulaukusi ir kelių skambučių ir iš sportininkų bei Anykščių krašto svečių, kurių kartodrome per metus
apsilanko apie 10 tūkstančių.
Dėl šios situacijos paskambinau Kartingų federacijos prezidentui Karoliui Šikšneliui.
Pasak jo, anykštėnai turėtų
didžiuotis savo mieste turėdami
vieną geriausių šalyje kartodromų, su įrengta kompiuterizuota
laiko matavimo sistema. Beje,
jame dar reikėtų įrengti bent
minimaliai sėdimų vietų žiūrovams.
„Man keistas anykštėnų požiūris. Juk ten tik keli šimtai metrų,
kuriuos išasfaltavus problema
būtų išspręsta, - sakė prezidentas. – Juk per čempionato varžybas ten suvažiuoja arti šimto
techninės pagalbos bei kitos paskirties automobilių. Žmonės ten
gyvena, valgo, o šalia keldamos
dulkių debesis lekia mašinos.
Manau, kad anykštėnams, turintiems tiek puikių pramogų,
nederėtų pamiršti ir kartingų
sporto, neignoruoti turinčių pomėgį save išbandyti kartodromo
trasoje“.
į šiltnamį, pamatytum, kokio
dydžio pomidorai noksta“ –
nuostabų reginį akiai siūlė
teta. Nemačiau viso to, nes
nebuvo laiko...
Skaudžiausia, kad knygų
krūva taip ir guli vos pajudinta... Neradau laiko net tam,
kas man taip svarbu. Visada
sakiau, kad nenorėčiau gyventi
namuose, kuriuose nėra knygų
ir kačių. Ir tikrai, gyvenu namuose, kuriuose galybė knygų
ir dvi katės. Tačiau, negi ateis
laikas, kai ir katėms neturėsiu
laiko...
Paskutinės vasaros dienos, o tada jau gyvensiu...
Pradėsiu nuo pirmos rudens
dienos. Tvarkingai surikiuosiu puodelius lentynoje, šalia
jų padėsiu mėtų arbatą, kad
vėsiais rudens vakarais galėtumėm mėgautis vasaros skoniu
ir kvapu... Susirasiu šiltą
taškuotą šaliką, kai neturėsiu
jėgų šypsotis, gal bent gražiai
atrodysiu... Ir dar skaitysiu
knygas...
Mėgaujuosi tokiais scenarijais, tačiau kažkoks padaras
galvoje kužda: „Bus gerai, jeigu bent jau pamatysi spalvotus
lapus...“ Žinau, didelė tikimybė, kad vėl gyventi pradėsiu
nuo tada, kai „staiga“ išvysiu
žemę užklojusį sniegą...
Tik viena aišku, ir toliau
skambinsiu telefonu, rašysiu
laiškus, paskui tekstus, kuriuos
turėtų skaityti dauguma, „pasprendėsiu“ kokią nors problemą, pastebėsiu, kur dirba
(turistauja) rajono svarbiausieji, o jeigu labai pasiseks,
parašysiu apie kates...
Net jeigu ir niekas neskaitys...

šiupinys
Vilkai. Šią savaitę vilkai Anykščių seniūnijoje papjovė telyčią. Šiemet vilkai lyg ir „nuosaikesni“, nei
ankstesniais metais. Kol kas nuo
metų pradžios fiksuota tik 11 vilkų
išpuolių prieš naminius gyvūnus.
Tiesa, pasak Anykščių savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Virmanto Velikonio,
ūkininkams nederėtų atsipalaiduoti
- po ilgesnės ramybės dažnai vilkai
surengia naminių gyvulių skerdynes.
Radinys. Pirmadienį 17.22 val.
ugniagesiai gavo pranešimą, kad
Andrioniškio seniūnijos Sedeikių
kaime rasta 3 litrų talpa su gyvsidabriu. Talpa buvo atidaryta, dalis
gyvsidabrio išsipylė ant žemės.
Atvykus ugniagesiams, atlikta mechaninė demerkurizacija. Iš viso
surinkta ir talpos viduje buvo apie
3 g gyvsidabrio (trys sudaužyti termometrai). Indas su gyvsidabriu
užhermetizuotas.
Šeimos. Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio patarėjo, „darbiečio“ Donaldo Vaičiūno įsteigtas
Anykščių socialinės gerovės centras
išanalizavo, kokios problemos dažniausiai krečia rajono šeimas. „Jau
beveik pusantrų metų analizuojant
įvairius šeimų atvejus išryškėjo
dažnos problemos – skyrybos, nedarbas, emigracija, krizinis nėštumas ar negalėjimas pastoti, įvairios
konfliktinės situacijos šeimose ir
dar daug kitų. Jos kartais tampa
priežastimis, po ko seka priklausomybių problemos, smurtas artimoje
aplinkoje ir t.t.“, - skelbia Anykščių
socialinės gerovės centras.
Ėjimas. Anykščių rajone sparčiai populiarėja šiaurietiškas ėjimas. Trečiadienį šiaurietiško ėjimo
mokėsi Andrioniškio gyventojai.
Pažintinius mokymus andrioniškiečiams vedė Anykščių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Edita Jurčiukonienė. Šiaurietiškas ėjimas gali ypatingai pasitarnauti ne tik anykštėnų
sveikatai, bet ir gerovei. Daugelyje
rajono vietovių retai kursuoja maršrutiniai autobusai, todėl su specialiomis lazdomis patogiai galima
įveikti ir didesnius atstumus. Šiaurietiškas ėjimas taip pat patogus
vaikštinėjantiems kaimo vietovėse
– su lazdomis patogu atsiginti nuo
palaidų šunų.
Lyderiai. Šią savaitę Vyriausybėje darbuojasi 30 šalies moksleivių – jau dešimtą kartą programa
„Moksleiviai į Vyriausybę“ sukvietė sudėtingą atranką įveikusius
pretendentus išbandyti Vyriausybės
kanceliarijos ar ministerijos darbuotojo kėdes. Projekto organizatoriai informuoja, kad iš Anykščių
programoje dalyvauja du Anykščių
Jono Biliūno gimnazijos moksleiviai – Šarūnas Grigonis ir Radvilė
Kernagytė.
Diržai. Dalis šalies tolimojo susisiekimo kompanijų dedasi prie
iniciatyvos užtikrinti didesnį autobusų keleivių saugumą bei ragins
juos kelionės metu segtis saugos
diržus. Prie šios iniciatyvos jungiasi
ir „Autovelda“.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 20 eurų.
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spektras
Ryšiai. Lietuva nori plėsti ryšius su Izraeliu, tačiau ragina jį
sustabdyti žydų nausėdijų plėtrą
ir neproporcingą jėgos naudojimą konflikte su palestiniečiais,
sako prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Tokią poziciją Prezidentūra
išplatino po šalies vadovės susitikimo su Vilniuje viešinčiu
Izraelio ministru pirmininku
Benjaminu Netanyahu. „Lietuva
suinteresuota stiprinti glaudžius
politinius ir ekonominius ryšius su Izraeliu, kuris yra viena
inovatyviausių ir pažangiausių
valstybių pasaulyje“, – teigiama
pranešime spaudai. Prezidentūra
pabrėžė, kad Lietuva yra „tvirta
Izraelio ir Europos Sąjungos dialogo rėmėja“, tačiau kartu išsakė kritikos Izraeliui dėl žydų gyvenviečių plėtros Vakarų krante
ir smurto Gazos ruože. „Vakarų
krante plečiamos nausėdijos (...)
pažeidžia tarptautinę teisę ir apsunkina galimybes siekti taikos.
Europos Sąjunga smerkia tokią
plėtrą“, – teigia Prezidentūra.
Raketos. Lietuva už beveik
10 mln. eurų modernizuos trumpojo nuotolio oro gynybos sistemą RBS 70 įsigydama raketų
ir įrangos iš Švedijos gamintojo
„Saab“. Krašto apsaugos ministerija (KAM) pranešė su
kariuomene liepą pasirašiusi
dvi 9,7 mln. eurų vertės sutartis su „Saab“, pagal kurią bus
perkamos naujesnio tipo raketos ir naktinio matymo įranga
BORC. Jos Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms bus
pradėtos tiekti nuo 2019 metų.
„Oro gynybos stiprinimas yra
vienas iš svarbiausių mūsų gynybos prioritetų, todėl tęsiame
trumpojo nuotolio oro gynybos
sistemos modernizaciją: turima
RBS 70 sistema bus patobulinta
įdiegiant naktinio matymo įrangą bei įsigyjant naujesnės kartos
raketų“, – sako krašto apsaugos
ministras Raimundas Karoblis.
Konsulatas. Rugpjūčio pradžioje uždarius Lietuvos ambasadą Šveicarijoje, šios šalies
Ženevos mieste pradėjo veikti
Lietuvos konsulatas. Konsulatas
veikia Lietuvos nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų ir kitų
tarptautinių organizacijų patalpose, pranešė Užsienio reikalų
ministerija.
Oficialiais Šveicarijos institucijų statistikos duomenimis, šiuo
metu Šveicarijoje gyvena ir dirba apie 2500 lietuvių.
Gins. Prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad valstybė gins
su sovietų okupacija kovojusių
Lietuvos partizanų atminimą.
Šalies vadovė tai sakė Varėnos
rajone ketvirtadienį susitikusi
su partizanu Juozu Jakavoniu –
Tigru ir apžiūrėjusi jo sodyboje
įkurtą Pietų Lietuvos partizanų
vadavietę. „Šiandien čia esu todėl, kad noriu pasakyti – remiu
tuos žmones ir palaikau, kurie
atidavė savo gyvenimus, kovojo
už mūsų laisvę“, – teigė D. Grybauskaitė. Ji tvirtino pastaruoju
metu stebinti pastangas diskredituoti laisvės kovotojus, bet
teigė, jog valstybė „darys viską,
kad Lietuva nebūtų diskredituojama ir šie žmonės išliktų mūsų
atminty, širdyse ir gerbiami“.
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Savivaldybė neteko suremontuoto
robertas.a@anyksta.lt
automobilio
Robertas Aleksiejūnas

Anykščių rajono savivaldybė birželį skyrė 1 800 Eur 2005 metų
laidos tarnybinio automobilio „Škoda Fabia Combi“ remontui.
Automobiliu naudojosi nuo liepos pradžios likviduoto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai.
Už šias lėšas Prano Strumylos
dirbtuvėse atliktas automobilio kėbulo dažymas bei bamperių suklijavimas.
Anykščių rajono savivaldybės
Bendrojo ir ūkio skyriaus ūkio reikalų specialistas Almantas Žvirblis,

kuris yra atsakingas už savivaldybės
tarnybinių automobilių eksploataciją, „Anykštai“ sakė, kad „Škoda
Fabia Combi“ automobiliui remonto
prireikė dėl to, kad jam jau 13 metų.
„Šio automobilio nei karto nebuvo remontuotas kėbulas, tai įsi-

vaizduokite, kaip jis atrodė. Aplink
durų rankenėles, sparnus visur buvo
iškilusios rūdys. Automobilį reikėjo
tvarkyti, nes jis atrodė baisiai liūdnai.
Suremontuota „Škoda Fabia
Combi“ ir toliau važinės vaiko
teisių apsaugos specialistai. Tiesa,
automobilis nuo liepos pradžios
Anykščių rajono savivaldybei nebepriklauso, nes valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo sistema veikia centralizuotai.

Visgi, šitiek metų po kaimus jis
buvo „burbintas“, - apie automobilį sakė Almantas Žvirblis.
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Laimingas girto skrydis nuo šlaito
(Atkelta iš 1 psl.)

„Mitsubishi Carisma“ vairuotojas prieš nulėkdamas šlaitu slidinėjo asfaltu.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pirmieji į nelaimės vietą atskubėjo Kurklių ugniagesiai. Trys automobiliu važiavę vyrai jau buvo
išsiropštę iš ant stogo apvirtusio
automobilio.
Į avarijos vietą atskubėjo Anykščių ugniagesiai gelbėtojai, policija,
greitosios pagalbos automobilis,
kuris vieną vyrą išsivežė.
Ne tik vairuotojas - ir keleiviai
buvo girti. Nei vienas iš ekipažo
narių rimtesnių traumų nepatyrė.
Visi vyrai - brandaus amžiaus, visiems jiems - arti keturiasdešimties
metų.
„Mitsubishi Carisma“ vairuotojas į alkoholio matuoklį įpūtė 3,02
promilės.
Beje, asfaltu praktiškai nevaldomas automobilis slidinėjo daugiau
kaip 100 metrų. Laimingo atsitiktinumo dėka, nepasitaikė priešais
atvažiuojančios jokios transporto
priemonės.

balsai internete (anyksta.lt):
Jo: „Ar jie bent suvokia, kaip jiems pasisekė?“
Albinas: „Kas sportininkai lėkė pieninėn“.
vairuotojas: „Pažeidėjų apstu, nieks nežiūri greičio gyvenvietėse, lenkia
per ištisines linijas, pavojinguose ruožuose lenkia, tik teisių atėmimas, o ne
baudos sumažins pažeidėjų skaičių“.
Liudininkė: „Galėjo viskas baigtis daug liūdniau ... Kada valdžia imsis
priemonių, kad nebekiltų noras prigėrus sėst už vairo? Gal jau laikas pradėti spręsti rimtesnes problemas nei dabar yra sprendžiama? O kas dabar
tam, kuris vairavo? Bauda, kurios jis negales sumokėt, ar teisių atėmimas,
kurių galbūt neturi? Juokinga, kad net verkt norisi. Idiotai, kurių netrūksta...
o aš džiaugiuosi, kad turiu savo angelą sargą“.
Gabija: „Na, kas dar piktinasi, kad Veryga kovodamas su alkoholiu yra
neteisus?“
???: „Tegul pagalvoja vyrai kokie jie laimės kūdikiai“.
Žiauru: „Čia kažkoks košmaras. Tokiems teises reikia atimti iki gyvenimo pabaigos“.

-ANYKŠTA

A. Vienuolio progimnazija skelbia net pirmokų adresus
(Atkelta iš 1 psl.)
Nuo šių metų gegužės 25 d.
Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, pagal kurį turi būti užtikrinta tinkama asmens duomenų
naudojimo ir saugojimo tvarka,
bei nurodoma, kad „renkami
duomenys yra adekvatūs ir būtini siekiant tvarkymo tikslų. In-

šimtas istorijų

formacija, kuri nėra naudojama
šiam tikslui pasiekti, negali būti
renkama ir skelbiama“.
Kokiam tikslui progimnazijos
tinklapyje skelbiami mokinių
duomenys, „Anykšta“ teiravosi A. Vienuolio progimnazijos
l.e.p. direktoriaus Egidijaus Šilaikos. „Dar birželio mėnesį paskelbėme šiuos sąrašus... Mokinių gimimo datos surašytos tam,

informacija ir, kai tik po atostogų į darbą grįš internetinį puslapį administruojanti darbuotoja,
informacija bus pašalinta“.
Tuo tarpu Anykščių rajono
savivaldybės Švietimo skyriaus
vedėja Jurgita Banienė pripažino, jog progimnazija, skelbdama minėtą informaciją, padarė
klaidą. „Sąrašuose turėtų likti
tik vaikų vardai ir pavardės. Re-

Trakinių „partizano“ taikiklyje –
socialinis teisingumas

Ilgą laiką laisvės kovų, o ypač pokario partizanų istorija besidomintis sąjūdžio „Trakinių partizanai“ kūrėjas dr. Norbertas
Černiauskas mokslų daktaro aprobacijos tema pasirinko bedarbystės problemą ir socialinį teisingumą tarpukariu. Tad noriai
sutiko pasikalbėti apie „smetoninės“ Lietuvos socialinį pasaulį,
problemas, jų sprendimą ir kitas įdomybes.
N. Černiauskas pastebėjo, kad
jis tarsi niekur ir neišsuko iš savo
pasirinkto istoriko kelio. Mat nuo
XX amžiaus 7 - 8 dešimtmečio
socialinė istorija tapo viena svarbiausių tyrinėjimų krypčių, nes
vien karų ir valdovų istorija tėra
tik mažas visuomenės būvio atspindys, negebantis atsakyti į esminius klausimus apie žmogų ir to
meto visuomenę. Ypač menkai šie
klausimai nagrinėti Lietuvoje.
Pastebėjęs, kad pagrindinės nedarbo 1918 - 1940 m. Lietuvoje
priežastys - per didelis gyventojų
skaičius provincijoje, priskaičiuota net apie 300 tūkstančių žmonių
perteklius, kuris negalėjo gauti
darbo menkai išvystytos pramonės
bei prekybos sferose. Tikrų bedarbių gi buvo vos keli tūkstančiai, o
kiti balansavo tarp dalinio užimtumo ir sezoninių darbų, bei laikino nedarbo būvio. Valstybė jiems
stengėsi pagelbėti organizuodama viešuosius darbus ir profesinį
mokymą, mat darbo rinkoje trūko
kvalifikuotų specialistų - įvairių
meistrų, technikų, buhalterių, raštininkų. Nedarbo pašalpos mokėtos

kad būtų aišku, kurių metų gimimo vaikai ateina į pirmą klasę –
pagal įstatymus mokiniai ateiti į
pirmą klasę turi septynerių metų.
O gyvenamosios vietos adresus
paskelbėme tam, kad būtų žinoma, jog į mūsų progimnaziją
ateina tie vaikai, kuriems pagal
gyvenamąją vietą ir priklauso
ateiti į šią mokyklą. Aišku, tėveliai jau susipažino su skelbiama

labai retai.
Tradicinis to meto bedarbis buvo
jaunas, bemokslis, mažažemis,
juodadarbis asmuo iš kaimo ar
miestelio, atvykęs į Kauną, Klaipėdą ar Šiaulius ieškoti darbo, bet
niekaip jo nerandantis. Nors šiuose
ir kituose miestuose Darbo biržos
buvo atidarytos, bet jų veikla buvo
neefektyvi. Jos užsiėmė bedarbių
registracija, suskirstymu į kategorijas ir paskirstymu į viešuosius
darbus. Keletas šimtų bedarbių
ir benamių glaudėsi apleistuose
Kauno tvirtovės fortuose, nepaisydami, kad ten buvo drėgna, tamsu,
gyventi tekdavo tiesiog paklodėmis atitvertose patalpose, o šildytis
tiesiog kūrenant laužus. Juos buvo
bandoma gelbėti statant pigių socialinių būstų kolonijas.
Nuo XIX amžiaus vidurio socialinio teisingumo klausimais ypač
aktyviai ėmė rūpintis katalikų bažnyčia, Krikščionių demokratų partijos programa ypač daug dėmesio
skyrė socialiniams klausimams,
bendradarbiaujant su valstybe, kuri
ne tik organizavo viešuosius darbus, bet ir vykdė socialiai teisingą

Žemės reformą.
Matyt, nei viena valstybė negali
visiškai likviduoti bedarbystės. Sovietų sąjungoje tarsi ir dirbo visi,
bet darbas buvo žemo našumo ir
visuotinis užimtumas tebuvo politinė butaforija. Šiandienos mokslininkai kalba apie įvairius nedarbo
mažinimo metodus Lietuvoje: matyt, reikėtų labiau skatinti smulkų
ir vidutinį verslą, mažinti biurokratines prievoles, didinti darbo našumą ir efektyvumą, liberalizuoti
kai kuriuos darbo santykius, tikslingiau skirstyti socialinę paramą,
kad ji pasiektų tik tuos, kurie iš
tikro nedirba.
Paklaustas, ar lietuviai iš tiesų
dar išsiskiria iš kitų tautų darbštumu, N. Černiauskas tuo suabejojo.
Mat darbštumas tampa neįkainuojama vertybe, kai jis dera su mąstymu bei žinojimu ir verslumu.
Įprasta, kad dauguma šalių kada
nors gyrėsi ar dabar didžiuojasi
savo verslumu, lietuviai taip pat,
tik kalbėti apie tai kaip nepaneigiamą mitą neišeina. Juk tauta,
kurios dauguma tik XIX amžiaus
viduryje paleista iš baudžiavos,
savo baudžiavinio mentaliteto atsikratė tik vykdant 1922 - jų metų
Žemės reformą, apkarpius dvarus,
iš esmės negali būti darbšti. Dar
Vincas Kudirka bandydamas atkalbėti tautiečius nuo emigracijos
į Ameriką rašė, kad ten nuvykę
jie prapuls, nes yra įpratę daugiau
„pletkinti“ ir pypkiuoti negu rimtai

aguodami į situaciją, peržiūrėsime ir kitų rajono ugdymo įstaigų
viešai skelbiamą informaciją. O
iš A. Vienuolio progimnazijos
internetinio puslapio šie duomenys bus pašalinti kaip įmanoma
greičiau“ – žadėjo Švietimo skyriaus vedėja.
Penktadienį asmeniniai pirmokų duomenys dar nebuvo pašalinti.

Raimondas GUOBIS

Istorikas dr. Norbertas Černiauskas abejoja, ar lietuvius šiuo
metu būtų galima pavadinti išskirtinai darbščia tauta.
dirbti. Didžiąją Lietuvos gyventojų dalį 1948 - 1950 m. suvarius į
kolchozus ir pavertus naujųjų laikų
baudžiauninkais, tarpukariu subrandinto darbštumo pradai buvo
sunaikinti.
Dabar tyrimai rodo, kad esame

kantrūs juodadarbiai, tik labai retai
mąstantys ir kuriantys darbininkai,
darbo efektyvumas menkas ir tai
susiję ne tik su atlygio dydžiu. Tačiau N. Černiauskas nusiteikęs optimistiškai - padėtis gerėja ir toliau
tik gerės...
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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.
Mėlyna švieselė
10:00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai
11:00 Premjera. Kačių ABC 4
11:45 Viduriniųjų Rytų gamta.
Jordanija. Gamtos katilas
12:40 Pavojingoji žemė. Ugnis
13:35 Puaro N-7
15:20 Gamtos inspektoriai.
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:50 Vasara su „Dviračio žiniomis“
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 „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 Skuba tik kvailiai N-7
23:40 Mergina ant tilto N-14
01:10 Viduriniųjų Rytų gamta.
Jordanija. Gamtos katilas (subtitruota, kart.).
06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys”
06:55 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:20 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
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07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:10 “Pabaisiukas Bansenas”
08:35 “Linksmieji Tomas ir
Džeris”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 Asteriksas nustebina
Cezarį
10:55 Kaukė N-7
12:55 Kaip valgyti keptus
sliekus
14:40 Džekis Čanas. Pirmasis
smūgis N-7
16:25 Sutrikusi mafija N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Teleloto.
20:35 Aloha
22:40 Diktatorius N14
00:15 Pjūklas 2 S.

natas. Akmenė (k)
07:30 “Auklė” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. IV etapas. Rokiškis.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Džiunglių princesė Šina”
N-7
11:30 Mažiausi iš mažiausių
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 “Nemiga” N-7
21:30 “Juodasis sąrašas” N-7
22:30 “Okupuoti” N14
00:25 “Ekstrasensų mūšis” (k)
N-7

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 “Šefai vikingai”
10:00 “Bibliotekininkai” N-7
11:00 “Garfildas 2” N-7
12:45 “Ponia Dautfajė” N-7
15:10 “Sugrįžimas į Nimės salą”
N-7
17:00 “Simpsonai” N-7
17:25 “Į šiaurę”
18:30 “TV3 žinios”
19:22 “TV3 sportas”
19:27 “TV3 orai”
19:30 “Persis Džeksonas ir
Olimpo dievai: žaibo vagis” N-7
21:55 “Išpirka - milijardas” N-14
00:05 “CBGB klubas” N-14

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)
11:05 “Akloji” (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 Paslaptingi žvilgsniai N14
23:10 Pabėgimas iš kalėjimo
N14
01:00 “Begėdis” (k) S

07:05 Mokslo sriuba (kart.)
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas (kart.)
07:45 Kultūrų kryžkelė.
Trembita (kart.)
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
(kart.)
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis (kart.)
08:30 Krikščionio žodis. (subtitruota)
08:45 Kelias
09:00 Euromaxx. (kart.)
09:30 Gamtosaugos idėjos
10:00 ARTS21
10:30 Pradėk nuo savęs
11:00 Septynios Kauno dienos.
(kart.)
11:30 Durys atsidaro
12:00 Teatras
13:00 Linija, spalva, forma
13:30 Stop juosta
14:00 Legendos
14:50 Šventadienio mintys
15:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje
15:45 Laumės juosta 2018
17:05 Kultūros teismas (kart.)
17:55 Nes man tai rūpi
18:45 Mano tėviškė. (kart.)
19:00 Mūsų miesteliai. Jūžintai
19:50 Islamas ir Vakarai.
Pranašas, pakeitęs pasaulį
20:40 Islamas ir Vakarai. Karas
ir išmintis
21:35 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus
22:30 Saulius Petreikis ir Šv.
Kristoforo orkestras
24:00 Anapus čia ir dabar
00:45 Mėnulis virš Paradoro
(kart.)

KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE (kart.)

06:45 “Televitrina”
07:00 “Beibleidų spurtas” N-7
07:30 “Kempiniukas

06:30 Baltijos galiūnų čempio-

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.
08:40 Labas rytas, Lietuva. HD.
09:05 Senis N-7
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
12:35 „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Savaitė. (kart.).
14:55 100 valandų Lietuvai.
15:30 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Laba diena, Lietuva. HD.
18:15 Auksinis protas.
19:30 100 valandų Lietuvai.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 100 valandų Lietuvai.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 8 N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
8 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 KK2. N-7.
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Paskutinė kulka. N14.
00:20 “Kultas”. N14.
06:10 “Televitrina”. Lietuva.
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
21:00 “Kam ta meilė?”. N-7
21:30 “TV3 vakaro žinios”.
22:22 “TV3 sportas”.
22:27 “TV3 orai”.
22:30 “Bagažo atsiėmimas” N-7
00:30 “Kastlas”
06:00 “Auklė”
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7

08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
13:45 “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 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft N14
23:00 Sveiki atvykę į spąstus (k)
N14
00:50 “Juodasis sąrašas” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
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
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Vandens ieškotojas N14
23:10 “Mano lemties diena” N-7
01:00 Bekas 6. Paskutinė diena

Plačiakelnis” N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
09:00 “Pižamų herojai”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Franklinas ir draugai”
11:00 “Viskas atvirkščiai”
11:15 “Skraidantis laivas”
11:40 “Ežiukas rūke”
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
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 “Kaip geriau nesipiršti”
N-7
20:00 “Kaip asiliukas laimės
ieškojo”
20:15 “Šuo ir katinas”
20:35 “Viršūnėlės ir šaknelės”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Vasaros pabaiga” N-7
22:55 “Žmogžudystė San Pol
de Vanse” N-14 (kart.)
00:50 “Kaip geriau nesipiršti”
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 “Hipopotamų pragaras”
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 “Pakartok!” N-7
23:00 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:00 “Bebaimis” N-14 (kart.)
(kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“ N-7
07.55 „Pasaulio turgūs.
Florencija“. N-7
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. Laosas“. N-7
10.35 „Pavojingiausios kelionės. Madagaskaras“. N-7
11.10 Ekovizija
11.20 Grilio skanėstai.
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7
13.50 „Viskas dėl tavęs“ N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Grįžtu namo. N-7
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“ N-7
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Jekaterina Didžioji“ N-7
21.30 Skinsiu raudoną rožę.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7
00.40 „Viskas dėl tavęs“ N-7

2018 08 27
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. (kart.).
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 .formatas.
12:15 Japonijos žlugimas
13:10 Durys atsidaro. (kart.).
13:40 Islamas ir Vakarai.
Pranašas, pakeitęs pasaulį (kart.).
14:30 Islamas ir Vakarai. Karas ir
išmintis (kart.).
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Sakrališkas laikas su
„Graces & Voices“. (kart.).
17:35 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“. (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 Įvykis N-14
22:30 Tiltas per Kvai upę N-7
01:05 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”
06:30 “Kaip asiliukas laimės ieško-

jo” (kart.)
06:45 “Šuo ir katinas” (kart.)
07:05 “Viršūnėlės ir šaknelės”
(kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:00 “Vasaros pabaiga” (kart.)
12:55 “Mano mažasis ponis” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Paslaptingas gyvenimas”
N-7
20:00 “Pasaka apie mirusią caraitę
ir 7 karžygius”
20:35 “Ežiukas turi būti dygus?”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Vasaros saulėgrįža” N-7
22:55 “Paslaptingas gyvenimas”
(kart.) 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
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 “Du miegamieji, viena
vonia” S
00:55 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Gražina Pigagaitė“.
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“ N-7
09.15 „Moterų daktaras“ N-7
10.20 „Neišsižadėk“ 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 „Saugi vaikystė“.
19.00 „Bitininkas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas.
00.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2018 m. rugpjūčio 25 d.

antradienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. .
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis N-7
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4.
12:35 TV žaidimas „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.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:15 Auksinis protas.
19:30 100 valandų Lietuvai.
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 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 8 N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
8 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 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. N-7.
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija
N14.
00:35 “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
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 “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 “Linkėjimai iš Paryžiaus” N-14
00:15 “Kastlas”

06:00 “Auklė”
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
13:45 “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 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Galutinis tikslas N14
23:00 Kapų plėšikė Lara Kroft (k)
N14
00:50 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
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
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” 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.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis N-7
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
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.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:15 Auksinis protas.
19:30 100 valandų Lietuvai.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Aukštuomenės daktaras 8
N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
8 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 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. N-7.
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Plėšikai N14.
00:10 “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
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 “Paskutinis iš Magikianų” N-7
21:00 “Kam ta meilė?”.
21:30 “TV3 vakaro žinios”.
22:17 “TV3 sportas”.
22:22 “TV3 orai”.
22:25 “Vikinglotto”.
22:30 “Kulka į galvą” N-14
00:15 “Kastlas”

06:00 “Auklė”
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
13:45 “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 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Amerikos nindzė 5 N14
23:05 Galutinis tikslas (k) N14
00:55 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
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
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Mirtys Koljūre N14
23:05 “Mano lemties diena” N-7

2018 08 28
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė.
Salos žaizdos N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:45 Foilo karas. Nervų karas N-7
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2017“. (kart.).
07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 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 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Alezija. Paskutinis mūšis
13:10 Nacionalinis turtas. (kart.).
13:35 Nes man tai rūpi. (kart.).
14:25 Vėjas iš Rytų. (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.
19:00 Laisvės vėliavnešiai.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Silvestras Žukauskas.
21:15 Invazija. Antrojo pasaulinio
karo pradžia
22:10 Komisarė Lanc N-14
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”
06:30 “Pasaka apie mirusią caraitę ir 7 karžygius” (kart.)
07:05 “Ežiukas turi būti dygus?”
(kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Džeimis gamina namuose”
(kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:00 “Vasaros saulėgrįža” (kart.)
N-7
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Paslaptingas gyvenimas”
N-7
20:00 “Coliukė”
20:35 “Noriu badytis!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Vasaros saulėgrįža” N-7
22:55 “Paslaptingas gyvenimas”
(kart.) 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”
21:00 “Žinios”.
21:28 “Orai”.
21:30 “Kolumbiana” N-14
23:40 “Pėdsakai” N-7
00:35 “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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00:55 Foilo karas. Įsibrovėliai N-7
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2017“. (kart.).
07:00 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.).
07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 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 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kai žudomi žurnalistai N-7
13:10 Linija, spalva, forma. (kart.).
13:40 Stilius. (kart.).
14:30 Invazija. Antrojo pasaulinio
karo pradžia. Pirmoji auka (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 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
21:15 Didžiosios Visatos paslaptys
su Morganu Frimanu 4. Ar išnyks
lytinis gyvenimas?
22:00 Karas N-14
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”
06:30 “Coliukė” (kart.)
07:05 “Noriu badytis!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Džeimis gamina namuose”
(kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:00 “Vasaros saulėgrįža” (kart.)
N-7
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Paslaptingas gyvenimas”
N-7
20:00 “Tolimosios salos paslaptis”
20:35 “Peliuko dainelė”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Nevykusių pasimatymų
kronikos” N-7
22:40 “Paslaptingas gyvenimas”
(kart.) N-7
00:40 “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 “Galingasis Stenas” N-14
23:40 “Pėdsakai” N-7
00:40 “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 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina“ 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.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 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.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis N-7
09:50 Klausimėlis.lt.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
8 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.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:15 Auksinis protas.
19:30 100 valandų Lietuvai.
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 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 8 N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 8
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 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. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl
Los Andželo. N14.
00:50 “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
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 “TV3 25 gimtadienis. M.A.M.A
vasaros festivalis”.
23:15 “Jūrų pėstininkas” N-14
01:05 “Kastlas”
06:00 “Auklė”
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7

08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” (k) N-7
13:45 “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 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Desperado N14
23:05 Amerikos nindzė 5 (k) N14
01:00 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
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
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos jūros.
Mirtinas pažadas N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:45 Foilo karas. Apnuodytas
kraujas 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.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis N-7
09:55 Smegenų paslaptys.
Marselis Prustas.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
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.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:00 Renkamės iššūkius. Naujo
LRT sezono atidarymas.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Kazino „Royale” N-14
01:15 Štutgarto kriminalinė policija
8 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 Neįmanoma misija. Šmėklos
protokolas N-7
23:40 Bukas ir bukesnis 2 N14
01:40 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl
Los Andželo (k) N14
06:10 “Televitrina”. Lietuva.
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 “Ledynmetis 3” N-7
21:15 “Maikas ir Deivas ieško
pamergių” N-14
23:25 “Siaubas baubas 3” S
01:25 “Jūrų pėstininkas” N-14
(kart.)
06:00 “Auklė”
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7

11:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
13:45 “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 Pragaro vaikis N14
23:20 Desperado (k) N14
01:15 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 Sveikinimai (k).
10:25 “Būrėja”
11:00 “Akloji”
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
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
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Nebylus liudijimas. Šeima
N14
23:10 Tyla N14
KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis

KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXX
tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius
Jazz 2017“. (kart.).
07:05 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (kart.).
07:15 Alvinas ir patrakėliai burundukai 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. HD
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Tremtiniai. Europa 1945
metais
13:10 Euromaxx. Ved. Ugnė
Galadauskaitė. (kart.).
13:40 Klauskite daktaro. (kart.).
14:30 Didžiosios Visatos paslaptys
su Morganu Frimanu 4. Ar išnyks
lytinis gyvenimas? (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. Menora.
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18:35 Nacionalinis turtas.
19:00 Lietuva mūsų lūpose.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Anapus čia ir dabar.
21:15 Mano tėviškė.
21:30 Senekos diena.
23:15 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
(kart.).
23:45 DW naujienos rusų kalba.
24:00 Dabar pasaulyje.

06:15 “Televitrina”. Lietuva.
06:30 “Tolimosios salos paslaptis”
(kart.)
07:05 “Peliuko dainelė” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:35 “Džeimis gamina namuose”
(kart.)
10:10 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:10 “Nevykusių pasimatymų
kronikos” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Paslaptingas gyvenimas” N-7
19:00 “Detektyvė Klara” N-7
20:00 “Melagių pilis”
20:20 “Šeši Jonai - šeši kapitonai”
20:35 “38 papūgos”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Likimo posūkis” N-7
22:40 “Paslaptingas gyvenimas”
(kart.) N-7
23:40 “Detektyvė Klara” (kart.) N-7
00:40 “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 “Nauja duktė” N-14
23:40 “Pėdsakai” N-7
00:40 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Gyvenimo būdas. N-7
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. Bet kokia kaina“
N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Bitininkas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Delta“ N-7

2018 08 31
„Vilnius Jazz 2017“. (kart.).
07:00 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.).
07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.).
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Samdiniai. Idealistai prieš
„Islamo valstybę“
13:10 Stop juosta. (kart.).
13:40 Stambiu planu. (kart.).
14:25 Mūsų miesteliai. Jūžintai. 1
d. (kart.).
15:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
15:45 Premjera. Detektyvė Miretė
15:55 Premjera. Aviukas Šonas 5
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Mokslo sriuba. (kart.).
18:30 Auksinis protas.
20:25 Kultūros teismas.
21:15 Pasienis N-14
22:50 Mari Samuelsen ir NIKO
festivalyje „Midsummer Vilnius
2018“.
00:20 DW naujienos rusų kalba.
05:45 “Televitrina”
06:00 “Kūlverstukas”
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Džeimis gamina namuose”
(kart.)

10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:05 “Likimo posūkis” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Meilė, skyrybos, knygos”
N-7
20:00 “Šuniukas ir sena šlepetė”
20:15 “Vilkas ir veršiukas”
20:25 “Medžiotojas ir jo sūnus”
20:40 “Geltonėlis”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Parduotuvių maniakės
išpažintis” N-7
23:05 “Meilė, skyrybos, knygos”
N-7 (kart.)
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”
15:25 “Kaulai”
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”.

21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Kingsman. Slaptoji tarnyba” N-14
00:30 “Kolumbiana” 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.
10.50 Grįžtu namo. N-7
11.25 „Juodosios katės“ N-7
12.30 „Bitininkas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina“ 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 Nacionalinė ekspedicija.
(kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Premjera. Hani ir Nani
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Planeta Žemė 2. Salos
12:55 Premjera. Metų laikai.
Vasara
13:50 Premjera. Džesika
Flečer 4 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti. Ved. Rita
Miliūtė.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:40 Blogi žodžiai N-14
00:10 Kazino „Royale” N-14
(kart.).
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 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 “Drakonų kova. Super”

N-7
10:00 Lukas Skruzdėliukas
11:40 Berniuko Rykliuko ir
Lavos mergaitės nuotykiai
13:25 Mano žmona - ragana
N-7
15:25 Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Alvinas ir burundukai 2
21:15 Kvaišų atostogos. N14.
23:20 Be įsipareigojimų. N14.
01:20 Neįmanoma misija.
Šmėklos protokolas (k) N-7
06:15 “Televitrina”. Lietuva.
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 “Turbo”. N-7
11:50 “Mažylio atostogos” N-7
13:50 “Keturkojis Kupidonas”
N-7
15:45 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Šrekas” N-7
21:10 “Karalius Artūras” N-7
23:45 “Gautas iškvietimas”.
N-14
01:05 “Maikas ir Deivas ieško
pamergių” N-14 (kart.)
06:15 “Auklė” (k)
08:45 Sveikatos ABC televitrina.

09:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
09:30 “Varom!” N-7
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
11:30 “Nepaliesta Meksika”
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Reali mistika” N-7
17:05 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
18:15 “Kas žudikas?” N-7
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 Į saulę N14
23:25 Nepažįstamojo skambutis N14
01:05 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
10:25 “Būrėja” (k)
11:35 “Akloji” (k)
12:45 “Nekviesta meilė 2”
14:15 “Nekviesta meilė 3”
14:45 “Pragaro katytė”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Tiltas” N14
23:20 “Begėdis” S
KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Renkamės iššūkius.
Naujo LRT sezono atidarymas.
Dalyvauja grupė „Colors of
Bubbles“ (kart.).
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
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08:05 Misija: Vilnija. (kart.).
08:30 Pažvelk į profesiją kitaip.
09:00 Mokslo sriuba.
09:30 Laumės juosta 2018.
(kart.).
11:00 Hamletas
13:15 Klauskite daktaro.
14:10 Stilius.
15:05 Giminės ir.
Daugiaserijinis vaidybinis
filmas.
16:00 Euromaxx.
16:35 Naujas kinas.
17:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
18:00 Prisikėlimo ekspresas –
šimtmečio veidai.
18:45 Marčelas Mastrojanis.
Tobulas italas
19:45 Skamba skamba kankliai
2018. Sutartinių pynės.
20:40 Stambiu planu.
21:30 Suvilioti seklį
23:00 LRT OPUS ORE.
24:00 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis”. N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
09:00 “Pižamų herojai”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Franklinas ir draugai”
11:00 “Šuniukas ir sena šlepetė” (kart.)
11:15 “Vilkas ir veršiukas”
(kart.)
11:25 “Medžiotojas ir jo sūnus” (kart.)
11:40 “Geltonėlis” (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 “Tavo augintinis”.
15:30 “Kulinarinis reidas”
16:00 “Džeimis gamina namuose”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Vestuvių planuotoja”
N-7
20:00 “Dėdulės Marabu
sparnai”
20:25 “Nežiniukas mokosi”
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Žmogžudystė
Bajonėje” N-14
23:05 “Parduotuvių maniakės
išpažintis” N-7 (kart.)
01:10 “Vestuvių planuotoja”
(kart.) N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:25 “HIPPO HELL HD
16:9”.
08:25 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
08:55 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:25 “Pavojingiausi pasaulio
vairuotojai” N-7
10:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
11:00 “Pragaro kelias” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Paskutinė lokių karalystė” N-7
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”.

21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Heraklis” N-14
23:55 “Kingsman. Slaptoji
tarnyba” N-14 (kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7
07.55 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“. N-7
08.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
N-7
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.25 Gyvenimo būdas. N-7
10.55 Ekovizija.
11.05 „Iššūkis“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
N-7
16.00 Žinios.
16.12 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.

Kryžiažodis „Obuolys“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@
anyksta.lt, įmesti į laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje arba pranešti paskambinę telefonais (8-381) 5-82-46 arba 5-9458. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės
vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Liepos 28 dieną „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Laivas“ teisingas atsakymas – STEREOTIPAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 57
skaitytojai. Tai anykštėnai V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, A.Skirmantienė,
A.Kazlovienė, B.Augulienė, R.Šulnienė, V.Lančickienė, D.Šlamienė,
A.Lunevičius, A.Patumsis, D.Patumsienė, Z.Kvedarienė, A.Kavolienė,
V.Žemaitienė, R.Kavoliūnienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, J.Mieželienė,
Z.Vanagienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, D.Varnienė, E.Jurėnaitė;
B.Gudonienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas, R.Dolmantienė ir V.Mogylienė iš
Viešintų; D.Sudeikienė,V.Strazdienė, E.Kiškienė ir R.Puolis iš Kavarsko;
G.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; G.Gudelis ir
T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų, M.Risakovienė iš Debeikių, S.Želnienė
iš Maželių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, L.Didienė iš Medžiočių, A.Juknonienė
iš Rubikių, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Krisiūnienė ir B.Raščiuvienė iš Surdegio, O.Petronienė iš Smėlynės, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, R.Vaiginytė
iš Aknystų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių,
A.Lisauskienė iš Mickūnų, I.Guobienė iš Svėdasų, D.Rušienė ir L.Ruša iš
Vilniaus, N.Dobrodiejienė ir R.Purvėnienė iš Utenos
bei R.O.Deveikienė iš Mažionių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Laivas“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks B.RAŠČIUVIENEI iš Surdegio. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

I. Judickienės vaistinės
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja
iki 2018-09-30)

“ANYKŠTA” TV

spektras
Popiežius. Į Lietuvą rugsėjį
atvyksiantį popiežių Pranciškų
tam tikrose Vilniaus ir Kauno
vietose bus galima pamatyti keliaujantį papamobiliu. Likus mėnesiui iki popiežiaus Pranciškaus
apsilankymo Lietuvoje vizito
organizatoriai paskelbė detalų
maršrutą, kuriuo sostinės ir Kauno gatvėmis Katalikų bažnyčios
vadovas specialiu automobiliu
vyks rugsėjo 22-ąją. Papamobilio maršrutas nuo Aušros vartų
drieksis M. Daukšos, Žiuprionių, Subačiaus, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio
gatvėmis iki Vilniaus arkikatedros. Tai bus ilgiausia atkarpa, į
kurią žmonės kviečiami pamatyti Šventojo Tėvo. Registracija į
susitikimus kelyje nereikalinga.
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Poilsiauti Anykščiuose yra
brangu
„ANYKŠTA“ TV kalbino 22 rajone turizmo paslaugas vienijančio Anykščių turizmo klasterio
pirmininkę Sonatą VERŠELIENĘ. Pokalbis apie tai, kaip paslaugų teikėjams sekasi dirbti suvienijus jėgas, kas svarbiausia turistui ir kiek kainuoja poilsis Anykščių rajone.
Pašnekovę kalbino žurnalistas Robertas ALEKSIEJŪNAS.

Prašymas. Izraelio premjeras
Benjaminas Netanyahu paprašė
Baltijos šalių paramos, kad Europos Sąjunga (ES) sustiprintų
spaudimą Iranui. Kalbėdamas po
susitikimo su Baltijos šalių premjerais, jis griežtai sukritikavo
ketvirtadienį paskelbtą Europos
Komisijos sprendimą skirti Iranui
18 mln. eurų paramos. „Manau,
kad vakarykštis ES sprendimas
skirti 18 mln. Iranui yra didžiulė
klaida. Tai kaip nuodai“, – sakė
Izraelio vadovas. Europos Komisija paramą Iranui skyrė, siekdama padėti išsaugoti susitarimą
dėl sankcijų panaikinimo mainais
į Irano branduolinės programos
apribojimą.
Perspėjo. Turkijos užsienio
reikalų ministerija penktadienį
perspėjo Sirijos vyriausybę nerengti karinės operacijos, siekiant atsikovoti paskutinę opozicijos kontroliuojamą tvirtovę.
Penktadienį per Maskvoje surengtas derybas Turkijos diplomatijos vadovas Mevlutas Cavusoglu sakė, kad Rusija ir Turkija
šiaurės vakarinėje Sirijos Idlibo
provincijoje turėtų atskirti opozicijos grupes nuo „teroristų“.
Jis perspėjo ten nerengti karinės
operacijos, nes ji sukeltų „humanitarinę katastrofą“. Tuo tarpu
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pabrėžė,
kad Maskva praranda kantrybę
dėl kovotojų, kurie dažnai iš Idlibo taikosi į Damasko pozicijas.
Narė. Vokietijos kanclerė Angela Merkel penktadienį atmetė
galimybę Gruzijai paspartinta
tvarka prisijungti prie NATO.
Tai ji pareiškė praėjus dešimtmečiui po to, kai Aljanso lyderiai pažadėjo Gruzijai, kad
ši taps NATO nare. „Nematau
galimybės Gruzijai greitai prisijungti prie NATO. Tokia yra
Vokietijos pozicija“, – sakė A.
Merkel per susitikimą su studentais Tbilisio valstybiniame
universitete. „Viskas pasiekiama pamažu“, – sakė kanclerė,
Gruzijoje pradėjusi savo kelionę
po Pietų Kaukazą. 2008 metais
Bukarešte vykusiame viršūnių
susitikime NATO lyderiai pareiškė, kad Gruzija kažkuriuo metu
taps Aljanso nare. Spaudžiami
A. Merkel ir tuometinio Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy
jie atsisakė suteikti šiai nedidelei
Juodosios jūros valstybei oficialų
kandidatės statusą. Gruzijos siekis prisijungti prie 29 nares turinčio Vakarų karinio aljanso siutina
Rusiją.

Anykščių turizmo klasterio pirmininkė Sonata Veršelienė teigia,
kad turistams labai svarbų įvaizdį apie aplankytą rajoną suformuoja tai, kaip juos aptarnauja paslaugų teikėjai.
- Kas yra tas klasteris?
- Kai kas sau leidžia perfrazuoti, kad žodis „klasteris“ yra susijęs
su kažkokia klasta. Ne, klasteris tai
yra įmonių grupė, kuri tarpusavyje
bendradarbiauja. Anykščių turizmo
klasterį vienijančios įmonės bendradarbiauja turizmo klasteriais. Pirmieji turizmo klasterį Lietuvoje įsisteigė Biržai, tačiau jų klasteris buvo
daugiau orientuotas į muziejininkus.
Mūsų klasteris plačiau apima įmonių grupes – nuo apgyvendinimo iki
maitinimo, aktyvių pramogų.
- Kada supratote, kad toks susivienijimas Anykščiuose yra reikalingas?
- Anykščių turizmo klasteris veikia
jau penkerius metus. Rugsėjo 13 dieną bus penkeri metai, kai veikiame
aktyviai. Susivokėme tada, kai iškilo noras bendrauti, bendradarbiauti,
kelti kažkokias turizmo problemas,
kurios paliečia kiekvieną turizmo
paslaugų teikėją, aktyviai jas spręsti, žinoma, dalyvauti tarptautinėse
mugėse, konferencijose, parodose,
bendradarbiauti su savivalda.
Labai geras yra posakis: „Vienas
lauke ne karys“. Vienam – greičiau,
o visiems – pigiau.
- Ką per tuos penkerius metus
Anykščių turizmo klasteris nuveikė?
- Nuveikėme labai daug. Manau,
kad tas mūsų darbas nėra matomas
viešai, nes esame asociacija, ne
komercines paslaugas teikianti organizacija. Mes kiekvienas atskirai
teikiame komercines paslaugas ir
už tai gauname pajamas. O turistas
mūsų veiklą turėtų pajusti visomis
prasmėmis. Mūsų vienas iš tikslų
buvo – didinti Anykščių rajone turis-

tų skaičių. Žinoma, jis ženkliai didėja kiekvienais metais. Nesakau, kad
tai 100 proc. yra Anykščių turizmo
klasterio indėlis. Tai yra mūsų visų
turizmo paslaugas teikiančių įmonių bendradarbiavimo indėlis. Mūsų
tikslas buvo sukurti paslaugų paketus, kurie apimtų turistų viešnagę
Anykščių rajone tris dienas. Ir šiandien turistai rajone pasilieka dviems
– trims dienoms ar net visai savaitei.
Jie čia keliauja, palieka savo pinigėlius, iš ko ir vystosi Anykščių rajonas. Turizmas yra rajono vystomoji
jėga. Mes labai norėjome prailginti
sezoniškumą. Šiandien sezoniškumo Anykščių rajone jau kaip ir nebėra – turizmas tampa aktyvus visus
keturis metų laikus. Mes kuriame
rajonui pridėtinę vertę, turistai tai
pajunta kokybiškomis paslaugomis,
nes Anykščių turizmo klasterio dar
vienas tikslas – kokybiškos ir kainą
atitinkančios paslaugos.
- Iš tiesų, ar turistui Anykščių
rajone apsigyventi ir praleisti laiką yra brangu? Kiek tai vidutiniškai kainuoja?
- Aš pati labai daug keliauju tiek
po Lietuvą, tiek ir po kitas šalis. Galiu pasakyti, kad Anykščiuose yra
pakankamai brangu, tačiau kainomis
Palangos dar nepralenkėme. Palangoje galbūt yra didesnė apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pasiūla.
Tam yra poreikis, nes Palangoje
daugiau kitaip turistaujančių žmonių. Anykščių rajone dažniausiai
lankosi šeimos ir aktyvų laisvalaikį
mėgstantys turistai. O kainos... Jos
atitinka kokybę. Jeigu turistas renkasi vidutinės klasės apgyvendinimo
įstaigą, jis automatiškai renkasi ir
vidutines paslaugas teikiančias mai-

tinimo įstaigas. Tokiu atveju žmogus
nesumoka dienai daugiau nei 20 Eur
su apgyvendinimu, maitinimu ir pramogomis.Yra turistų, kurie renkasi
prabangesnes paslaugas. Šiai dienai
Anykščių rajonas gali leisti siūlyti ir
tokias paslaugas. Pavyzdžiui, SPA
paslaugos yra geros, prabangios, viršijančios turistų lūkesčius ir, manau,
kad jie tikrai išleidžia 100 ar 200
Eur dienai. Konkurencija daro savo,
žmogus turi teisę rinktis, o turistas
rajone gauna visokeriopas paslaugas.
- Anykščių turizmo klasteris vienija skirtingas įmones. Ar jos tarpusavyje nejaučia konkurencijos?
- Konkurencija jaučiama ir tai yra
labai smagu. Konkurencija verčia
pasitempti. Jeigu tu pajutai, kad atsirado konkurentas ir jis teikia analogiškas paslaugas, tu, kaip paslaugų
teikėjas, darai viską, kad tavo paslaugos būtų inovatyvesnės, kad turistas
į tave kuo labiau žiūrėtų pozityviai.
Pavyzdžiui, jei Anykščių turizmo
klasteryje yra dvi kaimo turizmo
sodybos, jos turi tarpusavyje konkuruoti ir teikti unikalias paslaugas. Tai
yra rinka, marketingas.
- Su kokiomis problemomis susiduria Anykščių turizmo klasteris?
Turbūt yra buvę visko – kažką
planavote, tačiau nepavyko...
- Anykščių turizmo klasteris vienija 22 įmones. Mes, kaip jų vadovai,
dažnai renkamės, diskutuojame apie
tai. Pagrindinė problema, su kuria
susidūrėme – žmogiškieji ištekliai.
Mes norime kokybiškos paslaugos,
aptarnavimo ir iš karto susiduriame
su darbuotojų kompetencija. Mūsų
didelė užduotis buvo ne tik sau, kaip
vadovams, bet ir darbuotojams rengti konferencijas, seminarus, mokymus. Tai apima nuo užsienio kalbų
mokymosi iki svečių aptarnavimo.
Galbūt dėl laiko stokos pritrūkstame
komunikacijos. Mes norime daug
komunikuoti, tačiau tam tiesiog pritrūksta laiko.

- Dirbate paslaugų teikimo sferoje, jaučiate Anykščių rajono
turizmo „pulsą“. Kaip mes atrodome turizmo srityje Lietuvos
mastu?
- Tenka apvažiuoti labai daug
rajonų ir skleisti informaciją apie
Anykščius, todėl nepabijosiu ir nepasikuklinsiu, tačiau Anykščiai atrodo matomi, girdimi. Mes teikiame
aukščiausios kokybės paslaugas.
- O gal tai tik noras iš savo varpinės pusės įsivaizduoti, kad tie
Anykščiai kažkuo jau labai išskirtiniai ir patys geriausi?
- Bet tai realybė. Pas mus infrastruktūra, paslaugų spektras yra
nuolat atsinaujinantys. Ieškome
kiekvienais metais kažko naujo. Ne
objektus kažkokius statome, nors
tai yra labai svarbu pritraukti masę
turistų, bet ir jau esamus objektus
atnaujiname, kad jie turistui pasiūlytų kažką naujo. Mes neužmiegame ant laurų, neleidžiame sau ilsėtis. Dirbame be atostogų vasaros
metu, tam kad turistui čia būtų gera.
Kai tenka diskutuoti su Turizmo departamento specialistais, kitų rajonų atstovais, mes iš tiesų atrodome
labai pažengę.
- Šiandien Anykščių rajone
turistui siūloma tiek visko daug.
Kaip manote, ko dar trūksta, kad
pas mus rajone jie pasijustų lyg
viešintys kuriame nors Turkijos
kurorte?
- Labai svarbu neprarasti paslaugų kokybės. Nepraraskime jos
aptarnaudami klientą, nebijokime
klientui nusišypsoti, padėkoti, pakviesti užsukti dar kartą. Aptarnavimo kultūra yra labai svarbu. Taip
pat mums tarpusavyje labai svarbu
komunikuoti apie eilėse šalia paslaugų objektų stovinčius turistus.
Galbūt ateityje turėsime tokią sistemą, kuri leis matyti tas eiles ir informaciją apie tai ištransliuoti turistams. Žmogus planuoja savo laiką
ir jei jis sugaišta eilėse 3 valandas,
jis nusivilia rajonu ir čia teikiamomis paslaugomis.
- Anykščiai ruošiasi bendradarbiauti su Kinijos Pengžou miestu.
Ar ruošiatės kinų antplūdžiui rajone?
- Mes visada ruošiamės užsieniečių antplūdžiui. Ar su kinais, ar
su japonais, ar su šveicarais, mes
pasirengę bendradarbiauti. Tuomet
turėsime galimybę dar labiau patobulėti, prisitaikyti prie jų kultūros,
poreikių, jų virtuvių. Mes pasirengę
priimti iššūkius.

Lajų takas išlieka Anykščių traukos centru.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Apie paukščius su asmens kodu

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Dalis „Elmos“ kolektyvinių sodų sodininkų turėjo retą galimybę stebėti, kaip gulbių porelė, kurią
sodininkas „pakrikštijo“ Liusia ir Vasia, Šventosios senvagės tvenkinyje išperėjo keturis gulbiukus.
Gulbiukai jau paaugo, tačiau Vasia dingo kaip į vandenį, gulbiukus augina viena Liusia, kurios koją
puošia masyvus žiedas, paskatinęs pasidomėti paukščių žiedavimu.

Žiedas liudija, kad Liusia yra gimusi Kaune 2011 metais.
Liusia našlauja su keturiais
gulbiukais
Pasak arčiausia gyvenančio sodininko, lizdu rūpinosi abu tėvai, tačiau
perėjo gulbė, o gulbinas galingais
oro grybšniais rytais apsukdavo ratą
aplink savo valdas. Kadangi gulbė
perėjo daugiau kaip mėnesi, sodininkas gulbių porelę pakrikštijo Liusia
ir Vasia. Gulbės greitai perprato savo
vardus ir pašaukus atplaukdavo į
krantą. Sodininkas jas kartais, nors
vasarą to daryti nederėtų, nes paukščiams maisto apstu, pamalonindavo
batono rieke, kurią gulbė imdavo net
iš rankų ir po to skubėdavo į lizdą.
Gulbių globėjas nužiūrėjo, kad
gulbė ant kojos turi masyvų žiedą,
kurį pavyko nufotografuoti ir nuotrauką nusiųsti į Paukščių žiedavimo
centrą.
„Iš nuotraukos tikrai aišku, kad
žiedas yra LITHUANIA 4A836.
Šiuo žiedu 2012 m. lapkričio 26 d.
Kaune, Nemune, prie hidroelektrinės buvo žieduota gulbė nebylė,
patelė, antrų kalendorinių metų (išperėta 2011 m.). Mums žinomas tik
vienas jos aptikimo po žiedavimo
atvejis - 2015 m. sausio 18 d. Anykščiuose, ją Šventojoje ties bažnyčia
pastebėjo Daiva ir Darius Norkūnai.
Labai maža tikimybė, kad paukštis
po žiedavimo būtų žiemojęs Kau-

ne. Mat čia žiemojančios gulbės yra
kontroliuojamos kiekvieną žiemą, o
šis paukštis nebuvo pastebėtas nei
karto. Tad, kur jis praleisdavo kitas
žiemas, mes nežinome. Tai, kad žiemojantis paukštis niekur nebuvo pastebėtas, mažai tikėtina, bet žmonės
apie pastebėtus žieduotus paukščius,
deja, dažnai nepraneša“, - atsakė
Paukščių žiedavimo centro vadovas
Ričardas Patapavičius.
Gulbės, didžiausi Lietuvos paukščiai (suaugęs gulbės patinas gali
sverti 14 kilogramų), neveltui pavadinamos vandenų karalienėmis. Sakoma, kad šie paukščiai yra ištikimi
ir šeimą kuria visam gyvenimui, tad
neaišku, kokia lemtis ištiko Vasią.
Prieš karą gulbės buvo beveik
išnykusios, tačiau populiaciją atgaivino gamtininkas Tadas Ivanauskas.
Šiuo metu Lietuvoje peri per tūkstantį gulbių porų. Žiemą ties Anykščiais
neužšąlančioje Šventosios atkarpoje
žiemoja apie dvidešimt gulbių.
Kam žieduojami paukščiai?
Paukščių žiedavimo centro vadovas R. Patapavičius sutiko plačiau
pakomentuoti paukščių žiedavimą.
„Paukščių žiedavimu išaiškinama,
kur jie išskrenda žiemoti, kokiais
„keliais” skrenda į žiemovietes ir
atgal, ar grįžta perėti ir žiemoti į tą

Baltakaklė žąsis su kaklo „papuošalu“.

pačią vietą, kiek ilgai gyvena, kokios
yra jų žuvimo priežastys ir daugybė
kitų paukščių gyvenimo paslapčių, pasakojo R. Patapavičius. - Tai žinoti reikalinga ir pačių paukščių labui.
Juk daugybės rūšių paukščių skaitlingumas, deja, mažėja – jie nyksta. Norint juos pagausinti ar bent
sustabdyti skaitlingumo mažėjimą,
efektyvi jų apsauga turi būti užtikrinta ne tik perėjimo vietose, bet
ir žiemovietėse ir visuose migracijų
„keliuose“.
Nuo seno paukščiai žieduojami metaliniais žiedais. Juose yra
įrašytas žiedavimo centro, t. y. organizacijos, kurioje yra tuo žiedu
paženklinto paukščio duomenys, pavadinimas. Pavyzdžiui, lietuviškuose žieduose yra įrašyta LITHUANIA
ZOOL MUS (didžiuosiuose – dar ir
KAUNAS) bei žiedo numeris. Žiedo
numerį sudaro vien tik skaitmenys
arba skaitmenų ir raidžių kombinacija. Laukinių paukščių žiedavimui
naudojamuose žieduose niekuomet
nebūna įrašyta nei kada (metai), nei
kur paukštis tuo žiedu paženklintas.
Jau keli dešimtmečiai paukščiai
papildomai ženklinami ir įvairių
spalvų plastiko (jie vadinami ir
spalviniais) žiedais su juose įrašytu skaitmenų, raidžių arba mišriu
(skaitmenų ir raidžių) kodu. Kodo
dalis yra ir žiedo spalva. Mat tokiu

Paprastoji medšarkė su metaliniu žiediu.
pačiu įrašu gali būti skirtingų spalvų
žiedai. Plastiko žiedai, kaip ir metaliniai, dedami paukščiams ant kojų,
bet gulbės ir žąsys neretai ženklinamos ir ant kaklo dedamais plastiko
žiedais.
Plastiko žiedų privalumas yra tai,
kad tokių žiedų kodą (jų spalvą ir
įrašą) galima įžiūrėti iš nepalyginamai toliau nei perskaityti metalinių
žiedų įrašus. Juk tik tikslus metalinio
žiedo įrašo ar plastiko žiedo kodo
nuskaitymas įgalina tą paukštį išskirti kaip vienintelį iš visų kitų žieduotų
ir nežieduotų. Tai yra tarsi bet kurio
žmogaus asmens kodas – vienintelis,
t. y. nepasikartojantis.
Kasmet vien Europoje sužieduojama apie 5 milijonai paukščių, Lietuvoje – apie 80-100 tūkst.
Dažnai klausiama, kodėl jų žieduojama tiek daug? Priežastis aiški
– specialistai sužino tik apie labai
mažos dalies žieduotų paukščių aptikimą. Todėl labai svarbu, kad apie
kiekvieną aptiktą (rastą negyvą, sugautą ar pamatytą gyvą, sumedžiotą)
bet kurios šalies žiedu arba bet kokiu
plastiko žiedu paženklintą paukštį
būtų pranešta specialistams.
Kam ir ką reikia pranešti? Apie bet

kokiu žiedu paženklinto paukščio
aptikimą geriausia pranešti šalies,
kurioje paukštis aptiktas, paukščių
žiedavimo centrui.
Apie Lietuvoje aptiktus žieduotus
paukščius prašoma pranešti Lietuvos paukščių žiedavimo centrui
(T.Ivanausko zoologijos muziejus,
Laisvės alėja 106, LT-44253, Kaunas; e.p. likcentras@gmail.com; tel.:
837 205870). Metalinio žiedo svarbu visas jame esantis įrašas (žodžiai,
raidės, skaitmenys), o plastiko žiedo
– ne tik įrašas, bet ir žiedo spalva.
Taip pat svarbu žinoti paukščio aptikimo datą, vietą (rajonas, seniūnija,
kaimas, miškas, ežeras ir pan.) ir aptikimo aplinkybes (kaip paukštis aptiktas). Jeigu aptikėjas nurodo savo
adresą ar el. pašto adresą, jam visada
pranešami žinomi to paukščio žiedavimo duomenys (rūšis, lytis, amžius,
žiedavimo data ir vieta bei kiti duomenys) ir visų vėlesnių jo aptikimų
(jei tokių yra žinoma) duomenys
(kur, kada, kokiomis aplinkybėmis
buvo aptiktas).
Žmonės žieduotus paukščius aptinka gana dažnai, bet ne kiekvienas
apie juos praneša žiedavimo centrui“.

Sidabrinis kiras nešioja plastiko žiedą.
Dalios RAČKAUSKAITĖS, Vaidos PAZNEKAITĖS ir autoriaus nuotr.
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Vienas Anykščių krašto partizanų
vadų – Antanas Jagėla - Ąžuolas
Ketvirtadienį, rugpjūčio 23- iąją, sukako 79- eri metai nuo Molotovo – Ribentropo pakto pasirašymo. Paktu nacistinė Vokietija
ir bolševikinė Sovietų Sąjunga pasidalino Europą į įtakos sferas,
sukėlė Antrąjį pasaulinį karą, nulėmė mūsų šalies okupaciją.
Profesorius Povilas Gaidelis parengė leidinį „Šimtas širdžių –
ant Tėvynės laisvės kovų aukuro“, kuriame pateikta 100 iškiliausių
partizaninio karo vadų biografijų, kovų epizodų, liudininkų atsiminimų, dienoraščių ištraukos, paskutinės kalbos okupantų „teismuose“. Leidinys apima 1919-1986 m. laikotarpį.
Leidinyje, kuriam išleisti profesorius ieško finansavimo, yra vietos ir Anykščių krašto partizanams. Vienas jų – Antanas Jagėla –
Ąžuolas.
Pateikiame profesoriaus P.Gaidelio paruoštą ištrauką iš leidinio.

Antanas Jagėla-Ąžuolas vadovavo partizanų kuopai.
(Ištrauka iš leidinio,, Šimtas širdžių
– ant Tėvynės laisvės kovų aukuro‘‘).
A. Jagėla gimė 1913 m. Šovenių
kaime, Anykščių r., valstiečių žemdirbių-pusininkų Jono Jagėlos (18631959) ir Marijonos Jagėlienės (18701949) šeimoje.
Antanas augo 9 vaikų šeimoje.
Antanas baigė Repšėnų pradžios
mokyklą. Sulaukęs pilnametystės,
jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
Baigęs tarnybą gavo puskarininkio
laipsnį, sugrįžo į tėviškę ir įstojo į
Lietuvos šaulių organizaciją, buvo
Traupio šaulių vyrų kuopos Repšėnų
kuopelės vadas.
Kuomet Lietuvą okupavo vokiečiai, 1942-1943 m. A. Jagėla buvo
Repšėnų seniūnas, o prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai jis nedvejodamas pasitraukė į mišką ir prisijungė
prie laisvės kovotojų. 1945-1946 m.
jis buvo Šarūno partizanų rinktinės
Butegeidžio kuopos Ąžuolo būrio vadas. Jo būryje buvo apie 30 kovotojų.
(Antanas Jagėla, Pasaulio anykštėnų
bendrija, anykstenai.lt).
A. Jagėlos-Ąžuolo vadovaujamiems kovotojams daug kartų teko
susiremti su okupantų kariuomene ir
stribais. 1945 m. vasario 9 d. jo būrys stovyklavo į rytus nuo Vičiūnų ir
Mickūniškių kaimų. Tuo metu (matyt, kažkam išdavus jų buvimo vietą)
NKVD vidaus kariuomenės 261-ojo
pulko kareiviai pradėjo karinę operaciją. Jie nežinojo tikslaus laisvės
kovotojų skaičiaus ir stovyklavietės
vietos, todėl apsupo visą mišką į rytus
nuo plento Ukmergė-Panevėžys. Stipria kulkosvaidžių ugnimi jie stengėsi atkirsti atsitraukimo kelius šiaurės
ir pietų pusėje. Enkavedistai bandė
laisvės kovotojus išstumti į pamiškėje tyvuliavusias pelkes, prie kurių
prigludusiose kalvose iškastuose apkasuose jų tykojo enkavedistų pasala.
Ofenzyvoje dalyvavo apie 400 priešo
kareivių.
Šis, taip vadinamas Juodgirio mūšis, prasidėjo 8 valandą ryto ir truko

apie 3 valandas. Partizanai geriau
orientavosi vietovėje. Jie organizuotai, tvarkingai pradėjo trauktis prisidengdami Traupio valsčiaus Klaibūnų ir Mickūniškių kaimų sodybomis.
Tačiau okupantų kareiviai, šaudydami padegamosiomis kulkomis, padegė sodybas. Laisvės kovotojų būriai,
kuriems vadovavo Antanas Slučka-Šarūnas ir Antanas Žilys-Žaibas,
sutelkta kulkosvaidžių ir automatų
ugnimi bei granatomis pralaužė apsupties žiedą ir per šiaurinį sparną pasitraukė į Troškūnų mišką. Kautynėse
žuvo 22 kovotojai. Tarp jų Šarūno būrio partizanai Stasys Kilda-Savanoris,
Bronius Stalnionis-Arimantas, Stasys
Stalnionis-Žalvaris, Povilas ŠakėnasBijūnas ir Albinas Valeika-Utenis.
Butegeidžio kuopoje, Tigro būryje,
žuvo Alfonsas Grimža-Gluosnis ir
Kazimieras Grimža-Kulka. Antano
Jagėlos-Ąžuolo būryje – Edvardas
Augulis, Kostas Butėnas, Karolis
Kadžionis, Antanas Mackevičius,
Anicetas Paurazas ir Napalys Žemaitis. Žaibo būryje žuvo Stasys Jurkevičius. Kitų padalinių tarpe žuvo
Albinas Rutkauskas-Perkūnas ir Augustinas Šablevičius-Povas. Enkavedistų nuostoliai buvo gerokai didesni,
tačiau tikrų skaičių niekas nežino. (J.
Lukšė. Juodgirio kautynės, XXI a.,
2005-02-09).
1946-1948 m. A. Jagėla-Ąžuolas
vadovavo Butegeidžio kuopai. Tuo
metu jie bazavosi Repšėnų, Dabužių
ir Troškūnų miškuose. Bendražygiai
A. Jagėlą apibūdino kaip rūpestingą
tėvą. Buvęs laisvės kovotojas-veteranas Jonas Kadžionis-Bėda prisiminė: „Pirmiausia man liepė pasirinkti
slapyvardį. Vieni siūlė Narsutį, kiti Drąsutį, treti - dar kažkokį. Aš pasakiau, kad geriausiai tiktų Bėda. Visi
juokdamiesi paklausė, kodėl tiks. Aš
pasakiau, kad turiu „bėdą“ – atėjau
su niežais, galiu juos visus užkrėsti,
tai koks gi tada kitas galėtų labiau
tikti, jei ne Bėda? Karklo žmona tuoj
atnešė beržo tošies deguto ir liepė

juo teptis. Šitaip tuos niežus išsigydžiau. Taip tapau Antano Jagėlos
partizanų būrio kovotoju. <...> Kai
atėjau į būrį, partizanai buvo ginkluoti nelabai gerais ginklais, nes,
tikėdamiesi susirėmimų, jie pasiimdavo geresnius ginklus, o jei žūdavo, tuos ginklus pasiimdavo priešai.
Taigi gerų ginklų, ypač mūsų kovų
pabaigoj, labai trūko. <...> 1948 m.
vasarą Repšėnų miškelyje mus apsupo. Man tai buvo pirma tokia apsuptis. Kadangi turėjau dokumentus,
pas Aleksiūną kirtau rugius. Vakare
į stovyklą grįžau pavargęs. Rytą pajutau spyrį į padus ir pašokau. Atsikėlęs žiūriu: vyrai ardo palapines,
gesina laužą. Išgirdau kalbant, kad
miškelis apsuptas rusų. Mes, išardę
palapines, pasitraukėm netoli, į tankų eglynėlį. Iš viso mūsų buvo 16
vyrų. Daugiausia iš Ąžuolo būrio.
Buvo atėję ir keletas svečių.
Ąžuolas buvo be galo drąsus, tiesiog pavydėtinai šaltų nervų vyras.
Jis pasakė: ,,Sugulam tankiu žiedu
tarp labai tankių eglučių. Nešaudyti
tol, kol jie mūsų nepamatys.‘‘ Visi
pasiruošėm. Girdim, žeme šliaužia,
šlama „palatkos.“ Staiga sustoja,
girdėti šnabždesys: „Padaždi, zdesj
čto to nejasno!“ (Palauk, čia kažkas
neaišku!). Mes nematom jų, o jie –
mūsų. Tik prašlamėjo. Taip ir likom
nepastebėti. Laukiam toliau. Kartkartėm pasigirsta šūviai, gal kokie
nors jų sutartiniai ženklai. Supratom
- miškelis apsuptas, išeiti jau niekur
negalime...<...> Pagaliau įsiviešpatavo tyla... Staiga Ąžuolas sako: „Gal
kas norite su manim į žvalgybą - čia,
po miškelį, pasidairyt?“ Pasisiūlė
kupiškėnas svečias. Išėję į biržę, pamatė priešais ateinančią vorelę kareivių. Ąžuolas sako: „Palaukim, kol
jie prieis visai arti.“ O tas kupiškėnas
peša Ąžuolą už drabužių ir tarmiškai
sako: „Bakim, bakim.“ Jie ne bėgo,
bet palengva pasitraukė ir grįžo prie
mūsų. Kadangi jau taip, Ąžuolas
sako: „Aš vienas eisiu į žvalgybą.“
Ir išėjo. Vos tik pasiekė palaukę, o
čia jam nuo kaimo pusės žmogus parodė ženklą, kad iš miško lįst negalima. Turiu pasakyti, kad aplinkiniai
žmonės saugojo mus ir kiekvieną
minutę buvo pasiruošę perspėti. Parėjęs Ąžuolas tarė: ,,Miško košimas
šiandien baigėsi, bet miškas apsuptas. Visur ant linijų radau primėtyta
nuorūkų. Ryt čia bus sutrauktos dar
didesnės pajėgos, todėl iš šio miško
šiandien turim žūtbūt išeiti.‘‘
Grįžtam į stovyklą, pasiimam
iš slėptuvės maisto, užkandam ir
laukiam vakaro. Tik pradėjus tem-

ti pajudam. Vietiniai puikiai žino,
kad Traupio link, prie Pusbačkių k.,
pamiškėj, yra tokia brasta, tiksliau
sakant, toks krūmų iškyšulys, kuris
jungiasi su mišku ir yra visiškai apsemtas vandens. Vyrai nutarė, kad į
palaukę reikėtų išeit šituo vandeniu,
bet 16 žmonių... Einame labai atsargiai. Išėjom į pamiškę, visi sugulėm,
o mėnesiena tokia aiški, viskas kaip
ant delno. Švedrys, eigulio sūnus,
ir Konkurentas - dviese nutaria eiti
į artimiausią sodybą ir sužinoti, ar
kur nors arti nėra pasalos, o mes visi
sugulę laukiam. Priėjęs prie vienos
sodybos, pasibeldžia tyliai į langą ir
šeimininko klausia, ar arti nėra rusų.
Šitas atsako: „Vyrai, rusai mūsų klojime.“
Rusai, pamatę, kad į pamiškę pasipylė pulkas vyrų ir visi sugulė, o atėjo
tik du, pabijojo ir mūsų nelietė. Taip
mes laimingai ištrūkom iš to miško.
<...> Apie Antaną Jagėlą galiu pasakyti, kad žmogus buvo be galo drąsus ir labai neišdidus. Kaip pavyzdį,
norėčiau prisiminti tokį dalyką. Kartą jis pamatė, kad kiauras mano batas ir sako: „Klausyk! Nusiauk šitą
batą ir duok čia...“ Nusiaviau, jis paėmė, susiuvo, sulopė, padavė: „Še,
aukis.“ Be to , jis buvo nuoširdus,
tikintis žmogus, visada kalbėdavo
rožinį, ypač sekmadieniais. Aš dar
pamenu šiuos jo žodžius: „Marija, tu
amžiais globoji žaliųjų rūtų ir senų,
pakelėse rymančių smūtkelių šalį, tu
neapleisk jos ir dabar, kai ji, suklupusi sunkiame Golgotos vieškelyje,
neša sunkią priespaudos dalią, kada
jos skruostais rieda sūrios ašaros ir
kraujas...“ Visos maldos neprisimenu. Žmonės Ąžuolą be galo mylėjo.
Kai sužinodavo, kad jis ateis su savo
vyrais, takelius kiemuose išbarstydavo smėliu ir ant stalo pastatydavo
gėlių puokštę. Jis buvo labai paprastas, jokios didybės neturėjo. Ir kartunepaprastas žmogus.“
Nors Ąžuolas buvo paprastas,
pamaldus ir nearogantiškas laisvės
kovotojų vadas, nusikaltėliams ir
plėšikams jis buvo negailestingas.
J. Kadžionis-Bėda tęsia pasakojimą:
„Apie 1947 m. aš dar nepartizanavau, kai, Ąžuolo nurodymu, buvo
sušaudyti, kiek pamenu, 9 žmonės.
Į Naujokų k. pas gerus žmones, t.y.
pas Peldžius, partizanai dažnai užeidavo. Ir štai kartą ateina partizanai
(bent tokiais apsimeta) ir pradeda
viską grobti: patalynę, pagalves,
maistą, - ką tik randa. Peldžiai kažką
pasakė, tai abu su žmona smarkiai
sumušė, „sudrapalino“ ir viską išsivežė. Užėjusiam Ąžuolui-Antanui

Algimanto apygardos kovotojai žygyje. Antanas Jagėla priekyje.

Profesorius Povilas Gaidelis
parengė leidinį apie partizanų vadus.
Jagėlai Peldžius pasakė, kas atsitiko
ir kad vieną jų atpažinęs iš balso. Tai
buvo visai ne partizanai. Ką jis ten
atpažino, aš nežinau, bet partizanai
tąjį pradėjo sekti ir vieną dieną susekė. Pasirodo, kad tai buvo artimas
Peldžiaus kaimynas Ušackas. Pas jį
rado 8 ginkluotus vyrus, beveik visus iš miesto. Jie eidavo per kaimus
ir partizanų vardu plėšikaudavo. Kad
būtų žudę, negirdėjau, bet plėšdavo
ir mušdavo žmones. Tada Ąžuolo
vyrai juos visus 9 ir supylė. Valdžia
jiems padarė karstus, pasiėmė ir laidojo kaip „nekaltas banditų aukas.“
(Pasakoja Jonas Kadžionis-Bėda ir
Malvina Gedžiūnaitė-KadžionienėSesutė. Laisvės kovų ir netekčių metai (Sud. R. Kaunietis), p. 422-428,
Vilnius, 2016 m.).
Antanas Jagėla-Ąžuolas žuvo
1948 m. lapkričio 13 d. Repšėnų
miške, netoli nuo Papartynės kaimo.
Jį išdavė vienas niekšas už okupantų
pažadėtą premiją. Enkavedistų dalinys apsupo miške stovyklavusius
laisvės kovotojus. Tada žuvo Antanas Jagėla-Ąžuolas, Jonas DagelisGintaras (1903-1948) iš Kirmėlių
kaimo ir Danutė Dovydėnaitė-Laumė (1927-1948) iš Surdegio. Jų
palaikus okupantai ir jų talkininkai
išniekino ir užkasė Kavarsko miestelyje - pakrūmėje prie šv. Jono šaltinio.
1989 m. kovotojų palaikus giminės surado ir palaidojo Traupio kapinėse, bendrame Jagėlų šeimos kape.
Kapą žymi juodo granito paminklinė kompozicija su Vytimi ir įrašu:
“Žuvo už Lietuvos laisvę.“
2003 m. Antanas Jagėla-Ąžuolas
buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus
ordino Karininko kryžiumi (po mirties). (P. Gaidelis. Didvyriai nemiršta: Antanas Jagėla-Ąžuolas, llks.lt,
2017 m.).
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Tvarkinga pašto dėžutė ir teisingas adreso rašymas – saugių ir tvarkingų
laiškų, siuntinių bei prenumeratų garantija
Dėžutės:
Labai svarbu, kad pašto dėžutė
būtų tvarkinga, sandari, rakinama, į
ją tilptų gaunama korespondencija,
prenumeruoti leidiniai. Be to, pašto
dėžutės turi būti aiškiai ir suprantamai numeruotos, įskaitomai užrašytas įmonės, įstaigos, organizacijos
pavadinimas. Lietuvos paštas primena, kad Lietuvos Respublikos pašto įstatyme numatyta, jog už pašto
dėžučių įsirengimą atsakingi pašto

siuntos gavėjai – gyventojai, įmonės,
įstaigos, organizacijos. Pašto dėžutės
turi būti įrengtos laiškininkams lengvai prieinamose vietose:
♦ daugiabučiuose namuose – kiekvienoje laiptinėje ne aukščiau kaip
antrame namo aukšte;
♦ individualiuosiuose namuose –
prie įėjimo į gyvenamąją teritoriją
arba ant greta gatvės esančių namų
sienų, tvorų, stovelių;
♦ sodininkų bendrijose – prie pa-

grindinių įvažiavimų į sodininkų
bendriją;
♦ įmonėse, įstaigose ar organizacijose – prie pagrindinio įėjimo į
pastatą.
Pabrėžtina, kad laiškininkams
nėra neprivaloma pristatyti siuntą,
jeigu pašto dėžutė įrengta jam neprieinamoje vietoje arba jos iš viso
nėra. Tokiu atveju gavėjas turi pats
atvykti į savo teritorijos paštą ir atsiimti jam adresuotą siuntą.

Tvarkingi adresai:
Klientas turi pateikti tokį
adresą:
Vardas Pavardė
Gatvė, namo Nr.
Kaimas, Rajonas
(Jei tai kaimo teritorija)
Miestas,
(Jei tai miesto teritorija)
Pašto kodas

Valstybė
Tel. Nr. 86xx xx xxx
Teisingo adreso pavyzdys:
            Vardenis Pavardenis
Erdvės g. 68
Ramučių kaimas
Kauno raj. sav.
LT-54090
Lithuania
Tel. Nr. 86xx xx xxx

Skaitytojai, norintieji užsisakyti „Anykštą“, turi kviesti mobilųjį laiškanešį tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste „Anykštą“ platina Raimondas Savickas (8-682) 39810.
įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
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.
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.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

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.
Šiltina fasadus. Atlieka fasadų šiltinimo, apdailos darbus.
Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką.
Dengia šlaitinius stogus.
Tel. (8-676) 52289.
Atlieka atatybos darbus: vidaus
apdaila, glaistymas, dažymas,
plytelių klijavimas, laminatas, gipso darbai.
Tel. (8-679) 22360.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Dengia stogus prilydoma bitumine
danga. Dirba greitai, kokybiškai.
Tel. (8-682) 44541.
Anykščiuose valo kaminus ir pečius, mūrija kaminų galvutes ir jas
skardina. Atlieka kitus atatybos
darbus.
Tel. (8-685) 10959.

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

Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios
konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą. Garantuojame
kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra “21
Amžius”. Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Anykščių r., Rubikių k. gražią sodybą šalia Rubikių ežero (10 km
iki Anykščių). 25 a., ūkinis pastatas, rūsys, su baldais.
Tel. (8-683) 91121.
Dviejų
kambarių
Statybininkų g.
Tel. (8-623) 17772.

butą

Dviejų kambarių butą Ažuožerių
k. Patogumai, plastikiniai langai,
baldai. Šildymas kietu kuru.
Tel. (8-606) 22406.
Dviejų kambarių butą Kavarske,
P. Cvirkos 32.
Tel. (8-600) 88896.
Gyvenamąjį namą.
Tel. (8-683) 57704, (8-620) 68854.
Anykščių rajone, Viešintų miestelyje mūrinį garažą (23 kv. m.).
Tel. (8-683) 91121.
Automobiliai
VW GOLF 4, 2001 m. tvarkinga,
TA, draudimas ir FORD FIESTA
padangas su būgnais.
Tel. (8-695) 70363.

VYTAUTO PAMINKLAI

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

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

Kuras

Nekilnojamasis turtas

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.

Tel. 867617378 arba
867586867.

Informuojame, kad 2018-09-11 11.30 val. UAB „Geomatininkai“ atliks žemės sklypo (kad. Nr. 3462/0001:42) adresu Anykščių r. sav.,
Andrioniškio sen., Sedeikių k. kadastrinius matavimus. Gretimo
sklypo (kad. Nr. 3462/0001:4) bendraturtis Valdas Žiukas. Savininką
ar jo įgaliotus asmenis prašome atvykti į sklypo ribų paženklinimą.
Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas
adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Kaunas, per 30 kalendorinių dienų
nuo matavimo pradžios Tel. pasiteirauti (8-633) 15303.

parduoda

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. rugpjūčio 30 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156, (8-698)
70127.

Lapuočių malkas. Yra sausesnių.
Veža miškavežiu 30 erdv. m., kaladėmis, skaldytas iki 9 erdv. m.
Tel. (8-648) 84052.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
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.
Kita
D. Lingienės ūkyje Anykščių r. įvairių veislių braškių ir žemuogių
daigus.
Tel. (8-687) 45219.
Automatiniai kieto kuro katilai:
nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650
Eur. Montavimas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-670) 30743.

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

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.
JAUNOS VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 30 d. (ketvirtadienį)
prekiaus Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-45-6 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.

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.
Sėklai: žieminius miežius Holmes
(beicuoti),Aliejinį ridiką (žaliajai
trąšai), kvietrugius Borowik.
Tel. (8-662) 25588.
Vištos, Vištaitės!
Rugpjūčio 28 d. (antradienį) prekiausime Kaišiadorių raj.
paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis vištomis ir
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais. Svirnai 8.00, Kavarskas
8.10, Janušava 8.20, Anykščiai
(turgus) 8.40, Skiemonys 9.00,
Mačionys 9.15, Burbiškis 9.30,
Rubikiai 9.40, Debeikiai 9.55,
Svėdasai 10.15, Viešintos
15.35, Andrioniškis 15.50,
Troškūnai 16.10, Laukagaliai
16.25, Traupis 16.30,
Levaniškiai 16.40.
Tel. (8-699) 12631.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355

Lėkštinius skutikus, bulvių kasamas, plūgus, rotacines šienapjoves, frezus, šnekus, grūdų valomąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.
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.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 26 d. (sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti.
Tel. (8-608) 69189.
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.  
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Automobiliai

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.

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.

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.

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

PERKAME

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.

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

Gyvuliai
Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.

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

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

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

Laimutė Kadelskienė vėl perka
gyvulius. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-615) 49710,
(8-656) 93098.

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

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

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

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

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

Brangiai - grybus. Geriausios
kainos garantija (rasit brangiau,
sumokėsiu daugiau).
facebook.com/pjaukgryba/
Tel. (8-662) 01331.
Pjauk grybą - gauk eurų!

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

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

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

UAB „Dekroja“ superka

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

Biokuro katilinei - kirstus, nekirstus krūmus iš žemės ūkio paskirties žemės Utenos, Anykščių,
Kupiškio, Ukmergės rajonų.
Nemokamai iškerta ir išsiveža.
Tel. (8-677) 20998.

Tel.: (8-686) 84695.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

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

Uosio rąstus gali būti ir 2,5 m, perka ir mažesniais kiekiais. Atsiskaito
vietoje.
Tel. (8-617) 05605.

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

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

UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į šiuos laikraščius:
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

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

UAB ”Velseka” Panevežio filialo sunkvežimių servisas siūlo
darbą autošaltkalviui bei autoelektrikui, galintiems dirbti savarankiškai. Detalesnė informacija
tel. (8-678) 40491.
Darbas moterims – viešbučio
kambarių tvarkymas Vokietijoje.
Atlyginimas 1200 - 1400 Eur į rankas.
Margarita, tel. (8-685) 88777.

Autovežių
vairuotojams
Europoje. Be patirties - apmoko. Reikalavimai: CE kat., 95
kodas.
Tel. (8-698) 46810.

Ieško tinkuotojų Vokietijoje. Alga
1800 - 2100 Eur.
Margarita, tel. (8-685) 88777
arba margarita@nermeka.lt

Ieško
pagalbinių
darbininkų dėžėms rūšiuoti Vokietijoje.
Atlyginimas 1400 - 1800 Eur.
Margarita, tel. (8-685) 88777.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

(iki A4 formato).

Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų tvarkytoja (-u) Anglijoje. 100 proc.
garantija, jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina.
Tel. (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms

siūlo darbą

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

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

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

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“

ŠIAUDUS

Sveria. Greitai pasiima.

Avižas.
Tel. (8-682) 38108.

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

Tel. (8-601) 21323.

VERŠELIUS AUGINTI,

Kita

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

Superka obuolius.
Gali paimti iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai.

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

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.

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

vardadieniai
šiandien
Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangailas, Mangailė, Liucilė,
Liudas.
rugpjūčio 26 d.
Kazimieras, Zefirinas, Gailius,
Algintė, Aleksandras, Gailutis.

2018 m. rugpjūčio 25 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė sutinka būti
šimtmečio anykštėne
Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

rugpjūčio 27 d.
Monika, Tolvydas, Aušrinė,
Cezarijus.

Šimtmetis – gera proga.
Vyksta nauja pramoga.
Renka šimtą anykštėnų,
Kad pagerbtų juos kaip vieną.

mėnulis

„Šimtmečio“ juos pavadina,
Po ženklelį prikabina,
Tik labai labai jai gaila,
Ženklo ne visi ateina.

rugpjūčio 25-27 d. pilnatis

oras

Ženklą stalčiun pasidėtų,
Bet... kaimynai apkalbėtų.
Ieško priežasčių prasmukti Sako: „Nėr palikt kam ūkį“.

+25

Amiliutė pagalvojo,
Miesto šventėj puošiau tvorą,
Ją puodynėm dabinau,
Lozungais apkabinau.
Ne be mano gero noro
Miestas vertas milijono.
Anykštėnė aš gera
Ženklą gal prisegs valdžia.
+17

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

12 mėn.
EUR
80 (96)
67

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

45

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
64
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
52
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
40
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“

4 num.
EUR
8

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.

