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Valdiškais
automobiliais 30 ratų
apie Žemės
rutulį

2 psl.
šiupinys
ANTANINĖS. Rytoj, birželio
12 d., sekmadienį, 17 val. prie A.
Baranausko klėtelės – tradicinės
literatūrinės Antaninės su ispaniškuoju prieskoniu: A. Baranausko
„Anykščių šilelio“ skaitymai lietuviškai ir ispaniškai – naujausio
vertimo į ispanų kalbą pristatymas.
Dalyvaus poemos vertėja Carmen
Caro Dugo, Vilniaus universiteto
Filologijos fakulteto Romanų filologijos katedros dėstytojai dr. Marta
Plaza Velasco, Paula Pulgar Alves
ir dr. José Antonio Calzón García,
aktorė Dalia Michelevičiūtė.

Šiukšlės, kultūra Garbės piliečiais
ir automobilių
taps kunigas
remontas ir mokytojas
vienose rankose

3 psl.

Antanas Baura
rinkimuose
nedalyvaus

4 psl.

12 psl.

Troškūnuose - didžiulis gaisras.
vidmantas.s@anyksta.lt
Įtariamas padegimas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Antradienį Troškūnuose sudegė Valentino Dragūno lentpjūvės sandėlis. Įtariamas padegimas. Sudegęs sandėlus buvo 40 metrų ilgio
ir 18 metrų pločio. Per gaisrą verslininkas neteko ir 100 kub. m lentų, rastų pjovimo staklių, dviejų priekabų, kuriose buvo apie dvi
tonas grūdų bei lengvojo automobilio traliuko.

Dalins. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių skyrius
informuoja, kad Anykščių miesto ir
Anykščių seniūnijos gyventojams
maisto paketai bus išduodami birželio mėn. 20, 21, 22 d. nuo 9.00
iki 14.00 val. adresu: Vilties g. 24,
Anykščiuose. Informacija teikiama Anykščių skyriaus telefonais:
(8-381) 5-34-63; (8-610) 39314.
Šventė. Trečiadienio vakarą šalia Trakų įsikūrusiame poilsio ir
laisvalaikio klube „IDW Esperanza
Resort“ buvo oficialiai uždarytas
23-iasis „Tete-a-Tete Casino-LKL“
sezonas. Renginyje dalyvavo
anykštėnas, praeityje garsus krepšininkas Sergejus Jovaiša. Jis buvo
pakviestas ir ant scenos apdovanoti
geriausiai 2015/2016 metų LKL sezone besigynusį krepšininką Artūrą
Jomantą.
Mokyklos. Anykščių savivaldybės administracija skelbia rajono
švietimo įstaigų pertvarkos planą
2016-2020 metams. Visose rajono
švietimo įstaigose prognozuojamas
mokinių skaičiaus mažėjimas, tačiau pagal planą turėtų būti išsaugotos visos mokyklos. Nuo 2018
metų Kurklių, Traupio ir Debeikių
pagrindinės mokyklos turėtų būti
pertvarkytos į daugiafunkcius centrus. Per šią pertvarką greičiausiai
bus bandoma po vienu stogu sukelti kuo daugiau Kurklių, Traupio ir
Debeikių seniūnijų įstaigų.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 16 eurų.

Gaisras Troškūnuose suniokojo 720 kvadratinių metrų dydžio lentpjūvės sandėlį.

Verslumo proveržis –
Anykščiai vejasi Bangladešą
Šalia Anykščių šv.Mato bažnyčios, prie
Anykščių socialinės gerovės centro pastato, prieš kelias dienas pastatytas skėtis,
nedidelė terasa su keletu kėdžių – čia prekiaujama ledais bei kava. Prekybos vieta
įrengta Anykščių parapijai priklausančiame žemės sklype, todėl verslininkui net
neprireikė minti savivaldybės slenksčių,
kad gautų prekybai reikalingus leidimus.
Savivaldybės specialistai aiškina, kad
panašioms prekybos vietoms įrengti nereikia jokių savivaldybės leidimų, jų išvaizdos nereikia derinti su architektais.
Prekyvietes galima kurti bet kuriame
privačiame žemės sklype.
Valdininkai nesibaimina, kad Anykščiai dėl to gali virsti savotiškais Gariūnais, nes gyventojai savo teritorijoje gali
prekiauti kad ir nuo kėdės.

„Anykštos” skaitytojo nuotr.

12 psl.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

asmenukė

Pojūčiai

Anksčiau šalia bažnyčios ir tik per atlaidus būdavo prekiaujama šventais paveikslais ir kermošiniais saldainiais,
dabar jau - ledais ir kava. O buvo norinčiųjų šalia bažnyčios prekiauti net kapų paminklais.

6 psl.

Tik nesakykit, kad mumis nesirūpina, kad valdžia negalvoja,
kaip sustabdyti emigraciją. Štai
praeitą savaitę paskelbė, kad
Anykščių šv.Mato bažnyčia atsidūrė šv.Jokūbo kelyje, kaip ir
daugelis kitų Lietuvos regionų
bažnyčių. Jokių ispanijų – tik
vaikščiok.
Išeinu į lauką, matau bažnyčią, bet nors tu ką - nesijaučiu
kaip Ispanijoje, ir viskas. Matyt,
su manim kažkas negerai...
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Valdiškais automobiliais - 30 ratų
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
apie Žemės rutulį
Anykščių savivaldybės administracija su UAB „Luktarna“ sudarė kuro pirkimo savivaldybės transporto priemonėms sutartį. Sutarties suma - 135 tūks. 618 eurų. Už šiuos pinigus galima nupirkti
beveik 130 tūkst. litrų arba 130 tonų kuro.
Šio kuro kiekio užtenka atlikti bent 30 ratų aplink Žemės rutulį.
Šią žinią paskelbę portale anyksta.lt prirašėme, jog „realiausia, kad
tiek kuro į valdiškas Anykščių savivaldybės mašinas supilama per
metus.“
Tačiau paaiškėjo, kad sutartis
sudaryta trejų metų laikotarpiui.
Šia proga savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Saulius Rasalas „Facebook“-e
ironizavo: „Pilietis, atsivertęs
viešai paskelbtą informaciją (tai
ir vadinasi skaidrumas), mato paskutiniame stulpelyje įrašą “3 m.
sutartis”. Jei pilietis turi tikslų būti
neakylu, jis parašo “Realiausia,
kad tiek kuro į valdiškas Anykščių
savivaldybės mašinas supilama per
metus. Už šiuos pinigus galima nu-

pirkti beveik 130 tūkst. litrų arba
130 tonų kuro.”
Yra tikimybė, kad rašydamas žinutę, nepastebėjau prierašo „3 m.
sutartis“ šalia lentelės.
Tačiau mūsų patirtis rodo, kad
savivaldybės internete skelbiami
dokumentai kartais taisomi po publikacijų portale anyksta.lt. Taip
buvo su savivaldybės ženkliukų
gamyba. Patys valdininkai internetiniame puslapyje paskelbė, kad
Bugailiškių „Bugiriui“ už ženklelius sumokėti 8 000 eurų, o kai
„Anykšta“ apie tai parašė, vienas
nulis buvo nubrauktas. Apie tai,
kad savivaldybės specialistai rašydami padarė klaidą, pranešta nebuvo. Nulis buvo nubrauktas tyliai,

Anykščių savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas
Saulius Rasalas linkęs įžiūrėti klastą ir intrigas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
neapgailestaujant dėl padarytos
klaidos.
Laimei, jog tą kartą žurnalistas
buvo išsisaugojęs dokumentą, kuriame dar buvo trys nuliai...

Nuo šiol „Anykštos“ žurnalistai
tikrai į atskirą katalogą dėsis cituojamus savivaldybės dokumentus,
kurie skelbiami oficialioje valdiškos
institucijos internetinėje svetainėje.

Nebėr Vytauto Galvono, nebėr ir investicijų
Po Vytauto Galvono mirties jo įkurta žuvivaisos įmonė „Vyttra“
išgyvena sunkius laikus. „Kupiškėnų mintys” rašo, jog Kupiškio
rajono savivaldybė žinių iš Visgiūnuose (Kupiškio r.) žuvivaisos
gamyklą įkurti planavusios įmonės „Vyttra“ negauna nuo praėjusių metų rudenio. Šie investuotojai net ir mokesčių nemoka už
Kupiškio rajone išnuomotą žemę.
Prieš metus žuvęs anykštėnas
verslininkas ir politikas V. Galvonas buvo vienas iš „Vyttros“
steigėjų. Ir firmos pavadinimas tiesiogiai susietas su jo vardu “Vyt”,
nuo “Vytautas” (antra pavadinimo
dalis – „tra“ - V. Galvono verslo
partnerio iš Rygos Sergejaus Traščiuko garbei)
„Visgiūnų žuvininkai tikina, kad
tokia klaida įvyko dėl gausybės
rūpesčių plėtojant verslą, o planus
Kupiškyje stabdo komplikuotas
Europos paramos skyrimas. Kupiškio rajono savivaldybė jau rimtai
nerimauja dėl investuotojų, kurie
kelinti metai mus peni pažadais
apie žuvies auginimo ir veisimo
gamyklas Visgiūnų karjero teritori-

joje. 2014 metų rugsėjį išsinuomojusi 24,6 ha karjero žemės Kupiškio
rajone 99 metams įmonė „Vyttra“
dar nė karto nemokėjo mokesčių
už nuomą. Ji siekia daugiau nei 700
eurų per metus. „Dėl to projekto su
žuvivaisa Visgiūnuose nieko visiškai nevyksta. Seniau dar buvo šioks
toks susirašinėjimas su investuotoju, bet paskutinį kartą informacija
mus pasiekė praėjusiais metais,
lapkritį. Nemokamas ir nuomos
už žemę mokestis“, – patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius Marius
Mališauskas. Sudarant nuomos
sutartį su įmone „Vyttra“ nebuvo
per daug saugiklių – siūlydama
valstybinę žemę išnuomoti Kupiš-

Vytautas Galvonas turėjo galybę idėjų ir planų. Deja, po jo mirties ir pradėti projektai nebeįgyvendinami.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
kio rajono savivaldybė nepareiškė
sąlygų, kurios leistų apsidrausti
nuo nepelningų sutarčių. Dabartinė
rajono valdžia jau mąsto apie bū-

Didėja deklaruojamos
žemės plotai

dus nutraukti bendradarbiavimą su
neveikliais investuotojais.” – rašo
„Kupiškėnų mintys“.
-ANYKŠTA

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Ką tik seniūnijose ir Anykščių rajono Žemės ūkio skyriuje pasibaigė paraiškų iš ūkininkų dėl tiesioginių išmokų už pasėlius priėmimas. Pasak Žemės ūkio skyriaus vedėjo Antano Bauros, šiemet
sumažėjo pasėlius deklaruojančių ūkininkų skaičius, tačiau jie
pasėlių deklaravo 600 hektarų daugiau negu pernai.
„Tai gera tendencija, - teigė A.
Baura. - Reiškia, kad ūkininkai
dėl pasėlių įsisavina krūmynus
ir kitas buvusias apleistas žemes.
Pernai 3 413 ūkininkų deklaravo
77,8 tūkstančio hektarų pasėlių.
Šiemet apie pusantro šimto sumažėjęs deklaruojančiųjų skaičius
deklaravo 78,4 tūkstančio hektarų pasėlių. Paraiškos dėl išmokų

dar bus priimamos iki liepos 1–os
dienos, tačiau nepateikusieji paraiškų iki birželio 6-osios už kiekvieną pavėluotą dieną praras po
1 proc. išmokos“.
Kaip pastebėjo A. Baura, šiemet ūkininkai gali tikėtis apie
160 eurų tiesioginių išmokų už
kiekvieną deklaruotą pasėlių
hektarą.

Temidės svarstyklės

tas dyzelinis kuras, elektrinė kuro
kolonėlė, generatorius, dvi tuščios
kuro talpos, du raktų komplektai,
tepalinis keltuvas, tepalo pompa.
Nuostolis tikslinamas. 2016-06-08
Skiemonių seniūnijoje įsibrauta į
sodybą. Nuostolis – 6 eurai.201606-06 Skiemonių seniūnijoje įsi-

Vagystės. 2016-05-31 Gerkonių
kaime medienos sandėliavimo
vietoje savavališkai išmontuota
vaizdo stebėjimo sistema. Nuostolis – 730 eurų.2016-06-07 Kurklių seniūnijoje iš angaro pavog-

Vėluojantys pateikti deklaracijas gaus sumažintas išmokas.
Autoriaus nuotr.
brauta į namo sandėliuką ir pavogtas dviratis. Nuostolis – 70 eurų.
Smurtas. 2016-06-09 Svėdasuose konflikto metu neblaivus (2,99
prom.) vyras, gimęs 1991 m., panaudojo fizinį smurtą prieš 25-erių
sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

Sprogmuo.2016-06-09 Svėdasuose žemės dirbimo metu kieme
rastas daiktas, panašus į sprogmenį. Atvykę išminuotojai nustatė,
kad rasta karo aviacinė skeveldrinė
bomba, kuri kėlė pavojų aplinkiniams, todėl buvo išvežta neutralizavimui.

spektras

Pranešimas. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė ketvirtadienį paskutinį
kartą šios kadencijos Seimui perskaitė savo metinį pranešimą. Šalies
vadovė tradiciškai griežtai apžvelgė
daugelį valstybės gyvenimo sričių.
Tačiau jos kalboje, skirtingai nei
ankstesniais metais, buvo girdėti pesimistinių gaidų ir aiškių su rinkimais
susijusių užuominų. Politikus ji nuteikė skirtingai: valdantieji piktinosi esą
nepelnyta kritika, opozicija neslėpė
džiugesio dėl Vyriausybei pažertų
rimtų priekaištų. Politologai pasigedo
kritiško pranešėjos žvilgsnio į savo
pačios nuveiktus ir dar laukiančius
darbus - esą prezidentas bent jau tam
tikrose srityse turėtų rodyti asmeninę
atsakomybę ir lyderystę. Blogiausia
pranešimo žinia, kad nematyti pačios
Prezidentės lyderystės, asmeninės atsakomybės, ką ji ketina daryti.
Neleis. Neseniai Seime buvo atmestas siūlymas palengvinti piliečių
įstatymų leidybos galimybes. Pasirodo, parlamentarai tendencingai bando
užkirsti kelią piliečiams reikšti savo
nuomonę ir prisidėti prie įstatymų
leidybos. Seimo narys Artūras Paulauskas dar 2013 metais kartu su 36
Seimo nariais pateikė Konstitucijos
68 straipsnio pakeitimo projektą, kuriame siūlė sumažinti skaičių piliečių
parašų, suteikiančių piliečiams įstatymų leidybos iniciatyvos teisę. Vietoj
50 tūkst. siūlyta 25 tūkst. piliečių parašų. Tačiau tik po 3 metų projektas
pagaliau pasiekė posėdžių salę.
Pasveiko. Kyšininkavimu įtariamas koncerno “MG Baltic” viceprezidentas Raimondas Kurlianskis paliko Kauno klinikas. Jam nustatytas
širdies ritmo sutrikimas. Į Klinikas
R. Kurlianskis buvo paguldytas savaitės pradžioje, tuomet kilo įtarimų
banga, kad verslininkas esą taip nori
pasislėpti nuo korupcijos skandalo.
“MG Baltic” viceprezidentas išleistas
gydytis į namus. “Atlikome tyrimus
ir galime pasakyti, kad pacientas nėra
visai sveikas. Jam nustatėme ritmo
sutrikimų, kurie gali būti pavojingi
gyvybei, todėl buvo implantuotas
įvykių registratorius”, - sakė R. Kurlianskį gydanti kardiologijos klinikos
gydytoja Diana Žaliaduonytė-Pekšienė.
Emigrantai. 12 vietnamiečių gabenantis visureigio vairuotojas įžūliai
stengėsi pasprukti nuo jį persekiojančių policijos pareigūnų. Incidentas
įvyko ketvirtadienį kelyje MauručiaiVinčiai-Puskelniai, ties Kantališkių
kaimu (Marijampolės sav.), kai Marijampolės policijos pareigūnai stabdė
automobilį “Volvo XC 90”. Šis nestojo ir dideliu greičiu nuskriejo tolyn.
Visureigio vairuotojas iš automobilio
dujų išmetamojo vamzdžio paleido
dūmų uždangą, ant kelio numetė vadinamąjį ežį ir bandė blokuoti priartėjusį pareigūnų tarnybinį automobilį
“Škoda Yeti”. Policijos mašina buvo
apgadinta. Pareigūnams vis dėlto sučiupus įžūlų bėglį paaiškėjo, kad jis
vežė dvylika migrantų iš Vietnamo.
Dukra. Angolos prezidentas Žozė
Eduardas dos Santosas paskyrė savo
dukterį valstybinės naftos bendrovės “Sonangol” vadove, informuoja
BBC. Izabelė dos Santos (Isabel dos
Santos), “Forbes” žurnalo įvardinta
turtingiausia Afrikos moterimi, paskirta į “Sonangol” vadovės postą po
to, kai jos tėvas balandį atleido visą
įmonės valdybą. Angola ir Nigerija
yra didžiausios Afrikos naftos gamintojos.
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Šiukšlės, kultūra ir automobilių
remontas - vienose rankose

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių rajono savivaldybės organizuojamuose mažos vertės

Kalbino ir fotografavo
Jonas Junevičius viešuosiuose pirkimuose – naujos tendencijos. Juos pastaruoju metu laimi labai plataus profilio ben-

drovės. Šių įstaigų specialistai moka viską - gali kurti kultūros strategijas, remontuoti automobilius,
lipdyti ženklelius bei rūšiuoti šiukšles.
Universalius specialistus, kurie po liberalų pergalės rajone laimi Anykščių savivaldybės viešuosius
pirkimus, vienija tai, kad jie yra buvę savivaldybės darbuotojai.

savaitės citatos
Kita vertus,
uogų, grybų...

šilelyje

yra

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių
regioninio parko direktorius apie
tai, kodėl prie Lajų tako nebebus maitinimo įstaigų palapinių
miestelio:
„Anykščių šilelis nėra ta vieta,
į kurią važiuojama maitintis. Pavalgyti galima Anykščiuose, juk
atsidaro ir naujos kavinės.”
Atimt iš tokių pilietybę ir ištremt į Zarasus!
Saulius RASALAS, Anykščių
savivaldybės
administracijos
direktorės pavaduotojas, savo
“Facebook” –e vertino, kodėl, jo
nuomone, „Anykštos” žurnalistas neįrašė, kad savivaldybės automobiliai aplink Žemę 30 kartų
apvažiuos tik per trejus metus:
„Jei pilietis turi tikslų būti neakylu…”

Ilona DREVINSKIENĖ, Storių
kaimo (Anykščių sen.) gyventoja:
- Paimu, bet iš karto išmetu į šiukšlių dėžę. Čekio neprašau, tačiau nepasitaikė, kad parduotuvėje jo neduotų.
Jeigu neduotų, neprašyčiau. Beje,
pastebėjau, kad prekybos centruose
prekės su nuolaidomis kartais būna
sumaišytos su prekėmis be nuolaidų.
Tačiau šiuos kainų neatitikimus aš paprastai išsiaiškinu prieš sumokėdama
pinigus kasoje.

Ramūnas KLIUKAS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Jeigu duoda, kasos čekį paimu,
jeigu neduoda, neprašau. Čekyje kainų nenagrinėju, netikrinu. Nepastebėjau, kad būčiau kada nors apgautas.

O jei per išpažintį
pasakys, kad neturi?

Savivaldybės viešuosius pirkimus laimi savi - Jūratė Griciūtė, Jurgita Bugailiškienė ir Audrius
Bugailiškis yra buvę Anykščių rajono savivaldybės administracijos specialistai.
Konkursą laimėjusios
bendrovės darbuotoja liberalų kandidatė į Seimą
Savivaldybės mažos vertės
viešųjų pirkimų suvestinėje
skelbiama, kad rajoną valdantys
liberalai ruošiasi naujovėms komunalinių atliekų surinkimo ir
tvarkymo srityje ir konsultacijas
dėl to už rajono biudžeto pinigus
veda su bendrapartietės, liberalės Jūratės Griciūtės darboviete,
kurioje ji dirba konsultante.
J. Griciūtė yra buvusi tiesioginė
Anykščių savivaldybės administracijos direktorės Venetos Veršulytės
viršininkė - ji keletą metų vadovavo
Anykščių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui,
kai šiame skyriuje specialiste dirbo
V. Veršulytė.
2012 metais kaip Liberalų ir centro sąjungos kandidatė J. Griciūtė
į Seimą nesėkmingai kandidatavo
Anykščių - Kupiškio vienmandatėje apygardoje.
Gegužės mėnesį už 9 tūkst. 75
eurus savivaldybė iš UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
pirko paslaugą, pavadintą „Įmokos
už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos parengimo ir kt. konsultacinės
paslaugos, susijusios su dvinarės

įmokos įvedimo pasirengimu“.
Ekonomistai išmano
ir kultūrą
Šią žiemą UAB „Ekonominės
konsultacijos ir tyrimai“ dauge
su Anykščių verslo centru taip
pat buvo pakviesti dalyvauti kainų apklausoje parengti Anykščių
rajono kultūros strategiją, kuri
reikalinga Anykščiams siekiant
tapti 2022-ųjų metų Euopos kultūros sostine.
Tačiau tada laimėtojais buvo
paskelbta UAB “Bugiris”.
“Bugirio” steigėjai - buvę
savivaldybės darbuotojai
Savivaldybės Kultūros tarybos
pirmininko pavaduotojos, buvusios mero Sigučio Obelevičiaus
patarėjos Jurgitos Bugailiškienės
įsteigta UAB „Bugiris“ pernai
laimėjo savivaldybės viešąjį pirkimą ir už 5000 eurų sukūrė rajono kultūros strategiją. Kitame
savivaldybės pirkime “Bugiris”
tapo taip pat nugalėtoju - už 800
eurų pagamino Anykščių krašto
ambasadoriaus ženkliuką.

O praėjusį mėnesį UAB “Bugiris” už 50 eurų suremontavo...
ir savivaldybės tarnybinį automobilį.
Priminsime, kad buvusios mero
patarėjos J. Bugailišienės vyras
Audrius Bugailiškis prieš keletą metų taip pat dirbo Anykščių
savivaldybėje - jis vykdė viešuosius pirkimus.
Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis „Anykštai“ sakė, kad vertinti
savivaldybės viešųjų pirkimų rezultatus, neįsigilinus į konkrečią
situaciją, gan sudėtinga, tačiau
pastebėjo, kad tarp laimėtojų skelbiamos buvusių savivaldybės specialistų pavardės visuomet kelia
vienokių ar kitokių įtarimų.
„Tai, kad vis tie patys laimėtojai, tos pačios partijos, aišku, krinta į akis. Tie laimėtojai pasidaro
universalūs, viešuosius pirkimus
laimi visais klausimais. Yra savivaldybės Antikorupcijos komisija,
kuri šiais klausimais galėtų plačiau
pasidomėti“, - apie tai, kad į savivaldybės viešuosius pirkimus didesnį dėmesį turėtų atkreipti kontroliuojantys asmenys, „Anykštai“
sakė D. Krikštaponis.

balsai internete (anyksta.lt):
Tiesiog: „Proveržis. Anksčiau besisukusią kažkokią profkę, pasivadinusią
lyg ir universitetu, pakeitė kažkokios artimos chebros.“
Vau: „O čia tai geras - šiukšlės ir kultūra eina greta. Taigi šitie liberalės
Griciūtės” Ekonominės konsultacijos” ir tyrimai savivaldybės jau buvo pakviesti dalyvauti kainų apklausoje dėl rajono kultūros strategijos.”
Tada: „reikia laukti, kad kainos kils su proveržiu.”

Petras BANIULIS, Anykščių
klebonas, apie prekybą šalia
bažnyčios:
„Ten yra mano žemė. Jei turi
leidimus prekybai iš savivaldybės, aš leidau. Jie sakė, kad turi
kažką, tai aš ir leidau“
„Akropolyje“?
Audronė BEREZAUSKIENĖ,
bibliotekininkė, apie tai, kur norėtų gyventi:
„Ten, kur jūra, kalnai, daugiau
saulės ir mažiau lietaus.“
Šiaip kitais metais
revoliucijos jubiliejus...
Valentinas
KALIBATAS,
Traupio seniūnės pavaduotojas,
rašte, adresuotame Seimo nariams:
„Miestuose maksimos ir kiti
prekybos
centrai
sunaikino
smulkiuosius
prekybininkus,
negi norime, kad ir kaime liktų
tik stambieji ūkininkai, o likusieji emigruotų ar papildytų soc.
pašalpų gavėjų ir skurdžių gretas?“
Durnius myli darbą,
ministerija - durnių
Antanas BAURA, Anykščių
savivaldybės
administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas,
apie reikalavimą pievas deklaruojantiems asmenims jas šienauti du kartus:
„Praktiškai mes visi manome,
kad tai bereikalingas darbas“
Kieno džipas didesnis,
to ir kelias pagrindinis

Bugiris: „Virinu dusliarkes, kuriu kultūros projektus, pigiai spalvinu slojikus”
Tada: “reikia laukti, kad kainos killlls su proveržiu.”
Milda GARNELIENĖ, Naujųjų
Elmininkų (Anykščių sen.) gyventoja:
- Labai mažai aš ką beperku parduotuvėse ar prekybos centruose.
Čekį aš pasiimu, namuose pasitikrinu
prekių kainas. Kad perkant parduotuvėse neduotų kasos čekio, man lyg ir
nepasitaikė.

Visi źino: “Skaidrūs net nesimato. Bet smirda.”
?: “Kainų apklausoje dalyvavo Verslo centras ir Inkubatorius?”

Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas
Krikštaponis mano, kad
tarp laimėtojų skelbiamos
buvusių savivaldybės specialistų pavardės visuomet kelia įtarimų.

Pilietis: “Įdomu kada STT atliks kratas Anykščių liberalų namuos? Kur
žiūri Grybauskaitė?Čia atvira savų protekcija. Siaubas, kokia korumpuota
valdžia! Tokių dat neturėjome.”
Ai ai: “Negražu..negražu. Kur žadėtas skaidrumas?”
(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

Valentinas NENIŠKIS, Svėdasų seniūnas, apie vairavimo
ypatumus:
„Jei vairuotojas rodo posūkį,
tai dar nereiškia, kad suks. O jei
nerodo posūkio, nereiškia, kad
nesuks.”

Iš ARTI
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Garbės piliečiais taps kunigas
vidmantas.s@anyksta.lt
ir mokytojas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Rajono mero Kęstučio Tubio vadovaujama Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija vienbalsiai nusprendė, kad šiais metais Anykščių Garbės piliečiais taps mokytojas Vaclovas
Bražėnas ir kunigas Saulius Filipavičius. 54-erių Troškūnų klebonas, kanauninkas S. Filipavičius
taps jauniausiu Anykščių garbės piliečiu. Tik šios dvi kandidatūros ir buvo pateiktos svarstymui.

metais, V. Bražėnui vadovaujant, viena pirmųjų šalyje J.
Biliūno vidurinė mokykla tapo
humanitarine gimnazija.
S. Filipavičius – Troškūnų klebonu yra nuo 1990-ųjų. 2000–2005
m. jis buvo Anykščių dekanato dekanas, nuo 2005 m. - vicedekanas.

Taigi ir S. Filipavičius, kaip ir V.
Bražėnas – ištikimas Anykščių
kraštui. Kunigas tik pirmuosius
ketverius po seminarijos baigimo
metus dirbo ne Anykščių rajone –
1986-1990 jis buvo Panevėžio katedros vikaras. S. Filimavičius garsus ir savo visuomenine veikla. S.
Filipavičius rekonstravo ir visuomenėms reikmėms pritaikė Troškūnų vienuolyną. Jame kunigas
rengia Adolfo Kolpingo draugijos
jaunimo stovyklas, kultūrinius
renginius. Jis taip pat yra Lietuvos
A. Kolpingo draugijos vadovas,
Panevėžio LIONS klubo narys. S.
Filipavičius apdovanotas Lietuvos
nepriklausomybės medaliu (2000
m.). 2003-aisiais jis „Anykštos“
skaitytojų buvo išrinktas europietiškiausiu anykštėnu.
Anykščių garbės piliečiai bus
inauguruoti per paskutinį liepos
savaitgalį vyksiančią miesto
šventę. Kandidatūroms dar turės
pritarti Anykščių rajono taryba.
Paprastai rajono taryba joms pritaria be diskusijų.
Nuo 2009-ųjų, kai pradėti
teikti Anykščių Garbės piliečių
vardai, šio titulo savininkais jau
tapo 9 anykštėnai arba iš mūsų
krašto kilę asmenys. Garbės piliečių vardai yra suteikti profesoriui Antanui Tylai, rašytojams
Mildai Telksnytei ir Vygandui
Račkaičiui, (2009) visuomenininkėms Primai Petrylienei
(2010) ir Evgenijai Baltronienei.
(2011), profesoriui Algirdui Antanui Avižieniui (2012), kunigui,
kanaunimnkui Stanislovui Krumpliauskui (2013), verslininkui Alvydui Bitinui (2014) bei rašytojui
Antanui Drilingai (2015).

kimai“, atveža tokius atlikėjus kaip
parodė vieno bičiulio pavyzdys.
Neda Malūnavičiūtė ar Saulius
Vienos kultūros įstaigos kompePrūsaitis. Bernardinų vienuolyno
tentingieji ekspertai leido sau
kieme erdvė tokiems koncertams
suabejoti, ar muzikantas pri– ideali. Praėjusių metų festivalis
trauks būrius muzikos gerbėjų,
„Troškimai“ parodė, kad tokia
kitos kultūros įstaigos vadovai
muzika pasiekia labai nedidelės
prieš nosį mojavo paslaugų
auditorijos ausis. Tai gali būti
įkainių kainoraščiu su daugeliui
ir susisiekimo problema. Ar taip
jaunų muzikantų neįkandamomis
sunku būtų savivaldybei skirti
muzikos aparatūros, apšvietimo
autobusą, kuris festivalio vakarais
ir salės nuomos kainomis. Ačiū
anykštėnus nuvežtų į Troškūnus
Anykščių menų centrui, kuris
ir atgal? Valdininkai autobusais
vis dėlto į visą šią situaciją
nevažinėja, todėl jiems apie tai
pasižiūrėjo kitu kampu ir jaunas
greičiausiai net
atlikėjas, kalbu
...ar taip sunku būtų sa- apie Ramūną
nekyla minčių...
vivaldybei skirti autobusą, Šiaučiulį, suPrieš keletą
metų netgi tie
kuris festivalio vakarais rado galimybę
patys politikai
anykštėnus nuvežtų į Troš- pristatyti savo
kartu su kultūkūrybą gimtojo
kūnus ir atgal?..
ros darbuotomiesto auditojais rezgė minrijai nemokatį, kaip tos muzikos mūsų mieste
mame koncerte Anykščių koplygalėtų atsirasti daugiau. Viena
čioje. Kartu su žinomais šalies
iš idėjų – kažkur miesto centre
muzikantais grojantis anykštėnas
įrengti stacionarią muzikos scejuos žada atvežti ir į Anykščius,
ną, į kurią kas vakarą galėtų lipti
tačiau grįžtant į priešistorę
visi, norinys pamuzikuoti - visai
pagalvoji, ar verta stengtis, kai
negirdėti, jauni atlikėjai, grojantai neįdomu patiems kai kuriems
tys rūsiuose, kažkiek muzikiniakultūros darbuotojams.
me pasaulyje jau matyti veidai...
Artėja Anykščių miesto šventė.
Manot, neatsirastų norinčiųjų?
Pamenu, jau keletą metų kyla
O ir miesto centras, kuriame vis
pasipiktinimas, kai paviešinadar dominuoja tik vienas prema, kokie atlikėjai bei muzikos
kybos centras, kaip pastebimai
grupės pasirodys didžiajame
atgytų...
vakaro koncerte. Iki šiol anykšTai, kad jaunam, perspektėnų nuomonės, ką jie norėtų
tyviam atlikėjui, anykštėnui,
matyti ir pagal kokią muziką
surengti pasirodymą gimtajame
šokti, savivaldybė net neklausė.
mieste – sunkiai įmanoma misija,
Portale anyksta.lt skaitytojams

savo pageidavimus ir vėl leisime
išsakyti. Gal ši valdžia išgirs. Juk
žmonėms reikia ne tik duonos,
bet ir žaidimų. O kaip malonu,
kaip prie tų žaidimų taisyklių gali
ir pats prisidėti.
Ir būtinai per miesto šventę
reikia anykštėnų muzikos scenų.
Tegul joje repuoja anykštėnas
Pogrindis, dainą apie Anykščius
alieka Artūras Šajevičius, o smegenis visiems ištaško „Dissimulation“.
Ir pabaigai apie kaimynus iš
Utenos rajono Užpalių miestelio. Tikiu, daugelis esate matę
ir girdėję apie aktyvią to krašto
kultūros darbuotoją, diskotekų
vedėją DJ Birutę.
„Dažnai politikai kalba
„O, sugrįš, sugrįš, jaunimas“.
Politikai vis dar mano, kad jei
kalbame apie kultūrą kaime, tai
būtinai reikia kapelų. Nė velnio
nesugrįš. Mano sūnus Londone
vaikšto į koncertus, festivalius,
kurie trunka tris paras, o bilietas
į ten kainuoja porą šimtų eurų.
Jis mato pasaulines žvaigždes.
Kaip manote, ar jis čia sugrįš
žiūrėti kapelų?“, - retoriškai
klausia DJ Birutė ir priduria,
kad šokių aikštelės – geriausias
Lietuvos atspindys, kad kaimuose
ir miesteliuose dar likę jaunimo.
Suteikime jiems galimybę
realizuoti save muzikos scenoje
ir tiesiog gerai pasilinksminti
čia, gimtuosiuose kurortiniuose
Anykščiuose!

Šiais metais Anykščių rajono Garbės piliečiais taps 54 metų kunigas Saulius Filipavičius ir 79 metų
mokytojas Vaclovas Bražėnas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
79-erių V. Bražėnas beveik trisdešimt metų (1972-2001) buvo
Jono Biliūno gimnazijos (pradžioje vidurinės mokyklos) direktoriumi. V. Bražėnas apdovanotas
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
Riterio kryžiumi (2005 m.).
Iš Molėtų rajono kilęs V. Bra-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Žinią, kad šią vasarą į Anykščius atvyks pasaulinio garso
metalo muzikos grupė „Napalm
Death“, anykštėnai sutiko santūriai. Tuo tarpu feisbukas jau
ūžia nuo žinios, kad per Jonines
mūsų mieste ir vėl vyks „Superfiesta“. Vietos muzikos gurmanai
su nekantrumu laukia estrados
princo Ryčio Cicino, scenos
chuliganų, muzikos grupės „Tautinis brandas“. Girdėjot, netgi
Ruslanas Kirilkinas į Anykščius
atvyksta? Taip, muzika - neatsiejama vasaros dalis. Anykščiams
labai pasisekė, kad čia vyksta ne
tik „superfiestos“, bet ir keletas
solidžių festivalių, bet tos muzikos taip norėtųsi daugiau. Bent
vasarą!
Pagarba režisierei Jolantai Pupkienei, kuri šį savaitgalį į Troškūnus, į čia vykstantį festivalį „Troš-

žėnas į Anykščius atvyko 1962aisiais, iš karto po lietuvių kalbos studijų baigimo Vilniaus
pedagoginiame institute. Iki
2005–ųjų, kol išėjo į pensiją,
mokytojas dirbo toje pačioje J.
Biliūno gimnazijoje, buvusioje
jo vienintele darboviete. 1996

šiupinys
SUSIRINKIMAS. Birželio 16
d. 11.00 val. Anykščių koplyčioje
organizuojamas sergančiųjų diabetu susirinkimas, gydytojas pasakos
apie ligą.
Parama. Šiemet Anykščių savivaldybės administracijos komisija
smulkaus ir vidutinio verslo paramai paskirstys apie 40 tūkst. eurų
- triskart daugiau lėšų nei pernai.
Verslininkų paraiškos kol kas yra
vertinimo stadijoje. Savivaldybės
administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
Mantas Vaičiulevičius „Anykštai“
sakė, jog vertinti paraiškas šiemet pakviesti ir verslo atstovai, o
paraiškų teikėjai orientavosi į tai,
kad Anykščiai tampa kurortu ir šia
linkme numatė savo įmonių plėtrą.
Ligoninės. Naujosios Anykščių ligoninės nenaudojamų pastatų
nuomos konkursas neįvyko, o ir
senosios ligoninės pastatuose gyvybės ženklų nėra. Senosios ligoninės
pastatus Anykščių savivaldybės
administracijai prieš keletą metų
pavyko parduoti Kauno UAB “DG
ir Co”. Kauniečiai pradžioje kalbėjo
apie verslo planus, paskui internete
pasirodė skelbimas, jog jie bando
ligoninės pastatus perparduoti. Pradedantis irti ligoninės kompleksas
vis dėlto liko UAB “DG ir Co” rankose, bet žinių apie galimą rekonstrukcijos pradžią nėra
„Lidlai“. Vokiečių prekybos
bendrovė ”Lidl“, birželio 2-ąją
Lietuvoje atidariusi 15 parduotuvių, planuoja plėtrą. Žiniasklaidos
duomenimis, Lietuvoje gali atsirasti net 100 „Lidl“ parduotuvių.
Vokiečiai jau yra nusipirkę kelis
sklypus Panevėžyje, turi įsigiję
sklypus Utenoje ir Ukmergėje.
Tiesa, artimiausiais metais Anykščiuose „Lidl“ neįsikurs, dėstoma,
kad pagal savąją verslo strategiją
vokiečiai kol kas investuos tik į
miestus, kuriuose daugiau nei 15
tūkst. gyventojų. Anykščiuose liko
mažiau nei 10 tūkst. gyventojų.
Darbai. Anykščių savivaldybės
administracija įsteigė naujus etatus
Investicijų ir projektų valdymo bei
Vidaus audito skyriuose. Administracijos direktorės Venetos
Veršulytės teigimu, bendras etatų
skaičius savivaldybėje neauga, nes
panaikinti du etatai Žemės ūkio
skyriuje.
Svečiai. Praeitą savaitę Anykščių menų inkubatorių lankė svečiai
iš egzotiškų šalių. Lee Eun Young
iš Pietų Korėjos, kuri rudenį vykusiame festivalyje “WOOL FEST
LT” čia vedė kūrybines dirbtuves,
atvyko kartu su savo broliu ir draugu. Taip pat apsilankė ir žmonių iš
tokios egzotiškos šalies kaip Saudo Arabija.
Simbolis.Anykščių regioninio
parko direkcijos kolektyvas ieškojo būdų, kaip žaismingai, originaliai ir išskirtinai pristatyti parką
žmonėms. Iš Anykščių regioninio
parko emblemos gimė simbolis –
voveriukas.
Taryba. Išrinkta savivaldybės
Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė. Šios pareigos
skirtos asociacijos „Kalitos kalnas“ vadovei Jolitai Šinkūnienei.
Pirmininko pavaduotoju išrinktas
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius
Rasalas.
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prusto klausimynas

Per gyvenimą lydi mamos
skleista išmintis
Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė
BEREZAUSKIENĖ laimės ieško ne tik kasdieniame gyvenime, bet
ir knygose. Kai interviu jau buvo parengtas spausdinti, atskriejo pašnekovės laiškelis: „Pradėjau skaityti Cristinos Caboni knygą „Kvepalų keliu“. Knygos pradžioje įrašyti Coco Chanel žodžiai: „Laimė
– ne kas kita, kaip mūsų sielos kvapas“. Argi ne taiklu?“

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė
Berezauskienė gailisi neišsaugojusi savo gimtųjų namų Onuškio kaime (Rokiškio r.).
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
- Kas jums yra laimė?
- Gera sveikata – yra didžiausia
laimė. Man laimė yra jaustis harmonijoje su savimi ir su mane supančia
aplinka. Esu laiminga, kai yra laimingi mano artimieji.
Neprisimenu, kur perskaičiau žodžius apie laimę, bet jie man labai
patiko: „Laimė – tai žavinga akimirka, priartėjusi prie mūsų, bet vis dar
nepasiekiama...“

- Jūsų didžiausia baimė?
- Nesu bebaimė, bet stengiuosi visas baimes vyti šalin.
- Jūsų charakterio bruožas, kuris jums labiausiai nepatinka?
- Tiesmukiškumas ir negalėjimas
patylėti.
- Bruožas, kuris labiausiai erzina
kituose?
- Veidmainystė ir chamiškumas.
- Žmogus, kuriuo žavitės?

- Visada žavėjausi savo MAMA
Malvina Musnickaite-Meliūniene.
Jau daugiau kaip dešimt metų jos nebėra, bet ji visada bus man geriausias
MAMOS ir ŽMONOS pavyzdys.
- Didžiausias iššūkis?
- Antrą kartą įstoti į Vilniaus universitetą būnant 46-erių metų ir sėkmingai baigti studijas sulaukus 50ties. Manau, kad yra iššūkis studijuoti
ir nesijausti blogai, kai ne tik studijų
draugai mano pačios vaikų amžiaus,
bet ir dėstytojai gerokai jaunesni už
mane.
- Apie ką dabar daugiausiai galvojate?
- Žinoma, kad pirmiausia galvoju
apie savo šeimą, tačiau turiu prisipažinti, kad šiuo metu labai dažnai
kamuoja mintys apie kartu su profesoriumi Osvaldu Janoniu vykdomą
leidybos projektą – rengiamą Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinį
žodyną. Projektui įgyvendinti trūksta
ir laiko, ir pinigų, ir fizinių jėgų, tačiau teks rasti išeitį...
- Jūsų labiausiai vertinama dorybė?
- Ištikimybė ir sąžiningumas.
- Kokiomis aplinkybėmis jūs
meluojate?
- Stengiuosi nemeluoti. Manau,
kad nėra pateisinimo melui. Galiu
nesakyti, jei to nenoriu, bet meluoti
nematau prasmės.
- Ko labiausiai nemėgstate savo
išvaizdoje?
- Nenorėčiau garsiai to įvardinti.
Lai lieka tai mano paslaptimi.
- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Tokių nėra. Galvoju, kad neturiu
teisės kažką niekinti. Galima niekinti
kažkokį žmogaus blogą poelgį ar jo
charakterio savybes, bet ne patį žmogų.
- Labiausiai vertinama vyro savybė?
- Vertinu protingus vyrus, turinčius
gerą humoro jausmą ir jaučiančius
atsakomybę.
- Labiausiai vertinama moters
savybė?
- Moteriškumas ir intelektualu-

mas.
- Priežodis, frazė, mintis, kurią
dažniausiai vartojate?
- Tai posakis, kurį man kartodavo
MAMA: „Vaikeli, jei tau meta akmenį, tu jam ištiesk duonos riekę“.
- Ką gyvenime labiausiai mylite?
- Myliu viską, kas gyva, kas gražu,
kas gera...
- Kada ir kur buvote pati laimingiausia?
- Labai daug gražių ir laimingų
akimirkų buvo mano gyvenime, todėl
tikrai negalėčiau visų jų išvardinti.
Laiminga jaučiuosi keliaudama, pažindamas kitas šalis, tų šalių kultūrą.
- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Norėčiau turėti gražų balsą ir gerą
muzikinę klausą.
- Jeigu turėtumėte galimybę savyje pakeisti vieną dalyką, kas tai
būtų?
- Norėčiau sumažinti savo jautrumą.
- Didžiausias jūsų gyvenimo pasiekimas?
- Turiu laiko ir galvoju, kad didžiausi pasiekimai dar ateityje (šypsosi).
- Jeigu po mirties galėtumėt sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu pavidalu norėtumėt grįžti?
- Žmogumi.
- Vieta, kur labiausiai norėtumėt
gyventi?
- Ten, kur jūra, kalnai, daugiau
saulės ir mažiau lietaus.
- Brangiausias turtas?
- Sveikata ir mano šeima.
- Kas jums gyvenime yra didžiausias vargas?
- Daryti tai, ko nemėgstu, bet privalau...
- Jūsų svajonių profesija?
- Mano svajonės išsipildė – esu
tuo, kuo svajojau būti.
- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Atsakingumas.
- Ką labiausiai vertinate draugystėje?
- Nuoširdumą ir atvirumą.
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Sunku būtų net išvardinti visus
rašytojus, kuriuos mėgstu. Pasitaiko
ir taip, kad to paties rašytojo ar rašytojos vienos knygos patinka, o kitos
nelabai. Mėgstu skaityti istorinius
romanus, biografines knygas. Kar-

tais grįžtu ir antrą kartą skaitau rusų
klasikus.
Pastaruoju metu mano skaitomiausių knygų sąraše buvo užsienio
rašytojų: Santa Montefiore, Charlotte
Betts, Donna Woolfolk Cross, Rokas
Flock ir, be abejo, anykštėnų autorių:
Rimanto Povilo Vanago, Antano Drilingos, Mildos Telksnytės ir Vygando
Račkaičio kūriniai.
- Labiausiai įsimintinas grožinės
literatūros personažas?
- Rusų rašytojo Ivano Gončiarovo
romane „Oblomovas“ pagrindinis
veikėjas Ilja Iljičius Oblomovas.
- Istorinė asmenybė, kuri jums
imponuoja?
- Galvodama apie iškiliąsias asmenybes žaviuosi kraštiete, pirmąja
lietuve moterimi beletriste Liudvika
Didžiuliene-Žmona. Žinodama, kokia tvirta, nepalaužiama, šviesi asmenybė ji buvo ir kaip moteris, ir kaip
rašytoja, ką ji turėjo iškęsti, kokiomis
aplinkybėmis kūrė ir kiek gero padarė
ne tik savo šeimai, bet ir visai Lietuvai – ja tiesiog negalima nesižavėti. Ji
visada jautė pareigą ne tik tautiškai,
bet ir doroviškai žadinti tautiečius.
Savo kūriniuose ji skleidė tai, kas
kilnu ir paprasta, gerbdama žmogų
ir jo jausmus, jo vertingumo ieškodama darbuose. Ji nemėgo tuščio pasipūtimo, išorinio blizgesio, paprastų
žmonių niekinimo. Pasak jos pačios,
ji siekė savo veikla „tautystės pamatų
užlaikymo“.
- Ar realiame gyvenime teko sutikti žmonių, kuriuos galėtumėt
pavadinti savo herojais?
- Ne. Žmonės, kuriuos galėčiau pavadinti savo herojais, išėjo anksčiau,
nei aš gimiau.
- Vardai, kurie jums labiausiai
patinka?
- Deividas, Martynas, Gabrielė,
Austėja, Izabelė.
- Ko gyvenime labiausiai nemėgstate?
- Chamizmo ir kai man meluoja.
- Dėl ko gyvenime labiausiai apgailestaujate?
- Kad neišsaugojau savo gimtųjų
namų ir neužrašiau visų mamytės pasakojimų.
- Kaip norėtumėt numirti?
- Sulaukusi šimto metų, guviu protu ir puikia orientacija...
- Jūsų gyvenimo moto?
- „Jei tau meta akmenį, tu jam ištiesk duonos riekę“.
- ANYKŠTA

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 2016 m. antrajam pusmečiui
3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

„Anykšta“

18.00

36.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

Paštų skyriuose:

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29,
Anykščiai)

Prenumeruokite
„Anykštos“ redakcijoje
(Vilniaus g. 29),
pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose,
www.anyksta.lt ir
www.prenumerata.lt
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

„Anykšta“

15.00

25.00
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12.00

20.00

„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

Prenumeratą priima
„Spaudos kelio“ spaudos
16.00
išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69

„Aukštaitiškas formatas“

17.38

2 numeriai 3 numeriai Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoEUR
EUR
riai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam
4.00
6.00
kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
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situacija

Verslumo proveržis – Anykščiai
vejasi Bangladešą
duryje pokalbio mero patarėjas K.
Indriūnas išjungė telefoną...
Įdomu tai, kad prieš tapdamas mero
patarėju, architektas dizaineris Kęstutis Indriūnas ypač kritiškai atsiliepdavo apie miesto „veidą“ darkančius
elementus, skundėsi, kad statant viešose erdvėse įvairius objektus trūksta viešumo ir diskusijų su Anykščių
visuomene, tačiau dabar jo tonas šia
tema tapo gerokai švelnesnis.
Bažnyčios teritorija prekybai –
netinkama vieta

Anykščių šv.Mato bažnyčios klebonas
Petras Baniulis prisipažino, kad prekybininkai parapijai per mėnesį mokės 20
eurų nuomos mokestį.
(Atkelta iš 1 p.)
Prekyvietė šalia bažnyčios
supykdė

Buvusi savivaldybės Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėja Daiva
Gasiūnienė mano, kad teritorija šalia
bažnyčios prekybai - netinkama vieta.

nebuvo nė vieno...
„Vasarą Anykščių socialinės gerovės centre sumažėja projektų, todėl
nusprendžiau įsidarbinti pardavėja“,
- iš pradžių bandžiusi nuo fotoaparato
objektyvo slėptis, atviravo I. Vaičiūnienė.

Atkreipti dėmesį į šalia bažnyčios
atsiradusią naują prekyvietę paskatino skaitytoja. Vilniaus gatvės gyventoja prisipažino, kad šalia Anykščių
socialinės gerovės centro pamačiusi
Į savivaldybę verslininkas
atsiradusi naują prekybos tašką, genet nesikreipė
rokai supyko.
„Pernai stengiausi gauti prekyRokiškyje veikiančios ledų gamybos vietą prie bažnyčios. Atsidarė bos įmonės savininkas Nerijus Liolys,
Medžių lajų takas, daug žmonių kuriam priklauso prekyvietė, „Anykšvažiavo, norėjau prekiauti. Nuėjau tai“ pasakojo, kad dėl prekybos vietos
į savivaldybę pas Architektūros ir šalia bažnyčios jam su savivaldybe
urbanistikos skyriaus vedėją Daivą esą net nereikėję derinti jokių leidiGasiūnienę. Niekas ten man neleido, mų. Dėl prekybos vietos sutarta su
aiškino, kad čia šventa žemė, vietos Anykščių šv.Mato bažnyčios klebonu
nėra ir prekiauti ten negaliu. Netolie- Petru Baniuliu, parapijai yra mokama
se ten gyvenu.
nuoma, kurios
Vieną vakarą
...niekas ten man nelei- dydžio verslimatau, kad mero do, aiškino, kad čia šventa ninkas atskleisti
patarėjas Donalnepanoro.
das Vaičiūnas žemė, vietos nėra ir pre„Pradžioje nosukinėjasi, dar kiauti ten negaliu...
rėjau prekiauti
pora vaikinukų,
šalia Anykščių
kitą vakarą jau žiūriu lentas neša, menų centro, tačiau ten neatsirado
kala. Dabar pastatyta geriausia pre- vietos. Dirbame dar tik keletą diekybos vieta, pardavinėja kavą, ledus nų, tačiau pastebiu, kad aplinkiniai į
ir sėdi už prekystalio mero patarėjo šią prekybos vietą žiūri su kažkokiu
D. Vaičiūno žmona, ponia Ieva Vai- pavydu“, - pastebėjo verslininkas N.
čiūnienė. Tikrai nešmeižiu žmonių, Liolys, savo produkciją anksčiau gan
tik ką noriu pasakyti – man, papras- dažnai siūlydavęs mieste vykusių
tai moteriškei, ten dirbti nebuvo ga- mugių metu.
lima, o D. Vaičiūno žmona gali turėti
viską ir ten prekiauti. Tai yra nesąžiKlebonui aiškino „kažką“
ninga“, - kalbėjo anonime panorusi
turintys...
likti anykštėnė (vardas ir pavardė
redakcijai žinoma, - red. pastaba),
„Ten yra mano žemė. Jei turi leiįsitikinusi, kad I. Vaičiūnienė šioje dimus prekybai iš savivaldybės, aš
vietoje darbo vietą „gavusi tik per leidau. Jie sakė, kad turi kažką, tai aš
vyrą“.
ir leidau“, - „Anykštai“ sakė klebonas
P. Baniulis, pridurdamas, kad versliLedais prekiauja,
ninkas greičiausiai dėl vietos taręsis
nes nėra projektų
su parapijos namų nuomininkais –
Anykščių socialinės gerovės centru.
Po anykštėnės skambučio aplanKlebonas P. Baniulis sakė esąs inkėme naująją prekybos vietą šalia formuotas, kad prekyba šalia bažnyAnykščių socialinės gerovės centro čios vyks tik ledais ir kava.
bei bažnyčios. Matyti, kad verslinin„Alumi ir kitais dalykais čia prekai šią vietą pasirinko neatsitiktinai kiauti tikrai nebus galima“, - aiškino
– šalia bažnyčios esančioje aikštelėje klebonas P. Baniulis. Atskleidė ir
labai dažnai sustoja turistų autobusai, koks parapijai atiteks prekybai skirtos
todėl pirkėjų tikrai čia turėtų netrūk- žemės nuomos mokestis – jis per mėti. Šalia prekystalio sutikta pardavėja nesį sieks 20 eurų.
dirbanti I. Vaičiūnienė už ledus netgi
neprašė pinigų, siūlėsi pavaišinti.
Teritorija šalia
Rokiškyje veikiančioje ledų gamybažnyčios – nevieša vieta
bos įmonėje pagamintų ledų maža
porcija čia kainavo 1 eurą 50 centų,
Savivaldybės Viešųjų pirkimų ir
o didelė - 2 eurus su puse. Čia buvo turto skyriaus laikinoji vedėja Augalima nusipirkti ir „aparatinės“ ka- dronė Savickienė „Anykštai“ sakė,
vos. Tiesa, lankytojų apie 11 valandą kad prekybos taškas šalia bažnyčios

Mero patarėjas liberalas Kęstutis Indriūnas, matyt, vengdamas atsakomybės, po rinkimų su žurnalistais apie
architektūrą bendrauja tik raštu.

atidarytas be savivaldybės palaimi- no vyriausiosios architektės pareigas
nimo.
einanti V. Jakniūnienė sudvejojo: „Ko
„Čia leidimo jokio nėra išduota gero... taip“.
savivaldybės. Verslininkas matomai
prekiauja privačioje teritorijoje. Toje
Mero patarėjui nepatiko
vietoje yra bažnyčios žemės dalis,
estetinis vaizdas
turbūt su klebonu suderinta. Savivaldybė leidimus prekiaut išduoda
Anykščių mero patarėjas, artik viešosiose erdvėse“, - aiškino A. chitektas dizaineris Kęstutis InSavickienė.
driūnas „Anykštai“ sakė, kad
Apie tai, kad kažkas anksčiau į sa- šalia bažnyčios atsiradęs naujas
vivaldybę būtų kreipęsis dėl galimy- prekybos taškas jį pradžiugino, tabės prekiauti šalia Anykščių šv.Mato čiau jis turėjo priekaištų jo išvaizdai.
bažnyčios, A. Savickienė sakė negir- „Džiaugiuosi, kad vis daugiau
dėjusi.
Anykščių rajono gyventojų imasi
Laikinoji savivaldybės Architek- privataus verslo iniciatyvų ir privatūros ir urbanistikos skyriaus vedėja čiuose sklypuose, tačiau manau, kad
Vida Jakniūnienė „Anykštai“ taip konkrečiu atveju prekybos paviljono
pat tvirtino, kad
vieta kol kas nėra
šalia bažnyčios
estetiškai išbaig...daugiau klausimų, ar ta. Tokioje vietoįrengtai prekybvietei leidimai prekyvietės, kurių išvaizda je galėtų atsirasti
nederinama su savivaldy- medinės architeknereikalingi.
„Statiniams bės architektūros skyriaus tūros, su aplinka
tam tikrais atve- specialistais,
nebjauros derančio dizaino
jais, kad ir maprekybos paviljožiems, leidimas Anykščių, siekiančių tapti nas, - „Anykštai“
yra reikalingas. kurortu, veido „Anykštai“ tik elektroniniu
Jeigu tai yra užduoti nepavyko – viduryje laišku sutikęs paįrenginys,
ne pokalbio mero patarėjas K. teikti atsakymą,
statinys, ir jis Indriūnas išjungė telefo- komentavo ledų
yra privačioje
prekybą prie bažžemėje, nepa- ną...
nyčios K. Indriūžeidžia kokių
nas.
nors interesų, tai leidimas įrenginiui
Daugiau klausimų, ar prekyvienereikalingas. Aš kalbu apie tai, kas tės, kurių išvaizda nederinama su
yra reglamentuota Statybos įstatyme savivaldybės architektūros skyriaus
ir statybos techniniuose reglamentuo- specialistais,
nebjauros Anykšse“, - apie tai, kodėl prie bažnyčios čių, siekiančių tapti kurortu, veido
esančiai prekybos vietai savivaldybės „Anykštai“ užduoti nepavyko – vileidimai nereikalingi, aiškino V. Jakniūnienė.

Tuo tarpu buvusi savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėja Daiva Gasiūnienė „Anykštai“
sakė, kad iki šiol yra įsitikinusi, kad
teritorija šalia Anykščių šv. Mato bažnyčios – ne vieta prekybai.
„Man šiandien sunku prisiminti
konkretų atvejį, kai buvo kreiptasi dėl
leidimo prekiauti šalia bažnyčios, tačiau greičiausiai aš tą daryti šioje vietoje suinteresuotą asmenį atkalbėjau.
Buvo norinčių bažnyčios teritorijoje
prekiauti kapų paminklais. Vieta šalia
bažnyčios turi būti sakrali ir prekybai
čia tikrai ne vieta“, - principingos
nuomonės apie tai, kaip turėtų atrodyti Anykščiai, laikėsi D. Gasiūnienė,
kuri dabar dirba Panevėžio vyriausiąja architekte.
Klaipėdiečiams prekybininkus
prisireikė tramdyti
Didžiuosiuose šalies mietuose prekyba viešosiose vietose yra kontroliuojama, kad nevienodi ir neestetiški
statiniai nedarkytų miesto veido.
Antai prieš keletą metų žiniasklaida rašė, kad Klaipėdoje dėl privačiuose sklypuose ėmusių sparčiai
augti kioskų ir kitų prekyviečių, kurie
priminė „Bangladešo tipo pastatėlius“, susirūpino miesto savivaldybė.
Kadangi privatūs žemės sklypai nėra
viešos vietos, tuomet valdininkams
teko išsiaiškinti sąvokos „viešoji erdvė“ reikšmė.
„Vieša vieta yra ir valstybinė, ir
privati, ir nuomojama žemė, jei ji yra
viešai prieinama, neaptverta aukštomis tvoromis“, - išsiaiškino Klaipėdos savivaldybės administracijos
specialistai ir skubiai papildė prekybos viešosiose vietose taisykles, nes
procesas tapo nebevaldomas, miestas
atrodė baisiai ir netenkino ne tik gyventojų, bet ir pačių miesto architektų.

Galima prekiauti bet
kuriame kieme
Laikinoji savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
V. Jakniūnienė sakė abejojanti, kad
Anykščiuose privačiuose sklypuose
gali rastis daugiau panašių prekyviečių, kurios darkytų bendrą miesto
„veidą“.
„Centrinėje miesto dalyje nemanau, kad tiek yra privačių kiemų,
kad kiekviename būtų po skirtingos
spalvos skėtį ir prekiaujama ledais ar
dėvėtais drabužiais“, - apie tai, kad
situacija kol kas dar valdoma, buvo
įsitikinusi V. Jakniūnienė.
Kai pasiteiravome, ar panaši prekybos vieta be savivaldybės leidimo
galėtų išdygti, pavyzdžiui, privačioje
„Anykštos“ redakcijos valdoje, rajo-

Šalia bažnyčios atidarytoje prekybos vietoje dirba mero patarėjo, darbiečio Donaldo Vaičiūno žmona Ieva Vaičiūnienė.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu. (Subtitruota).
6.30 Rojus Lietuvoj.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Nauji Piterio
Peno nuotykiai.
9.25 Premjera. Zoro kronikos.
9.50 Aviukas Šonas 4.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Delfinai ir žvaigždės.
12.15 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Salų gamtos slėpiniai 2 (subtitruota).
13.10 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingoji Afrika 2 (subtitruota).
14.05 Puaro. N-7.
15.45 Europos futbolo čempionatas. D grupė. Turkija
- Kroatija.
18.00 Šiandien.
18.30 “Alio, alio - Lietuvos
radijas - Kaunas”.
21.15 Panorama
21.45 Europos futbolo čempionatas. C grupė. Vokietija
- Ukraina.
24.00 Premjera. Varom į kalėjimą.
1.30 Pasaulio dokumentika.
Salų gamtos slėpiniai 2 (subtitruota, kart.).
2.25 Puaro. N-7.
4.05 Klausimėlis.lt. HD.
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Robomobilis Polis”.
7.20 “Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.

8.10 “Ančiukai Duoniukai”.
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 Mauglis. Sugrįžimas pas
žmones.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA Mano mama dinozaurė.
11.45 Mano monstriukas ir aš.
13.55 Pričiupom!. N-7.
14.50 Juodasis gražuolis.
16.40 Dievo šarvai. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 “Karas ir taika”.
22.00 Vyrai juodais drabužiais
2. N-7.
23.45 45 kalibras. N14.
1.35 Mano super buvusioji.
N-7.
6.25 Slibinų dresuotojai.N-7.
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.
7.25 Transformeriai.
Maskuotės meistrai. N-7.
7.55 Ančiukų istorijos.
8.30 Madagaskaro pingvinai
N-7.
9.00 Statybų TV.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Narsusis riteris Justinas.
12.55 Laimingasis Gilmoras.
N-7.
14.50 Beieškant Rin Tin Tin.
16.45 Ekstrasensų. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Skanaus!.
21.30 Jūrų pėstininkas. N-14.
23.15 Slaptavietė. N-14.
1.10 Sniegynų įkaitai. N-14.
6.00 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”.
7.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.

7.30 Europos mėgėjų galiūnų
čempionatas Lietuvoje (k).
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 “BBC dokumentika”.
13.30 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
17.55 “44-as skyrius”. N-7.
18.55 Pričiupom! (k). N-7.
19.20 “Ant bangos”.
21.00 “Pasiutę šunys”. N14.
23.00 “Galvok kaip vyras”.
N14.
1.20 “Galutinis tikslas 4”. N14.
2.40 “Svetimas”. N14.
4.10 “Ant bangos”.
5.35 Pričiupom! (k). N-7.
6.50 “Būrėja”.
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
8.55 “Sodininkų pasaulis”.
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.25 “Monstrų karai”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.
11.25 “Zoologijos sodo naujagimiai”.
12.00 “Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein”.
12.30 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
13.00 “Mylėk savo sodą”.
13.55 “Kas namie šeimininkas?”.
14.55 “Superauklė”. N-7.
16.00 “Pasaulio burtininkai”.
N-7.
15.50 “Mirtini triukai”.
17.00 Nemarus kinas.
“Privatus detektyvas”. N-7.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
10.35 Premjera. Džesika Flečer.
N-7.
11.25 “Alio, alio - Lietuvos radijas
- Kaunas”. Iškilmingas LRT 90mečio koncertas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
15.45 Europos futbolo čempionatas. D grupė. Ispanija - Čekija.
17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 apžvalga.
18.45 Europos futbolo čempionatas. E grupė. Airija - Švedija.
20.55 Loterija “Keno Loto”.
21.00 Panorama.
21.40 Loterija “Jėga”.
21.45 Europos futbolo čempionatas. E grupė. Belgija - Italija.
24.00 Mamona, arba Pinigų galia.
N-14.
1.05 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingoji Afrika 2 (subtitruota,
kart.).
2.05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
2.35 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
3.10 Istorijos detektyvai.
4.10 Stilius.
5.05 Rojus Lietuvoj.
6.30 “Garfildas.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.
7.25 “Rožinė pantera”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.

9.50 Juodasis gražuolis.
11.30 Batuotas katinas Pūkis.
13.10 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
13.35 “Svajonių princas”.
14.35 “Juodieji meilės deimantai”.
N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Bus visko. N-7.
20.30 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Žudikai. N-7.
1.00 “Judantis objektas”. N-7.
1.45 “Visa menanti”. N-7.
2.30 “Alkatrazas”. N-7.
6.25 Madagaskaro pingvinai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Monsunas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Privati praktika. N-7.
10.55 Ledynmetis. N-7.
12.30 Slibinų dresuotojai N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 Apie mus ir Kazlauskus.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Šaltasis kalnas. N-7.
1.35 Mažylė Houp. N-7.
2.00 Privati praktika. N-7.

6.45 Sveikatos ABC televitrina.
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.
11.20 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
13.35 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
15.35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 “Tolyn į tamsą. Žvaigždžių
kelias”. N-7.
0.05 “Galvok kaip vyras”. N14.
2.15 “Pasiutę šunys”. N14.
3.50 “Kalbame ir rodome”. N-7.
4.35 Pagalbos skambutis (k). N-7.
5.15 Farai. N14. Realybės šou
5.35 Pričiupom! (k). N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 Auginantiems savo kraštą.
8.15 “Nenugalimieji”.
8.40 “Džiumandži”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.
10.00 “Akloji”.
11.00 “Būrėja”.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
13.35 Būrėja. N-7.
14.30 “Užkampis”. N-7.
15.30 “Ekspertė Džordan”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
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19.00 “Būrėja”.
20.00 “Akloji”.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
“Nusikaltimo vieta. Komisarė
Lindholm. Raganų šokis”. N-7.
22.55 “Sulaužytos gėlės”. N14.
0.55 “Magai”.
2.00 “Laiko gijos”. N-7.
3.30 “Monstrų karai”.
4.15 “Zoologijos sodo naujagimiai”.
4.40 “Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein”.
5.05 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
5.30 “Mirtini triukai”.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Klauskite daktaro.
7.50 Rasos lašeliai 2015.
9.55 Vladimiro Prudnikovo
jubiliejinis koncertas.
10.45 Šventadienio mintys.
11.15 Kelias į namus.
11.45 UEFA EURO 2016 koncertas. David Guetta.
12.45 Europos futbolo čempionatas. B grupė. Anglija
- Rusija.
14.45 Skiautinys mano miestui.
15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.45 Premjera. Ukrainos
didvyriai. Krutai.
17.45 Žinios.
18.00 Mokslo sriuba.
18.15 UEFA EURO 2016 apžvalga.
18.45 Europos futbolo čempionatas. C grupė. Lenkija Šiaurės Airija.
21.00 Euromaxx.

21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Džiazo muzikos vakaras.
1.15 LRT OPUS ORE. Grupės
“Garbanotas Bosistas” koncertas.
2.15 Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu.
3.40 Naktinis ekspresas.
4.45 LRT Kultūros akademija.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Auginantiems savo kraštą.
7.30 “Penktoji pavara”.
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou (k).
11.55 Žodis - ne žvirblis (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Beatos virtuvė (k).
14.30 24 valandos (k). N-7.
18.30 24 valandos (k). N-7.
19.30 “Penktoji pavara”.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Raudona linija.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Išprotėjusi meilė. Putinas
ir rusai (k).
23.30 Nuo... Iki... (k).
0.20 “Penktoji pavara”.
1.15 Autopilotas (k).
1.40 Ne vienas kelyje (k).
2.10 KK2 (k). N-7.
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. N-7.
7.30 Aukščiausia pavara. N-7.
9.00 Tavo augintinis (1).
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pragaro kelias. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.
N-7.
12.00 Adrenalinas. N-7.
12.30 Bjauriausi darbai pasau-

lyje. N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.
15.00 Ledo kelias. N-7.
16.00 Pragaro kelias. N-7.
17.00 Bibliotekininkai. N-7.
19.00 Karštos galvos! 2. N-7.
20.50 “Formulės - 1” pasaulio
čempionato Didžiojo Kanados
prizo lenktynės.
23.00 Nakties TOP. N-14.
23.30 Nakties TOP. Vasara+.
S.
0.00 Nuo sutemų iki aušros 2.
Kruvini Teksaso pinigai. N-14.
1.35 Pragare. N-14.
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 “Laukinis pasaulis”.
11.10 “Sparnuočių gyvenimas.
Ištvermės ribos”.
12.15 “Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai”. N-7.
13.20 “Laukinis pasaulis”.
13.50 “Mama detektyvė”.
15.00 Žinios.
15.25 “80-ieji” N-7.
17.00 Žinios.
17.30 “Pėdsakas”. N-7.
19.30 “Kaip užauginti planetą.
Varžovas”. N-7.
20.30 “Tigrų sala”.
21.00 Žinios.
21.30 “24/7”.
22.30 Premjera. “Interviu su
žudiku”. N-14.
0.35 “Detektyvas Linlis”. N-7.
2.25 “24/7”.
3.10 Vantos lapas.
3.30 “Kaip užauginti planetą.
Varžovas”.
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17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės. N-7.
23.10 “Bėgantis laikas”. N-7.
1.05 “Karadajus”.
1.55 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.40 “Akloji”.
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.05 “Širdele mano”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.50 Europos futbolo čempionatas. C grupė. Vokietija - Ukraina.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų kalba.
12.20 Mūsų miesteliai. Priekulė.
1 d.
13.10 Ukrainos didvyriai. Krutai.
14.05 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 11.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.15 Padūkėliai marsupilamiai
(kart.).
15.40 Heidė (kart.).
16.05 Šokių akademija (kart.).
16.40 Neskubėk gyventi.
17.30 Kultūrų kryžkelė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios. (subtitruota).
18.30 Kultūrų kryžkelė.
18.45 Kultūrų kryžkelė.
19.00 Septynios Kauno dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 Džesika Flečer. N-7.
21.20 Euromaxx.

21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Nikita. N-14.
0.25 ARTi. Medalis.
0.55 Muzikos pasaulio žvaigždės.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
3.45 Aš - laidos vedėjas.
5.00 Mokslo sriuba.
5.25 Panorama.
6.00 Už vaikystę.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai. N-7.
8.30 “Penktoji pavara”.
9.30 Žinios.
10.25 Nuo.. Iki.
11.15 Valanda su Rūta.
12.50 Už vaikystę (k).
13.15 24 valandos (k). N-7.
15.15 KK2. N-7.
16.00 Raudona linija (k).
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.
8.00 Medikopteris. N-7.
9.00 Nuo amato iki verslo. N-7.
9.30 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Kaulai. N-7.
12.30 Moderni šeima. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Daktaras Hausas. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.

19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Comedy club. N-14.
22.00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.
23.00 Pasiuntiniai. S.
0.50 Teisė žudyti. N-14.
2.35 Daktaras Hausas. N-7.
3.25 Kingas ir Maksvel. N-7.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas..
8.15 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
11.25 “Miškinis”. N-7.
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Miškinis”. N-7.
20.00 Žinios.
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
21.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.05 Lietuva tiesiogiai.
23.20 Rio 2016.
22.30 Reporteris.
23.05 Lietuva tiesiogiai.
23.20 Ar žinai, kad...?
23.30 “Miškinis”. N-7.
0.30 “Pėdsakas”. N-7.
1.30 Reporteris.
2.05 Lietuva tiesiogiai.
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Aviukas Šonas 4.
10.00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir
vilties bei Okupacijos ir genocido
dienoms atminti. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo Kovo 11-osios
Akto salės.
11.30 Gedulo ir vilties diena.
Laisvės liepsna.
12.00 Gedulo ir vilties diena.
Valstybės vėliavos pakėlimo
ceremonija Nepriklausomybės
aikštėje Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
12.30 Gedulo ir vilties diena.
Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo
ceremonija prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams
Aukų gatvėje Vilniuje. Tiesioginė
transliacija.
13.15 Gedulo ir vilties diena.
Broliai. Koncertuoja grupė
“Skylė”.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Premjera. Muškietininkai
3. N-7.
17.30 Klausimėlis.lt.
17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 apžvalga.
18.45 Europos futbolo čempionatas. F grupė. Austrija - Vengrija.
20.55 Loterija “Keno Loto”.
21.00 Panorama.
21.40 Loterija “Jėga”.
21.45 Europos futbolo čempionatas. F grupė. Portugalija
- Islandija.
24.00 Mamona, arba Pinigų galia.

N-14.
1.05 Muškietininkai 3. N-7.
3.05 Misija Sibiras 2013.
Tiumenė.

6.30 “Garfildas.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.
7.25 “Rožinė pantera”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 Mano monstriukas ir aš.
11.55 Mano mama dinozaurė (k).
13.35 “Svajonių princas”.
14.35 “Juodieji meilės deimantai”.
N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Bus visko. N-7.
20.30 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Padangių riteriai. N-7.
0.25 “Judantis objektas”. N-7.
1.15 “Visa menanti”. N-7.
2.00 “Alkatrazas”. N-7.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas. N-7.
11.00 Svotai. N-7.
12.00 Apie mus ir Kazlauskus.
N-7.
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 Sofos ekspertai. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Ji man - ne pora. N-7.
0.40 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
1.35 Mažylė Houp. N-7.
2.00 Kerštas. N-7.
6.15 “Policija ir Ko”. N-7.
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.
11.20 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
13.35 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
15.35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 “Operacija “Delta farsas”.
N14.
23.15 “Tolyn į tamsą. Žvaigždžių
kelias”. N-7.
1.30 “Mistinės istorijos”. N-7.
2.20 “Kortų namelis”. N14.
3.15 “Kalbame ir rodome”. N-7.
3.55 Pagalbos skambutis (k). N-7.
4.35 Farai (k). N14.
4.55 “Kalbame ir rodome”. N-7.
5.40 Pričiupom! (k). N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 Auginantiems savo kraštą.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
10.35 Premjera. Džesika Flečer.
N-7.
11.25 Didysis Gregas. N-7.
12.15 Istorijos detektyvai.
13.05 Misija Sibiras’15. keturiolika
nežinomybės dienų, arba Kaip
mes gėrėme kavą su bobute.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Europos futbolo čempionatas. B grupė. Rusija - Slovakija.
17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 apžvalga.
18.45 Europos futbolo čempionatas. A grupė. Rumunija
- Šveicarija.
20.55 Loterija “Keno Loto”.
21.00 Panorama.
21.40 Loterija “Jėga”.
21.45 Europos futbolo čempionatas. A grupė. Prancūzija - Albanija.
24.00 Mamona, arba Pinigų galia.
N-14.
1.05 Misija Sibiras’15. keturiolika
nežinomybės dienų, arba Kaip
mes gėrėme kavą su bobute.
2.05 “Alio, alio - Lietuvos radijas
- Kaunas”. Iškilmingas LRT 90mečio koncertas.
4.05 “Alio, alio - Lietuvos radijas
- Kaunas”. Iškilmingas LRT 90mečio koncertas.
6.30 “Garfildas.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.

7.25 “Rožinė pantera”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7. Socialinė
aktualijų laida
10.45 24 valandos (k). N-7.
11.50 Su cinkeliu. N-7.
12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.
13.15 “Rožinė pantera”.
13.35 “Svajonių princas”.
14.35 “Juodieji meilės deimantai”.
N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Bus visko. N-7.
20.30 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Sučiupus nužudyti. N-14.
0.15 “Judantis objektas”. N-7.
1.05 “Visa menanti”. N-7.
2.00 “Alkatrazas”. N-7.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas. N-7.
11.00 Svotai. N-7.
12.00 Sofos ekspertai. N-7.
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 Opiumas liaudžiai. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.

22.25 Vikingų loto.
22.30 Traukinio užgrobimas.
N-14.
0.15 Raitelis be galvos. N-14.
1.15 Mažylė Houp. N-7.
1.40 Kerštas. N-7.
6.15 “Policija ir Ko”. N-7.
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.
8.15 “44-as skyrius”. N-7.
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.
11.20 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
13.35 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
15.35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 “Dūmų uždanga”. N-7.
23.15 “Operacija “Delta farsas”.
N14.
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.50 “Kortų namelis”. N14.
2.40 “Kalbame ir rodome”. N-7.
3.25 Pagalbos skambutis (k). N-7.
4.05 Farai (k). N14.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Sostinės keksiukai”.
8.15 “Nenugalimieji”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.
10.00 “Akloji”. N-7.
11.00 “Būrėja”.
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7.45 “Sostinės keksiukai”.
8.15 “Nenugalimieji”.
8.40 “Džiumandži”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.
10.00 “Akloji”. N-7.
11.00 “Būrėja”.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
13.35 Būrėja. N-7.
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
15.30 “Ekspertė Džordan”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės. N-7.
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.
1.00 “Karadajus”.
1.55 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.40 “Akloji”.
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.50 Europos futbolo čempionatas. E grupė. Belgija - Italija.
(kart.).
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų kalba.
12.20 Mūsų miesteliai. Priekulė.
2 d.
13.15 Karinės paslaptys.
14.05 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 11.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.15 Padūkėliai marsupilamiai
(kart.).
15.40 Heidė (kart.).
16.05 Šokių akademija (kart.).
16.40 Neskubėk gyventi.

17.30 Gedulo ir vilties diena.
18.45 Gedulo ir vilties diena.
Tremtinės istorija, kurią išvežė
pats tėvas.
19.00 Glėby nakties. Koncertas
Gedulo ir vilties dienai, Lietuvos
gyventojų tremties ir genocido 75osioms metinėms paminėti.
20.10 Gedulo ir vilties diena.
Laisvės trajektorijos. N-7.
21.05 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Varom į kalėjimą (kart.).
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
3.45 Neskubėk gyventi.
4.35 Euromaxx.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7.
12.20 “Penktoji pavara”.
13.15 Išprotėjusi meilė. Putinas ir
rusai (k).
14.15 24 valandos. N-7.
15.15 KK2. N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k).
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.
8.00 Medikopteris. N-7.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Kaulai. N-7.
12.30 Moderni šeima. N-7.

13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Daktaras Hausas. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Comedy club. N-14.
22.00 Karo dievas. N-14.
0.35 eimos galva. N-7.
2.45 Daktaras Hausas. N-7.
3.35 Kingas ir Maksvel. N-7.
6.55 Reporteris.
7.30 Lietuva tiesiogiai.
7.40 “80-ieji”. N-7.
8.15 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
11.25 “Miškinis”. N-7.
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Miškinis”. N-7.
20.00 Žinios.
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
21.30 “Patriotai”.
22.30 Reporteris.
23.05 Lietuva tiesiogiai.
23.20 Ar žinai, kad...?
22.30 Reporteris.
23.05 Lietuva tiesiogiai.
23.20 Ar žinai, kad...?
23.25 “Miškinis”. N-7.
0.30 “Pėdsakas”. N-7.
1.30 Reporteris.
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11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
13.35 Būrėja. N-7.
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės. N-7.
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.
1.00 “Karadajus”.
1.55 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.40 “Akloji”.
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.10 “Širdele mano”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.50 Europos futbolo čempionatas. F grupė. Portugalija Islandija. (kart.).
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų kalba.
12.20 Mūsų miesteliai. Kazlų
Rūda.
13.15 Didysis Gregas. N-7.
14.05 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 11.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.15 Padūkėliai marsupilamiai
(kart.).
15.40 Heidė (kart.).
16.05 Šokių akademija (kart.).
16.30 Lietuvos ambasadorių
klubo forumas, skirtas Lietuvos
sugrįžimo į pasaulio bendruomenę 25-mečiui.
18.00 NKVD Lietuvoje (1940-

1941 m.). Teroro imperijos
kūrimas.
19.00 Gedulo ir vilties diena.
“Vilniaus festivalis 2016 “.
20.30 Džesika Flečer.
21.20 Kelias į namus.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Elito kinas. Šventieji motorai. N-14.
0.25 Naktinis ekspresas.
1.00 Muzikos pasaulio žvaigždės.
Amerikiečių choreografo kompozicijų vakaras. Geraldo Arpino
baletas “Slėpiniai”.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
3.45 Neskubėk gyventi.
4.35 Legendos.
5.25 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7.
12.20 Nuo.. Iki.. (k).
13.15 24 valandos (k). N-7.
15.15 KK2. N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.
8.00 Medikopteris. N-7.
9.00 Adrenalinas.. N-7.
9.30 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Kaulai. N-7.
12.30 Moderni šeima. N-7.
13.30 Univeras. N-7.

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Daktaras Hausas. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Lietuvos futbolo rungtynės.
Vilniaus “Žalgiris” - Trakų “Trakai”.
Tiesioginė transliacija.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Comedy club. N-14.
22.05 Patrulių zona. N-14.
0.15 Valentinas už 2rų. S.
2.45 Daktaras Hausas. N-7.
3.35 Kingas ir Maksvel. N-7.
6.55 Reporteris.
7.30 Lietuva tiesiogiai.
7.40 “80-ieji”. N-7.
8.15 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
11.25 “Miškinis”. N-7.
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Miškinis”. N-7.
20.00 Žinios.
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
21.30 Sąmokslo teorija.
22.30 Reporteris.
23.05 Lietuva tiesiogiai.
23.20 Ar žinai, kad...?
23.25 “Miškinis”. N-7.
0.30 “Pėdsakas”. N-7.
1.30 Reporteris.
2.05 Lietuva tiesiogiai.
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
10.35 Premjera. Džesika Flečer.
N-7.
11.25 Didysis Gregas. N-7.
12.15 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Europos futbolo čempionatas. B grupė. Anglija - Velsas.
17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 apžvalga.
18.45 Europos futbolo čempionatas. C grupė. Ukraina - Šiaurės
Airija.
20.55 Loterija “Keno Loto”.
21.00 Panorama.
21.40 Loterija “Jėga”.
21.45 Europos futbolo čempionatas. C grupė. Vokietija - Lenkija.
24.00 Kryžiuočiai. N-14.
1.40 Klausimėlis.lt. HD.
2.05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
2.35 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
5.05 Mūsų miesteliai. Darbėnai.
2 d.
6.30 “Garfildas.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.
7.25 “Rožinė pantera”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.

9.50 24 valandos. N-7. Socialinė
aktualijų laida
10.45 24 valandos (k). N-7.
11.50 Su cinkeliu. N-7.
12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.
13.15 “Rožinė pantera”.
13.35 “Svajonių princas”.
14.35 “Juodieji meilės deimantai”.
N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Bus visko. N-7.
20.30 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Karaliaus vardu 3. Paskutinė
misija. N-14.
0.00 “Judantis objektas”. N-7.
0.50 “Visa menanti”. N-7.
1.40 Sveikatos ABC televitrina (k).
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas. N-7.
11.00 Svotai. N-7.
12.00 Opiumas liaudžiai. N-14.
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 Farai. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Nešvarus žaidimas. N-14.
0.15 Specialioji jūrų policijos

tarnyba. N-14.
1.15 Mažylė Houp. N-7.
1.40 Kerštas. N-7.
6.15 “Policija ir Ko”. N-7.
7.15 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.
9.15 “Mistinės istorijos” N-7.
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.
11.20 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
13.35 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
15.35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.
21.30 “Netrukus ateis tamsa”.
N14.
23.15 “Dūmų uždanga”. N14.
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.50 “Kortų namelis”. N14.
2.35 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
4.50 Savaitės kriminalai (k). N-7.
5.10 “Mistinės istorijos”. N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Sostinės keksiukai”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.
10.00 “Akloji”. N-7.
11.00 “Būrėja”.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akademija.
10.35 Premjera. Džesika
Flečer. N-7.
11.25 Didysis Gregas. N-7.
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Europos futbolo čempionatas. E grupė. Italija - Švedija.
17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 apžvalga.
18.45 Europos futbolo čempionatas. D grupė. Čekija
- Kroatija.
20.55 Loterija “Keno Loto”.
21.00 Panorama.
21.40 Loterija “Jėga”.
21.45 Europos futbolo čempionatas. D grupė. Ispanija
- Turkija.
24.00 Jūrų pabaisa. N-14.
1.30 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
2.10 Istorijos detektyvai.
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Specialus tyrimas.
5.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
6.30 “Garfildas.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris
I”.
7.25 “Rožinė pantera”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.

9.50 24 valandos. N-7.
Socialinė aktualijų laida
10.45 24 valandos (k). N-7.
11.50 Su cinkeliu. N-7.
12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris
II”.
13.15 “Rožinė pantera”.
13.35 “Svajonių princas”.
14.35 “Juodieji meilės deimantai”. N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Dievo šarvai. Operacija
“Kondoras”. N-7.
21.45 Alfredo nesėkmės. N-7.
23.40 Laukinės aistros 3.
Aistros dėl deimantų. N14.
1.20 Sučiupus nužudyti. N14.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Kerštas. N-7.
11.00 Svotai. N-7.
12.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Ledynmetis 2. Eros
pabaiga. N-7.
21.15 Melas vardan tiesos.
N-7.
0.15 Likimo ironija, arba laimingų Naujų! N-7.
2.25 Traukinio užgrobimas.

N-14.
6.15 “Policija ir Ko”. N-7.
7.15 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
8.15 “Laukinis” N-7.
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.
11.20 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
13.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
15.35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Pasaulio profesionalų
imtynės”. N-7.
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
21.30 “Grėsmingas ginklas”.
N14.
23.20 “Netrukus ateis tamsa”.
N14.
1.05 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.55 “Kortų namelis”. N14.
2.45 “Grėsmingas ginklas”.
N14.
4.15 “Amerikietiškos imtynės”.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Sostinės keksiukai”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.
10.00 “Akloji”. N-7.
11.00 “Būrėja”.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.

11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
13.35 Būrėja. N-7.
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA “Foilo karas.
Narvas”. N-7.
22.50 “Užkampis”. N-7.
23.50 “Neištikimieji. Išdavystės
istorijos”. N14.
0.45 “Karadajus”.
1.30 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.15 “Akloji”.
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.05 “Širdele mano”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.50 Europos futbolo čempionatas. A grupė. Prancūzija - Albanija.
(kart.).
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų kalba.
12.20 Mūsų miesteliai. Kazlų
Rūda. 2 d.
13.15 Didysis Gregas. N-7.
14.05 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 11.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.15 Padūkėliai marsupilamiai
(kart.).
15.40 Heidė (kart.).
16.05 Šokių akademija (kart.).
16.40 Neskubėk gyventi.
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip.

18.00 Legendos.
18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19.35 Prokurorai.
20.30 Džesika Flečer. N-7.
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Šarūno Barto filmų retrospektyva. Koridorius.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Pasauliniai meno šedevrai.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
3.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.
4.25 Kelias į namus.
4.55 Rusų gatvė.
5.25 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7.
12.15 Už vaikystę (k).
12.45 Valanda su Rūta (k).
14.15 24 valandos. N-7.
15.15 Bus visko.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.
8.00 Medikopteris. N-7.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Kaulai. N-7.
12.30 Moderni šeima. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Daktaras Hausas. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Comedy club. N-14.
22.00 Beždžionių planetos sukilimas. N-7.
0.10 Penkiakovė. N-14.
2.10 Moderni šeima. N-7.
2.30 Daktaras Hausas. N-7.
3.20 Kingas ir Maksvel. N-7.
6.55 Reporteris.
7.30 Lietuva tiesiogiai.
7.40 “80-ieji”. N-7.
8.15 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
11.25 “Miškinis”. N-7.
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 Premjera. “Delta”. N-7.
20.00 Žinios.
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
21.30 Mafijos kronikos.
22.30 Reporteris.
23.05 Lietuva tiesiogiai.
23.20 Ar žinai, kad...?
23.25 “Miškinis”. N-7.
0.30 “Pėdsakas”. N-7.
1.30 Reporteris.
2.05 Lietuva tiesiogiai.
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
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13.35 Būrėja. N-7.
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Nebylus liudijimas.
Redhilis”.. N-7.
21.00 “DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Tiltas”.
N14.
23.25 SNOBO KINAS “Mano
didysis O!”. N14.
1.25 “Karadajus”.
2.20 “Dvidešimt minučių”. N-7.
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.10 “Širdele mano”. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.50 Europos futbolo čempionatas. C grupė. Vokietija
- Lenkija. (kart.).
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų
kalba.
12.20 LVSO 25-ojo gimtadienio
koncertas.
13.15 Didysis Gregas. N-7.
14.05 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 11.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.15 Padūkėliai marsupilamiai
(kart.).
15.40 Heidė (kart.).
16.05 Šokių akademija (kart.).
16.30 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas “Dainų
dainelė 2016”.
18.10 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.

19.00 Muzika gyvai.
20.30 Džesika Flečer. N-7.
21.20 Didžioji Lietuva.
21.50 DW naujienos rusų
kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Kryžiuočiai. N-14.
0.10 Naktinis ekspresas.
0.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
3.45 Neskubėk gyventi.
4.25 IQ presingas.
4.50 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
5.25 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 “Penktoji pavara”.
11.50 Beatos virtuvė.
12.40 Nuo.. Iki.. (k).
13.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
14.15 24 valandos. N-7.
15.10 Išprotėjusi meilė. Putinas
ir rusai (k).
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 “Penktoji pavara”.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.
8.00 Medikopteris. N-7.
9.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
9.30 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Kaulai. N-7.
12.30 Moderni šeima. N-7.
13.30 Univeras. N-7.

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Daktaras Hausas. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Farai. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Be stabdžių. N-14.
23.00 Prisiminti pavojinga. N-7.
1.25 Beždžionių planetos sukilimas. N-7.
6.55 Reporteris.
7.30 Lietuva tiesiogiai.
7.40 “80-ieji”. N-7.
8.15 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
11.25 “Miškinis”. N-7.
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 “Moterų daktaras”. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 Premjera. “Delta”. N-7.
20.00 Žinios.
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis
laiką”. N-7.
21.30 Mafijos kronikos.
22.30 Reporteris.
23.00 “Slaugė”. Siaubo. S.
1.00 “Atidaryti langai”. N-14.
2.50 Gamtos pasaulis.
3.00 “Slaugė”. S.
4.25 “Atidaryti langai”. N-14.
6.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
6.30 Rojus Lietuvoj.
7.30 Mūsų miesteliai.
Darbėnai. 3 d.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Pietinių jūrų žvejai. 1 d.
12.55 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Akistatos (subtitruota).
13.55 Sveikinimų koncertas.
15.45 Europos futbolo čempionatas. E grupė. Belgija
- Airija.
17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016
apžvalga.
18.45 Europos futbolo čempionatas. F grupė. Islandija
- Vengrija.
20.55 Loterijos “Keno Loto”
ir “Jėga”.
21.00 Panorama.
21.45 Europos futbolo
čempionatas. F grupė.
Portugalija - Austrija.
24.00 Bėgantis taikinys.
N-14.
1.40 Pasaulio dokumentika.
Pietinių jūrų žvejai (subtitruota, kart.).
2.35 Pasaulio dokumentika.
Akistatos (subtitruota, kart.).
3.30 Klausimėlis.lt.
3.45 Jūros šventė 2015.
“Auksinio balso” koncertas.
5.15 Stilius. Gyvenimo būdo
žurnalas. (kart.).
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Robomobilis Polis”.
7.20 “Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Kung Fu Panda”.
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.

8.35 “Tomo ir Džerio šou”.
9.00 “Ponas Bynas”.
9.30 Bonifacijaus atostogos.
9.55 “Na, palauk!”.
10.15 KINO PUSRYČIAI
Pramuštgalviai.
11.55 Ožkos nuotykiai
Prahoje. N-7.
13.35 Pričiupom!. N-7.
14.35 Alfredo nesėkmės.
N-7.
16.30 “Gyvenimo šukės”.
N-7.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Pelėdų
karalystės sargai.
21.20 Šeimos savaitgalis.
N-7.
23.35 Mėnesio darbuotojas.
N14.
1.40 Karaliaus vardu 3.
Paskutinė misija. N14.
6.25 Slibinų dresuotojai.N-7.
6.55 Bidamanų turnyras.
N-7.
7.25 Transformeriai.
Maskuotės meistrai. N-7.
7.55 Ančiukų istorijos.
8.30 Madagaskaro pingvinai
N-7.
9.00 Kung Fu Panda.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Simpsonai. N-7.
11.00 Kumba. N-7.
12.40 Spąstai tėvams.
Medaus mėnuo Havajuose.
14.25 Netikra vienuolė. N-7.
16.45 Ekstrasensų mūšis
N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Suaugusiųjų priežiūra.
N-7.
21.40 Neįmanoma misija 3.
N-7.
0.10 Būtina Čarlio
Kantrimano mirtis. N-14.
2.10 Nešvarus žaidimas.
N-14.

6.15 Pričiupom! (k). N-7.
6.40 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
7.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
8.30 Brydės. Istorinėpublicistinė laida
9.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (k). N-7.
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Lietuvoje
.
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
13.00 FAILAI X. “Slaptosios
draugijos. Konspiratorių
kaukės”. N-7.
14.00 “Mistinės istorijos”.
N-7.
15.55 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.
18.00 “44-as skyrius”. N-7.
19.00 Už vaikystę.
19.30 Lietuvos
Supermiestas.
21.55 MANO HEROJUS
“Bazė”. N14.
23.55 AŠTRUS KINAS
“Slenkstis”. N14.
1.45 “Kortų namelis”. N14.
3.15 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
4.05 Lietuvos Supermiestas
(k).
6.50 “Akloji”.
8.00 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
8.55 “Sodininkų pasaulis”.
9.30 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
10.25 “Monstrų karai”.
10.55 “Miesto zoologijos
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sodas”.
11.25 “Zoologijos sodo naujagimiai”.
12.00 “Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein”.
12.30 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
13.00 “Sodininkų pasaulis”.
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.
15.00 “Superauklė”. N-7.
16.00 “Pasaulio burtininkai”.
N-7.
17.00 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
19.00 MEILĖS ISTORIJOS
“Katie Fforde. Vilčių švyturys”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS “Nusikaltimo
vieta. Komisarė Lindholm.
Saulė ir audra”. N-7. 22.50
“Laiko gijos”. N-7.
0.30 “Derenas Braunas”.
N-7.
1.25 “Mano didysis O!”. N14.
3.00 “Monstrų karai”.
3.45 “Zoologijos sodo naujagimiai”.
4.10 “Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein”.
4.35 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
5.00 Kas namie šeimininkas?.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Septynios Kauno dienos.
7.30 IQ presingas.
8.00 Jūros šventė 2014.
9.45 Kultūrų kryžkelė.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.15 LRT Kultūros akademija.
12.00 Linija, spalva, forma.
12.45 Europos futbolo čem-

pionatas. E grupė. Italija
- Švedija.
14.45 Istorijos detektyvai.
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.40 Premjera. Pasakojimai
iš Japonijos 3 d.
17.45 Žinios.
18.00 Šarūno Barto filmų
retrospektyva. Koridorius.
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - kaip
šventė.
21.25 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Benai, plaukiam į Nidą
2014.
1.20 Jūrų pabaisa. N-14.
2.45 Rusų gatvė.
3.15 Didžioji Lietuva.
3.45 ARTi. Medalis.
4.15 Linija, spalva, forma.
5.00 ARTS21.
5.25 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
15.00 Už vaikystę (k).
15.30 KK2 (k). N-7. Infošou.
17.40 Dviračio šou (k).
18.40 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
19.30
SUPERDOKUMENTIKA
Šventasis Rusijos karas.
20.30 Valanda su Rūta (k).
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Autopilotas.
23.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
3.40 Valanda su Rūta (k).
5.05 Ne vienas kelyje (k).
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. N-7.
7.30 Ledo kelias. N-7.
8.30 Ekstremali žvejyba.

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Nuo amato iki verslo..
10.00 Pragaro kelias. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.
12.00 Futbolo.TV
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 Pragaro kelias. N-7.
17.00 Bibliotekininkai. N-7.
19.00 Blondinė eina į karą.
N-7.
21.00 Be stabdžių. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Dvyniai. N-7.
0.45 Nubusti Meksikoje.
N-14.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
9.30 Skinsiu raudoną rožę.
10.00 “Gyvenu čia”.
11.00 “Detektyvas Linlis”.
N-7.
13.00 “Mikropasauliai”. N-7.
13.40 Rio 2016. Speciali
laida.
13.50 “Mama detektyvė”.
15.00 Žinios.
15.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 Žinios.
17.30 “Pėdsakas”. N-7.
19.30 “Kaip gyvena krokodilai”. N-7.
20.30 “Tigrų sala”.
21.00 Žinios.
21.30 “Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo”. N-7.
0.00 “Kruvina žinutė”. N-14.
1.55 “Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo”. N-7.
3.55 “Kruvina žinutė”. N-14.
5.25 “Kaip gyvena krokodilai”. N-7.
6.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius.
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).
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Pacientas ir medikas turėtų būti vienoje komandoje
„Labai norėtųsi, kad pacientas, ateidamas pas gydytoją, kartu atsineštų ir pasitikėjimą juo, juk gydytoją ir pacientą vienija bendras tikslas – sveikata“, – sako Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro
(PSPC) direktorė Zita Neniškienė.
Vadovė įsitikinusi, kad žmogiškasis faktorius – įsiklausymas, pasitikėjimas, pagarba vienas kitam - sveikti padeda ne mažiau nei vaistai.

174 darbuotojai. Direktorė Z. Neniškienė džiaugiasi, kad kasmet prie
gydytojų kolektyvo prisijungia jauni, ką tik mokslus baigę specialistai.
Prieš trejetą metų Anykščių PSPC
pradėjo dirbti šeimos gydytoja Aurika Treščenko-Blauzdienė, prieš porą
metų gydytojų gretas papildė Troškūnų ambulatorijoje dirbanti šeimos
gydytoja Aira Vertelkienė, pernai į
Anykščius dirbti atvyko šeimos gydytoja Neringa Kišonaitė.
Direktorė žada, kad ir šiemet
Anykščių PSPC kolektyvą papildys
dar vienas gydytojas.
Normos – daniškos,
sergamumas – lietuviškas

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė
Zita Neniškienė teigia, kad geriausia padėka gydytojams yra pacientų jiems parodytas pasitikėjimas.
Anykščių PSPC gydytojai –
aukštos kvalifikacijos
„Manau, kad mediko profesiją renkasi tie, kurie myli žmones. Tad labai
svarbu, kad pacientas pasitikėtų gydytoju, kad klausytų jo patarimų, kad
dirbtų su juo išvien. Statistika nėra labai džiuginanti, tačiau kartu ji palieka
ir viltį, kad metai po metų viskas keisis į gerąją pusę – 2000 m. gydytojais
pasitikėjo 61 proc. Lietuvos gyventojų, 2010 m. – 31 proc., 2011 m. – 36
proc., 2015 m. – 50 proc. žmonių“,
– teigia Anykščių PSPC direktorė Z.
Neniškienė.
Pasak vadovės, ji yra patenkinta
savo kolektyvu ir tikrai nesutinka
su pasigirstančiomis kalbomis, kad
mažų miestelių medikai yra mažiau
kvalifikuoti, kad profesionalią pagalbą gali suteikti tik didžiosiose šalies
gydymo įstaigose dirbantys gydytojai. „Anykščių PSPC medikai kasmet

kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja
įvairiuose mokymuose, seminaruose, turi galimybę klausyti tokias pat
paskaitas, kaip ir didžiųjų miestų
gydytojai. Aišku, šeimos gydytojas
tikrai neturės tokių žinių, kokias turi,
pavyzdžiui, kardiologas, neurologas,
mikrochirurgas, kardiochirurgas, ortopedas, traumotologas, pulmonologas – juk tam ir yra specialistai. Bet
mūsų šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų
gydytojai, taip pat chirurgai, akušeriai-ginekologai tikrai turi aukštą
savo srities kvalifikaciją, o esant
reikalui pacientus siunčia pas specialistus. Žmonės neturėtų pykti, kad
gydytojas vėl ir vėl nerašo siuntimų –
juk gydytojas mato, kada to siuntimo
reikia, o kada – ne. Jis prisiima visą
atsakomybę, tad reikėtų pasitikėti
gydytoju“, – kalba Anykščių PSPC
vadovė.
2015 m. pradžioje Anykščių PSPC
dirbo 171 darbuotojas, pabaigoje –

Per 2015 m. Anykščių PSPC apsilankė 20 347 asmenys, o iš viso
apsilankymų buvo 187 016. Iš jų
profilaktinių apsilankymų – 46 526,
dėl ligos – 122 681.
Skaičiuojama, kad vienas Anykščių rajono gyventojas vidutiniškai
PSPC apsilankė 8 kartus.
Anykščių gyventojai gali laisvai
pasirinkti juos gydysiantį apylinkės
gydytoją. Visu etatu dirbantis šeimos
gydytojas turi 1 550 gyventojų, vaikų gydytojo etatui užtenka turėti 900
vaikų.
Kad priimtų visus norinčius pas
juos besigydyti pacientus, kai kurie
Anykščių PSPC gydytojai dirba daugiau nei vienu etatu.
Pasak direktorės, pagal LR Sveikatos ministerijos normas, Anykščių
PSPC užtenka čia dirbančių gydytojų. „Tačiau šios normos parengtos
pagal danų pavyzdį, o mes vis dėlto
sergam lietuviškai, ir gydytojams
tenkantis krūvis yra kelis kartus didesnis nei Skandinavijos šalyse“, –
sako direktorė Z. Neniškienė.
Greitoji medicinos pagalba per
2015 m. užregistravo 6 805 iškvietimą. Dėl nelaimingų atsitikimų greitoji medicinos pagalba kviesta 626
kartus, dėl ūmių susirgimų – 5 782
kartus. Buvo pervežtos 70 gimdyvių

ir 313 ligonių.
Troškūnų palaikomojo gydymo
ir slaugos ligoninėje 2015 m. gydyti
167 pacientai, suteikti 9 624 lovadieniai. Mirė 26 žmonės.
Itin aktyviai dirba ir Vaikų raidos
sutrikimų reabilitacijos tarnyba. 2015
m. čia lankėsi 209 vaikai, kuriems
buvo atlikta 960 masažo, 2 847 kineziterapijos procedūros, 362 psichologo seansai, suteiktos 359 socialinio
darbuotojo, 1 620 logoterapeuto paslaugų.
Pacientai prašomi registruotis
iš anksto
Direktorė Z. Neniškienė pacientus
ragina pas gydytojus registruotis iš
anksto skambinant į registratūrą tel.
5-13-84 (laidiniu telefonu) arba 1815
(mobiliuoju), taip pat per internetinę
svetainę sergu.lt. Išankstinio registravimo tvarka galioja tiems asmenims,
kurie serga lėtinėmis ligomis, kuriems
į gydytojo kabinetą reikia užsukti tik
išsirašyti vaistų.
Staiga pasijutus blogai, pavyzdžiui,
sukarščiavus, asmuo PSPC bus priimtas tą pačią dieną ir nereikės laukti
ilgiau kaip valandą
Prevencinės programos –
sveikesnis ir ilgesnis gyvenimas
Žinant, kad profilaktika yra pigiausias ir efektyviausias visuomenės sveikatos išsaugojimo metodas,
Anykščių PSPC aktyviai vykdomos
profilaktinių patikrinimų programos.
„Žmogui, jeigu jis jaučiasi gerai ir
pagal amžių nepakliūna į prevencines
programas, profilaktiškai pasitikrinti sveikatą užtenka kartą per metus.
Tačiau, jeigu tik galima pasinaudoti
prevencinių programų siūlomais tyrimais, labai rekomenduoju tai padaryti. Žinau daug atvejų, kai ankstyvos
patikros ir laiku nustatytos diagnozės
iš mirties nagų išplėšė motinas, tėvus,
kitaip tariant, buvo išsaugota pagrindinė visuomenės ląstelė – šeima“,

– sako Anykščių PSPC direktorė Z.
Neniškienė.
Anykščių PSPC vykdo 6 iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
(PSDF) biudžeto lėšomis finansuojamas prevencines programas.
Kartą per trejus metus 25-60 metų
moterims rekomenduojama gimdos
kaklelio vėžio ankstyvos diagnostikos
programa. Faktai byloja, kad gimdos
kaklelio vėžiu paprastai suserga jaunos moterys – tai antras pagal paplitimą jaunesnių nei 45 metų moterų vėžys. Pagal sergamumą ir mirtingumą
nuo šios ligos Lietuva pirmauja tarp
Europos Sąjungos šalių.
50-69 amžiaus moterims rekomenduojama dalyvauti krūties vėžio
prevencijos programoje. Šis tyrimas
atliekamas kartą per dvejus metus.
Dar viena programa, kuri skiriama
tiek vyrams, tiek moterims – širdies ir
kraujagyslių ligų prevencija. Vyrams
tyrimą (gliukozės ir cholesterolio
kiekio kraujyje nustatymas, elektrokardiograma) kartą per metus nemokamai daroma nuo 40 iki 55 metų
amžiaus, moterims – nuo 50 iki 65.
Nuo 50 iki 75 amžiaus vyrams yra
rekomenduojama kas dvejus metus
atlikti priešinės liaukos (prostatos)
tyrimą. Beje, vyrams, kurių tėvai ar
broliai yra sirgę prostatos vėžiu, šis
tyrimas atliekamas nuo 45 metų amžiaus.
Pernai rugpjūtį pradėta vykdyti dar
viena programa – storosios žarnos
vėžio ankstyvoji diagnostika, kuri kas
dvejus metus atliekama moterims ir
vyrams nuo 50 iki 74 metų amžiaus.
Vaikams nuo 6 iki 14 yra skirta
krūminių dantų dengimo silantais
programa.
Pacientams, norintiems pasidaryti
tyrimus pagal šias programas, reikėtų
kreiptis į šeimos gydytoją registruojantis iš anksto.
Visi šie tyrimai ne tik pacientams
yra nemokami, bet už tai, kad pacientus siunčia jų atlikti, šeimos ar vidaus
ligų gydytojui yra mokama papildomai.

Kataraktos operacija - vienintelis būdas pagyti
Šiandieninis gyvenimo būdas ypač vargina mūsų akis. Vis daugiau žmonių skundžiasi silpstančiu regėjimu: darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstamais pomėgiais. Silpstantis regėjimas yra ir pagrindinis vienos dažniausių akių ligų
– kataraktos – simptomas.
Kas yra katarakta?
Katarakta – akies lęšiuko sudrumstėjimas, galintis sukelti visišką apakimą. Didžiąją katarakta sergančių
žmonių dalį sudaro vyresni žmonės,
kadangi lęšiuko drumstėjimas dažniausiai išsivysto kaip organizmo senėjimo procesas. Sulėtėjus medžiagų apykaitai palaipsniui formuojasi
drumstys ir lęšiukas netenka skaidrumo. Ligai progresuojant regėjimas
blogėja, atskiriama tik šviesa nuo
tamsos ar visiškai apankama.
Kataraktos požymiai.
Sergant katarakta silpnėja matymo
ryškumas, vaizdai tampa išplaukę,
matomi tarsi žiūrint pro rūką ar nešvarų stiklą. Drumstėdamas lęšiukas
iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis
matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja.
Sergant katarakta darosi sunku skaityti, sudėtinga vairuoti automobilį,
atsiranda trukdžiai dirbant kasdienius
darbus. Kai lęšiuko drumstis pradeda
kliudyti pilnaverčiam gyvenimui,
darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant

kreiptis į specialistą.
Kaip gydoma katarakta?
Vienintelis kataraktos gydymo
būdas – operacija: sudrumstėjusį
lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Vaistų
kataraktai gydyti nėra. Naudojant
šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą
– fakoemulsifikatorių – akyje pro
2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas
sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo
implantuojamas dirbtinis. Daugeliu
atvejų kataraktos operacijos atliekamos taikant vietinį nuskausminimą,
netaikant bendrosios anestezijos,
todėl operacijos metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai
nejaučia skausmo. Kataraktos operacija yra neskausminga procedūra,
dažniausiai trunka apie 30 minučių,
po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti
namo.
Delsimo pavojus.
Dažnai žmonės mano, kad operaciją galima atidėti vėlesniam laikui,
tačiau tai klaidingas mąstymas. Pastebėjus pirmuosius ligos požymius

rekomenduojama iškart kreiptis į
gydytoją. Katarakta gydoma daug
sėkmingiau jos pradinėje stadijoje,
kol dar nėra ryškių pakitimų. Per
ilgai laukiant liga progresuoja –
išsivysto vadinamoji perbrendusi
katarakta, kuri gali nulemti antrinės glaukomos ar akies skausmų
pasireiškimą. Tokiais atvejais kataraktos operacija būna techniškai
sudėtinga, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl
antrinės glaukomos žūsta nervas –
regėjimas nebeatnaujinamas.
Modernios ir saugios operacijos.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. Šis centras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant eilėse, gauti profesionalią pagalbą,
ypatingą dėmesį. „Akių chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių specialistų komanda, operacijas atlieka savo
srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris nuolat gilina savo žinias,
stažuojasi užsienyje. Šis gydytojas atliko ne tik šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač sudėtingą akių
operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojas Saulius Ačas pelnė pacientų pasitikėjimą – jo ypatingas
dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite savo regos
problemas šios srities profesionalams. Svarbu laiku atkreipti dėmesį į pirminius ligos požymius ir neleisti kataraktai
progresuoti iki aklumo.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė
mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų
komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805.
www.akiuchirurgija.lt

situacija
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Antanas Baura rinkimuose
vidmantas.s@anyksta.lt
nedalyvaus
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga apsisprendė, kas bus partijos kandidatas į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje. Kitiems politikams, dalyvaujantiems rinkimuose, įtampa atlėgo – favoritu laikytas dviejų kadencijų Seimo narys Antanas Baura nekandidatuos.

šiupinys
Pasiekimai. Nacionalinis egzaminų centras paskelbė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP)
rezultatus. Pagal lietuvių kalbos ir
matematikos PUPP bendrąjį vidurkį
Anykščių rajone prasčiausi rezultatai
– Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje (4,67 ir 2,63).
Bendras visos Lietuvos vidurkis –
lietuvių kalbos (6,54), matematikos
(5,76). Geriausius pagrindinio pasiekimų patikrinimo rezultatus lietuvių
kalboje pasiekė Anykščių Jono Biliūno gimnazija (6,95), o matematikoje
– Kavarsko pagrindinė mokykla –
daugiafunkcis centras (6,43).
Viešumas. Anykščių rajono savivaldybė paviešino, kas birželio 10–
12 dienomis vyks į Italijoje vyksiantį
floristinių kilimų festivalį. Skelbiama, kad Anykščiams ir visai Lietuvai
Italijoje atstovausiančią komandą
sudaro trys Anykščių rajono savivaldybės atstovai, Katlėrių, Troškūnų
ir Levaniškių kaimų bendruomenių
nariai, ir viena profesionali floristė.
Skaidrumą ir viešumą deklaruojanti
Anykščių rajono valdžia konkrečių
asmenų pavardžių neatskleidžia.

„Valstiečių“ kandidatės į Seimą Gretos Kildišienės „Facebook“ puošia visai nevalstietiškos nuotraukos.
Nuotrauka iš Gretos KILDIŠIENĖS “Facebook” puslapio
„Valstiečiai“ kandidate mūsų
apygardoje kelia 31-erių Europos parlamento nario Bronio Ropės padėjėją Gretą Kildišienę. Ji
- šeštoji kandidatė Anykščių-Panevėžio apygardoje. Vyriausioji
rinkimų komisija kandidatais
mūsų apygardoje jau yra registravusi dabartinio Seimo narius
konservatorių Sergejų Jovaišą
ir „darbietį“ Ričardą Sargūną,
liberalą Luką Pakeltį bei socialdemokratę Auksę Kontrimienę.
Paskelbta, jog partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatu
Anykščių-Panevėžio apygardoje bus tautininkas Tomas Baranauskas.
Tarp jauniausių ir vyriausių
kandidatų mūsų apygardoje – 31
metų skirtumas. S. Jovaiša bei
R. Sargūnas gimę 1954-aisiais,
o L. Pakeltis ir G. Kildišienė –
1985-aisiais. T. Baranauskas gimęs 1973-aisiais, A. Kontrimienė – 1969-aisiais.
Apie G. Kildišienę internete
žinių nėra daug. 2015 metų sa-

vivaldos rinkimų anketoje nurodyta, kad ji yra baigusi Vilniaus
kolegiją, išsituokusi, turi dukrą,
anksčiau priklausė Darbo partijai, moka rusų ir anglų kalbas.
Sprendžiant iš G. Kildišienės
„Facebook“-o, ji turi modelio
išvaizdą ir yra drąsi moteris. Jos
„Facebook“ įdėta nemažai meninių nuotraukų, kai kurios iš jų
gali būti laikomos erotinėmis.
Iš potencialių kandidatų į Seimą kol kas nėra žinių apie nepartinio Arūno Liogės kandidatavimą. Jis tikina, kad paskui Naglį
Puteikį į Lietuvos centro partiją
neis, o jei kandidatuos, tai tik
kaip nepriklausomas kandidatas.
Tačiau nepartiniai kandidatai
privalo susimokėti piniginį užstatą, susirinkti rėmėjų parašus.
Tad A. Liogei lieka vis mažiau
laiko.
Kol kas kandidato mūsų apygardoje nekelia ir Artūro Zuoko
vadovaujama Lietuvos laisvės
sąjunga (liberalai). Šios partijos
Anykščių skyriaus lyderis - bu-

vęs rajono meras Alvydas Gervinskas. A. Gervinsko kandidatavimas Seimo rinkimuose mūsų
apygardoje būtų akivaizdžiai
žalingas liberalų kandidatui L.
Pakelčiui, tačiau A. Gervinskas,
netikintis savo pergale rinkimuose, neketina dalyvauti žaidimuose. Vis dėlto, ar Lietuvos laisvės
sąjunga (liberalai) neturės jokio
kandidato mūsų apygardoje, kol
kas nėra nuspręsta. Pasak A. Gervinsko, sprendimas bus priimtas partijos tarybos posėdyje. A.
Gervinskas dėstė, jog sprendimo,
ar jis būsiąs tarp partijos kandidatų daugiamandatėje apygardoje, taip pat dar nėra priėmęs.
Žinoma, dar gali atsirasti
„Drąsos kelio“ ar Lenkų rinkimų
akcijos kandidatai. Galų gale ir
ta pati Lietuvos centro partija
A. Liogei nedalyvaujant rinkimuose gali Anykščių-Panevėžio
apygardoje kelti kitą kandidatą.
Tačiau panašu, kad visi svarbūs
žaidėjai, kurie kovos dėl Seimo
nario mandato, jau yra aiškūs.

Kartingas. Birželio 11-12 dienomis startuoja Lietuvos kartingo federacijos Lietuvos kartingo čempionato
sezonas. Anykščių kartodrome šeštadienį ir sekmadienį vyks pirmojo ir
antrojo čempionato etapų varžybos.
Ryšiai. Rajono Taryboje partijai
„Tvarka ir teisingumas” atstovaujantis rajono Tarybos narys Raimundas
Razmislavičius pasibaigus kadencijai
žada politikoje daugiau nebedalyvauti. Apie tai jis viešai prakalbo „Bėk
bėk, žirgeli!” šventėje. „Anykštai“
pasidomėjus, kodėl tvarkiečiai nedalyvauja politikų rungtyje, R. Razmislavičius demonstravo, kad jau
dabar beveik nieko bendro su partijos
„Tvarka ir teisingumas“ Anykščių
skyriumi neturintis.

Antanas Baura, turėjęs visus
šansus laimėti 2016 metų
Seimo rinkimus, dėl parlamentaro mandato leidžia
varžytis kitiems politikams.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Troškūnuose - didžiulis gaisras.
Įtariamas padegimas
(Atkelta iš 1 p.)
Gaisras kilo apie 12 valandą
dienos. Pasak Anykščių rajono
policijos Kriminalinės policijos
skyriaus viršininkės Aušros Staškevičienės, kai kilo gaisras, sandėlyje nebuvo darbininkų, elektros instaliacija buvusi tvarkinga,
todėl ir kyla įtarimas, kad pastatas
galėjo būti padegtas. Apie gaisrą bendruoju pagalbos telefonu
pranešė pašalinis asmuo, važiavęs pro šalį ir pastebėjęs ugnį.
Liepsna plito dideliu greičiu, nes
pastato ir sienos, ir lubos buvo iš
degaus šiferio.
„Anykštos“ pakalbintas V. Dragūnas dėstė, kad pareiškimą policijai parašęs todėl, jog yra užti-

krintas, kad kažkas sukėlė gaisrą.
Elektros instaliaciją jis sakė prieš
dešimt metų vedžiojo pats ir ypač
kruopščiai atliko šį darbą. Verslininkas neteigė, kad sandėlis padegtas tyčia, nors neatmetė ir šios
versijos. „Gal vaikai žaidė, o gal
kas ir keršijo. Nežinau. Vieniems
esi geras, kitiems – blogas“, –
svarstė V. Dragūnas. Jis dėstė, kad
yra vaikęs sandėlio teritorijoje rūkančius paauglius, tad nėra atmestina versija, kad gaisras kilo ir nuo
numestos nuorūkos ar degtuko.
Kai kilo gaisras, jis buvo Anykščiuose. Į mobilųjį telefoną gavęs
žinutę, kad suveikė apsaugos sistemos centralė, jis labai nesuko
galvos. Praėjus kuriam laikui į
telefoną atėjo pranešimas, kad

atidarytos patalpos – ko gero, tuo
metų gaisrininkai išvertė duris.
Daugelį metų turtą draudęs V.
Dragūnas vėliau nusprendė pataupyti ir draudimo atsisakė. „Išgyvensiu. Žmonės nenukentėjo ir
tai yra puiku“, - pozityvumą demonstravo didžiulius nuostolius
patyręs V. Dragūnas.
Portale „Anykšta” įdėta filmuota medžiaga iš gaisro, kurią
redakcijai atsiuntė skaitytojas. Visus skaitytojus kviečiame dalintis
vaizdais iš įvykių vietų, pranešti
mums ir džiugias žinias.
Priminsime, kad šių metų sausio
23-osios naktį Svėdasų seniūnijoje Čiukų kaime sudegė girininkijos pastatas ir per gaisrą žuvo trys
jame nakvoję medkirčiai. Buvo

Mokslai. Profesinės mokyklos
pradėjo mokinių priėmimą. Anykščių technologijos mokykla šiemet
siūlo dvi naujas mokymo programas
– poilsio paslaugų agento ir kompiuterinių tinklų derintojo.

įtariama, kad girininkijos pastatas
padegtas. Tačiau atlikus ikiteisminį tyrimą įrodymų, jog pastatas
buvo padegtas, nerasta.
Ypač gausus gaisrų Anykščių
rajone buvo praėjęs trečiadienis.
Per parą Anykščių ugniagesiai
gelbėtojai gesino net penkis pievų
gaisrus. Du kartus važiuota į Andrioniškio seniūniją – Mikieriuose išdegė 10 arų miško paklotės,
Plikiškėse – 20 arų žolės ir krūmų. Du gaisrai gesinti ir Svėdasų
seniūnijoje – Miliūniškių kaime
išdegė 10 arų žolės ir krūmų, Bajorų kaime degė elektros pastotė,
nugedė aras pievos šalia pastotės.
Žolė degė ir Anykščių mieste, senosios ligoninės teritorijoje. Išdegė 2 arai žolės.

Vėluoja. Nors tėčio diena buvo
praeitą sekmadienį, futbolo sporto
klubas „Anykščiai“ šiai šventei paminėti šiandien tėčiams ir vaikams
Antano Baranausko pagrindinės mokyklos stadione organizuoja futbolo
turnyrą „Aš, tėtis ir mano draugas“.
Beje, 10 valandą prasidėsiančiame
turnyre trijų asmenų komandos sudėtyje, kurios pagrindinis žaidėjas
yra vaikas, išimties tvarka galės žaisti
senelis ar mama. Po futbolo rungtynių tėvai ir vaikai siauruku keliaus į
Rubikius valgyti žuvienės.

„Anykštos“ redakcijoje
iš nuotraukos
darome portretus laidotuvėms (iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais
kaina – 10 Eur.

išiš
pirmų
piRmų
lūpų
lūpų
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Kurortui - kurortinė
„penkiaminutė“ fotografija
Tikrų tikriausia kurorto apraiška - Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje jau du savaitgalius darbavosi ir ateityje darbuosis senoviniu būdu fotografuojantis ir čia pat fotonuotraukas gaminantis
fotografas Kęstutis Kumža. „Tarsi Jūrmaloje...“ - stebisi keliautojai ir sėda „paveiksluotis“.

Stebuklingasis fotografas Kęstutis Kumža su „asistente“ - dukra Guste darbuojasi Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje.
Autoriaus nuotr.

Yra kur prisėsti...

laiškai
Neregėta, negirdėta - birželio 11 dieną Lietuviškos pirties bičiulių draugijos 7 kartą
organizuojama
respublikinė
šventė „Pirties Diena 2016 BŪK SVEIKAS” šiais metais
vyks Anykščių mieste. Renginys
skirtas pasaulinei sveikatos dienai. “Pirties Diena“ – kol kas
didžiausia šios tematikos šventė
Rytų Europoje.
Ačiū šios draugijos vadovui
Vaidotui Petrauskui, kuris gaivina puoselėtas senolių lietuviškos
pirties tradicijas, griauna nusistovėjusius stereotipus ir pabrėžia pirties svarbą šiuolaikiniame
gyvenime. Žmonės jau gilioje
senovėje labai vertino pirtį ir
jos stebuklingą galią pašalinti

Kalnelyje, šimtamečių klevų ir
liepų ūksmėje, ant plačiai išskėsto trikojo iškėlęs senovinį šveicarų firmos „SINAR“ fotoaparatą,
taip egzotiškai prieš pradėdamas
fotografuoti po tamsia marškute
palendantis, sumaniai kadrą gaudantis, šmaikštus, lieknu buvusio
futbolininko smagumu fotografas
K. Kumža kviečia „paveiksluotis“ senoviniu būdu.
Štai jums XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje tautoje
populiari „penkiaminutė“. Iš tiesų
fotografuojama ir nuotrauka čia
pat pagaminama apytiksliai per
penkias minutes. Jums uždės madingą, stilingą skrybėlaitę, solidžią
kepurę su snapeliu, nuteiks rimtai
laikytis ir nejudėti, o jau tada ištrauks negatyvo lapelį dengiančią
plokštelę, atvers plačia vaivorykštine akimi švytintį sovietinį objektyvą ir - nufotografuota. O štai tada
prasideda visa įdomybė. Plokštelė
uždaroma į tamsų lagaminėlį, į kur
per tamsias rankoves meistras įkiša
savo pirštinėtas rankas. Ten įgudusiais pirštais fotoplokštelę - popie-

B.Nicholson – apie Medžių lajų
taką: „Wowowowowow!!!“

tinklas

Viešumoje nuolat pasigirsta
nusiskundimų, kad mieste trūksta suolelių. Vieni jų supuvę, kiti
kelnes rūdimis ištepti gali. Yra kur

Raimondas GUOBIS

prisėsti, yra. Štai, rajono Tarybos
narys, „darbietis“ Vaidutis Zlatkus
įsitaisęs bene ant paties brangiausio Anykščių miesto suolelio...

Kulinarinių knygų autorė bei
žurnalistė Beata Nicholson aplankė Anykščius ir internete dalijasi
savo įspūdžiais.
„Lajų takas – wowowowowow!!! Ką aš dar galiu pridurti,
neveltui apdovanotas, ir išaukštintas. Bilietas – auka parkui, būtinai
nepamirškite prisidėti, kad par-

kas galėtų klestėti. Vaizdai kvapą
gniaužiantys – vėl vaikai nuskuodė pirmi, mamoms siaubo truputį
įvarydami, bet tai kaip gerai sugalvota! Manau, vasarą reikės truputį prasibrauti pro minias, bet lajų
taką, sako, reikia aplankyti visais
metų laikais…“, - į Anykščius dar
žada sugrįžti B.Nicholson.

Pirtis – ne pramogai, o mūsų sveikatai
nuovargį, apvalyti sielą ir gydyti ligas. Pirminė žodžio „pirtis“
reikšmė buvo „Išveju skausmą ir
liūdesį“. Pirtis – veiksmingas
organizmo valymo būdas. Specialus pirties poveikis – veikiant
garams labai išplečia smulkiausius bronchus, tai pagerina plaučių vėdinimą, todėl po pirties
lengva kvėpuoti.
Anot Anykščių ligoninės vyr.
gydytojo pavaduotojos Virginijos
Pažėrienės, „pirtis – švara iš prigimties, o baseinas – pramoga“.
Nereikia tyčiotis iš varguolių,
juk baseinas ir taip pritraukia
lankytojų. Mūsų žmonės nori
nusiprausti, o baseine galima tik
apsiprausti. Man nesuprantama,
kodėl rajono valdžia taip skep-

tiškai žiūri į pirties problemas,
žmonių balsai lieka tyruose.
Vidutinė pirčių pasaugos kaina
Lietuvoje yra žymiai mažesnė
negu Anykščiuose. Pensininkams kituose rajonuose paslauga
kainuoja trečdaliu pigiau negu
pas mus, o ir kitiems paslaugos
kaina yra mažesnė.
Nesiskundžiame, kad rajono
biudžete nėra pinigų kompensuoti už Anykščių pirtyje suteiktas paslaugas. Mažiau reikėtų
taškyti biudžeto lėšas dviem nereikalingiems stadionams, muziejams, pašiūrėms, atsiprašau,
medinėms pilims ir t.t. Anykščių
savivaldybėje pešamasi dėl pinigų, o žmonės mažiausiai rūpi.
Atsimenu, Kultūros centre su-

sitikime su kandidatais į merus,
Antanas Baura, paklaustas apie
jo požiūrį į pirtį, atsakė negalvodamas, kad čia pramogos reikalas ir, jeigu kiti rajonai biudžete
turi pinigų, tegu jie ir kompensuoja.
Norisi tikėti, kad Anykščiuose organizuojama respublikinė
šventė „Pirties Diena 2016 BŪK SVEIKAS” atkreips dėmesį ir rajono valdžia pagalvos,
kaip gerinti sveikatinimą ir pritaikyti kompensavimo už pirties
paslaugas mechanizmą.
Kas nesiprausia – tam pirtis ir
nerūpi.
Vytautas PUPEIKIS,
Anykščių miesto pirties
mėgėjų atstovas

rių išima iš kapsulės ir panardina
į vonelę su ryškalu. Tuomet toje
pačioje slaptoje plauna vandenyje
ir įmerkia į šarminį baliklį. O jau
tada atveria stebuklingąjį lagaminėlį ir ištraukia fotopopieriaus lapus. Visi tiesiog nuščiūva - ant jų
nieko nematyti, tačiau dar kartą
įmerkti į paslaptingą skystį popierėliai akimirksniu atveria vaizdą
- tamsiu tonu beveik kvadratine
fotografija.
Štai kur didysis stebuklas ir patyrimas - kaip kadaise nuotraukos
buvo daromos. Tėveliai čia negaišuodami ima aiškinti savo mažyliams, kad ir jie kadaise panašiai
raudona šviesele pasišviesdami,
didintuvu apšviesdami fotopopierių, iš vonelės į vonelę dėliojo
ir fotografijas gamino. Visiems
didis džiaugsmas - ir prisiminimas, ir pirmas patyrimas, už kurį
ir kelių eurų negaila.
Tad fotografas mielai praleidęs
laiką, pabendravęs, pajuokavęs,
per dieną, atrodytų, jog vos keliolika nuotraukų padaręs, jautėsi labai patenkintas ir sakė, kad
kaip pradžiai visai neblogai. Visai kaip Pakruojo dvare, kur iki
šiol kelis metus darbavosi.
Patenkinta naujais patyrimais
ir jo dukrelė Gustė. Juk ir tėveliui padėjo, ir su krikšto tėveliais
pirmą kartą mažuoju traukinuku
važinėjosi.

anykštėnai juokauja
Šį kartą anekdotus „Anykštos“
skaitytojams parinko Anykščių
savivaldybės
administracijos
Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus laikinasis vadovas Mantas VAIČIULEVIČIUS.

***
Skambutis į duris:
- Kas ten?
- Policija.
- Ko norit?
- Pasikalbėt reikia.
- Keliese esat?
- Dviese.
- Tai kalbėkitės...
***
Ateina Petriukas į mokyklą. Mokytoja jo klausia, koks skaičius eina
po 8.
- Devyni.
- Šaunuolis. Kas tave išmokė pažinti skaičius? - vėl klausia mokytoja.
- Tėtis.
- Puiku. Na, o koks skaičius eina
po 10?
- Valetas, - atsako Petriukas.
***
Petriukas rašo laišką televizijai:
„Prašau filmų metu nerodyti titrų,
nes mano bobutė galvoja, kad tai karaoke ir pradeda dainuoti.“
***
Petriukas klausia mamos:
- Mama, tau labiau patinka skalbti
ar adyti?
- Adyti, - atsako mama.
- Tai gerai, nes aš vienas kelnes
netyčia prikakojau, o paskui tą vietą
iškirpau,- atsakė Petriukas.
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SKELBIMAI

įvairūs
Išnuomojamos komercinės patalpos.
Tel.: (8-650) 22313, (8-602) 46826.
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių
apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Dovanoja
12 ha pievų Kurklių sen. nusišienauti.
Tel. (8-686) 89708.
6 ha pievų nusišienauti Anykščių
sen.
Tel. (8-641) 40072.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. baldus pagal individualius
užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamosios sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Paslaugos
Parama ūkiams iki 400 000 Eur
- finansavimas iki 70 proc., parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui iki
40 000 Eur - finansavimas iki 100
proc. Rengia verslo planus, konsultuoja.
Tel. (8-673) 88712,
(8-602) 26933.
Suteikia paskolas už užstatą.
Tel. (8-694) 13180.
Įvairūs statybų darbai. Stogų
dengimas, parūpina medžiagas.
Tel. (8-652) 77157.
Dažo namus, gamybinės paskirties patalpas. Atlieka kitus statybos
darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Profesionalus, didelę darbo patirtį turintis statybininkas - apdailininkas atlieka visus vidaus ir lauko
apdailos darbus. Kuria dizainą.
Tel. (8-624) 32107.
Smėliavimo paslaugos: medienos
valymas ir sendinimas, senų dažų,
rūdžių šalinimas smėliu, paviršių pašiaušimas prieš dažymą.
Tel. (8-601) 73284.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
2 ha žemės Niūronių k.
Tel. (8-614) 59979.
Anykščių r. Debeikių sen. - sodybą vienkiemyje, šalia yra 4,70
ha žemės. Be tarpininkų.
Tel.: (8-628) 79669,
(8-618) 47828.
Piktagalio kaime - 115 kv. m
gyvenamąjį namą su ūkiniais
pastatais. Kaina sutartinė.
Tel. (8-670) 96085.
Sodybą su patogumais netoli
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha
žemės. Galimi keitimo variantai.
Tel. (8-676) 32443.
Prižiūrėtą sodybą Troškūnų
sen. Geras privažiavimas, yra
ūkiniai pastatai.
Tel. (8-612) 52762.
Namą J. Biliūno g. 65 (15,5 arų
namų valda, netoli menų inkubatoriaus). Kaina 35 000 Eur.
Tel. (8-699) 98036.

Dažo stogus, sodo namelius, namų
fasadus.
Tel. (8-683) 00944.
Greitai ir kokybiškai dengia stogus,
pasirūpina pigesnėmis medžiagomis,
stogo dangos kaina 5.80 Eur/1 kv.m
(vokiška). Stato karkasinius pastatus.
Tel. (8-687) 73069.
Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda):
gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas.
Garantija.
Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir
cinkuotos - alucinkio skardos, daro
lankstinius. Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.:
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

Ilgastrėliais ekskavatoriais
kasame tvenkinius, valome
pakrantes, melioracijos griovius. Atliekame kitus panašaus
profilio darbus.
Tel.: (8-698) 46745.
Kokybiškai ir nebrangiai smulkina
pievas.
Tel. (8-687) 59061.
Vėl gaminame ir
montuojame
paminklus,
antkapius, tvoreles,
tvarkome kapavietes.
30 metų patirtis.
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

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.
Kloja kanalizaciją, trinkeles, vandentiekį, drenažą, valymo įrenginius.
Ekskavatoriaus, bobcat nuoma.
Tel. (8-670) 33211.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi:
vandentiekis, kanalizacija, drenažas,
pamatai. Biologiniai nuotekų įrenginiai. Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi.
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų,
kabelių klojimas, pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Šienauja pievas, smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.
Nušienauja, supresuoja, išsiveža.
Skiemonių, Alantos, Tirmūnų, Kurklių
sen.
Tel. (8-630) 10200.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu “Komatsu”
lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

UAB “Ukmergės melioracija”

kloja trinkeles ir
kasa tvenkinius.
Garantija 5 metai.
Tel. (8-688) 50155.

PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.
U AB Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Smulkiname,
šienaujame pievas.
Tel. (8-698) 46745.
Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com
IEŠKAU JAUNŲ MAMYČIŲ,
NORINČIŲ NUMESTI 10 - 15
kg SVORIO.
Tel. (8-610) 00523.
Atliekame fasadų šiltinimimo,
fasadų apdailos darbus.
Tinkuojame, dažome, dedame
dekoratyvinį tinką.
Dengiame šlaitinius stogus.
Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt
galite užsisakyti

elektroniniu paštu

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt
Telefonas pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

2016 m. birželio 21 d. 10 val. bus atliekamas sklypo
(kad. Nr. 3456/2:52) Lukošiškių k. 4, Anykščių r. sav. (sav.
Raimondas Masevičius ir Ala Masevičienė) ribos paženklinimas. Kviečiame gretimų sklypų savininkus dalyvauti.
UAB „Aukštaitijos matininkas“, tel. (8-45) 44-28-27.
Sodybą su ūkiniais pastatais ir 0,53
ha namų valdos žemės Troškūnų
sen. vienkiemyje.
Tel. (8-608) 20755.
Dviejų kambarių butą Ramybės
mikrorajone, Statybininkų gatvėje.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-683) 25872.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-613) 64189.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
anglį.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Pigiau-ribotam kiekiui! Beržo, uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.
Kita
Lietuvišką svilintą dujomis kiaulienos skerdieną puselėmis 40-60 kg,
perkant 2 puseles (visa kiaulė) kaina
tik 2,14 Eur, taip pat didelių kiaulių
skerdieną 1,69 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.

Statybinę medieną, obliuotą
medieną, lauko ir vidaus dailylentes.
Tel.: (8-684) 79160,
(8-686) 32605.
Stačiamalkį pečių su plyta ir
sienele nusigriauti.
Tel. (8-614) 97232.

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
G ALI M E PA R U O Š T I J A S I K I B E TO N AV I M O .
Te l. ( 8 - 6 1 2 ) 3 11 9 5 .

Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, vartytuvus, purkštuvus, trąšų barstomąsias, lėkščiuotuvus, kultivatorius, frezus,
bulvių kasamąsias, frontalinius
krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Braškes Adomynės k., Kupiškio
r. Gali atvežti iki Svėdasų.
Tel. (8-616) 22178.
Kviečius ir miežius.
Tel. (8-672) 58050.
Dvi pirmaveršes karves.
Tel. (8-612) 30579.
Biologinius nuotekų įrenginius,
nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, riebalų surinktuvus.
Pardavimas, montavimas, garantinis aptarnavimas. Galima
išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Traktorių MTZ 82 UK, 1989m.
Tvarkingas. Kaina 7200 Eur.
Tel. (8-616) 39160.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 16 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis,
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis
dėti vištomis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių
(tel. 8-616 50414). Raguvėlėje 7.20, Rukiškis
7.25, Juostininkuose 7.30, Troškūnuose (turgelyje) 7.40, Vašokėnuose 7.55, Surdegyje 8.05,
Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25, Didžiuliškėse
8.35, Padvarninkuose 8.40, Andrioniškyje
8.45, Piktagalyje 9.00, Anykščiuose (prie
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 9.10,
N. Elmininkuose 9.30, Elmininkuose 9.35,
Čekonyse 9.40, Vikonys 9.50, Svėdasuose
(prie turgelio) 9.55, Daujočiuose 10.10,
Auleliuose 10.15 Mačionyse 13.00, Gečionyse
13.05, Rubikiuose 13.15, Burbiškyje 13.25,
Katlėriuose
13.35,
Pašiliuose
13.40,
Skiemonyse 13.50, Staškūniškyje 14.15,
Kurkliuose
14.25,
Šlavėnuose
14.35,
Ažuožeriuose 14.50, Zaviesiškyje 14.55,
Kavarske 15.10, Janušavoje 15.15, Pienionyse
15.20, Repšėnuose 15.25, Traupyje 15.35,
Laukagaliuose 15.45, Levaniškyje 15.55.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Birželio 12 d.
(sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių”
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome palaukti (tel. 8-608
69189):
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10,
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25,
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55,
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10,
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40,
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00,
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15,
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411,
(8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
UAB “Ąžuolija” - kirtavietes, jaunus miškus. Atstato ribas, sprendžia sklypų padalinimo klausimus.
Tel. (8-650) 80515.
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Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-603) 40316,
(8-609) 00890.

Nuolat perka

Kita
Brangiai - įvairų mišką. Parduoda
eglės, pušies rąstus, malkas.
Tel. (8-685) 03209,
(8-621) 18176.
Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, rapsus.
Tel. (8-680) 85841.

Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius.
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

perka

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,10 Eur/kg.

Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito
prieš sandorį.
Tel. (8-687) 23618.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - miško sklypą gražesnėje
vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui.
Tel. (8-698) 49854
Automobiliai
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.

Stambi kompanija
PERKA ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMES.
Tel. (8-644) 44444.

Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Įvairios
būklės
automobilius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-609) 35788.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, buvusiems kartu, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą mamą Genutę BINKIENĘ. Ačiū tariame draugams,
kaimynams, giminėms, darbo kolektyvams, medžiotojų
būreliams. Taip pat norime padėkoti Anykščių ligoninės
Reanimacijos skyriaus kolektyvui už jų nuoširdų rūpestį
paskutinėmis mamos gyvenimo dienomis.

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

siūlo darbą
Senolės priežiūrai
mieste.
Tel. (8-616) 01819.

Anykščių

Restoranas „Nykščio namai“ ieško virėjos (-o).
Tel. (8-640) 43197.

Brangiai stambi įmonė
PERKA įvairaus
brandumo MIŠKUS.
Tel. (8-633) 33333.
Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė ieško staliaus staklininko su
patirtimi darbui Anykščiuose.
Pirmenybė teikiama dalinį darbingumą (neįgalumą) turintiems
kandidatams.
Tel. (8-671) 51617.

ŽŪB “Elma” reikalingi mechanizatoriai.
Tel. (8-682) 97420.

Transporto įmonei reikalingi:
Autovežių ir vilkikų vairuotojai
darbui Europoje.
Autovežių vairuotojus be patirties apmokome.
Darbas su naujais vilkikais ir
puspriekabėmis.
Garantuojame geras darbo
sąlygas bei laiku mokamą darbo
užmokestį.
info@bleiras.lt
Tel.: (8-698) 00701,
(8-656) 80011.

UAB „Rokauta“
reikalingi tarptautinių
pervežimų vairuotojaiekspeditoriai darbui
MB, DAF, MAN
vilkikais su tentinėmis
puspriekabėmis ir
refrižeratoriais.
Teirautis adresu:
Perkūno 5 A, Rokiškis ,
tel. (8-458) 31336.

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

Reikalingi E kategorijos
vairuotojai darbui Europoje
arba reisuose iš Lietuvos į
Skandinaviją ir atgal.
Tel.: (8-686) 23411,
(8-698) 46745.

UAB
„Anykštos
redakcija“
gali
paruošti
ir
atspausdinti

A3
ir
A4
dydžio plakatus.
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Laureačių nuotraukos – fotografijos vadovėlyje
Kauno jaunimo žiniasklaidos centro organizuotame respublikiniame konkurse „Kūrybinė fotografija. Portretas“ net aštuonios Anykščių Jono Biliūno gimnazijos fotografės (mokytojas Alfredas
Motiejūnas) tapo laureatėmis, o trijų merginų sukurtos nuotraukos atspausdintos fotografijos vadovėlyje „Kūrybinė fotografija. Portreto raida. Autorių teisės“.

Godos MIKALAJŪNAITĖS nuotr.
Lidija Kaleinikovaitė (pirma iš kairės), kurios nuotraukos atspausdintos fotografijos vadovėlyje
„Kūrybinė fotografija. Portreto raida. Autorių teisės“, su konkurso laureatėmis Radvile Dilyte ir
Aušra Ražanskaite. 						
Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.
Pasak A. Motiejūno, konkurse
„Kūrybinė fotografija. Portretas“ dalyvavo 230 autorių, kurie konkursui
pateikė 1 200 fotografijų. „Konkurso
diplomus pelnė Goda Mikalajūnaitė,
Iveta Elmentaitė, Kristina Kukarevičiūtė, Laura Dundulytė, Gabrielė
Vetkinaitė, Lidija Kaleinikovaitė,
Aušrinė Ražanskaitė ir Radvilė Di-

lytė“, - sakė A. Motiejūnas.
Merginos gavo ir fotografijos vadovėlius (Tatjana ir Jonas Kuzminai. „Kūrybinė fotografija. Portreto
raida. Autorių teisės“, Kaunas, 2016
m.), kuriame atspausdintos Lauros
Dundulytės, Godos Mikalajūnaitės
ir Lidijos Kaleinikovaitės nuotraukos. Beje, L. Kaleinikovaitė Kauno

kolegijoje baigė pirmą fotografijos
studijų kursą, tačiau šiame konkurse buvo leista dalyvauti pernai mokyklą baigusiems abiturientams.
Šiame konkurse daugiau laureatų
buvo tik iš kelių didžiųjų Lietuvos
miestų, tad moksleivių fotografijoje
anykštėnai - vieni iš lyderių šalyje.
-ANYKŠTA

Lauros DUNDULYTĖS nuotr.

šiandien
Barnabas, Tvirmantas, Aluona,
Flora.
birželio 12 d.
Anupras, Ramūnas, Dovė,
Kristijonas, Kristis, Vilma,
Kristė.
birželio 13 d.
Antanas, Kunotas, Skalvė,
Akvilina.

mėnulis
birželio 11-13 priešpilnis.

oras
+15
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė kovoja su erke

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė sėdi, verkia Pievoje pagavo erkę,
„Įsikibo, macnas pone,
Į sėdynę, ne kur šone.

Nei ištraukt, nei pažiūrėti
Ir negali nieks padėti.
Ir jaučiu tą jausmą naują,
Kaip ji siurbia mano kraują“.

Su lazda ir veidrodėliu
Tą bjaurybę apžiūrėjo
Ir nusprendė, kas bebus –
Lips į vonią, gal uždus.

Ir gulėjo, kol išbalo
Jaučia, kad visai sušalo,
Nerimas labiau vis ima Pasigaus ir uždegimą.

