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Miške aptiktas
Prezidento
žmogaus skeletas malonė akių
neatvėrė

2 psl.
ŽYDŲ SENAMIESTIS. Švenčiančiame Anykščių mieste šeštadienį vieną pusdienį vėl šmėkštelės
prieš 75-erius metus į Amžinybę
išėjusi žydų bendruomenė. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus senamiestyje nuo 10 val. rengia Žydų kultūros šventę, kurioje dalyvaus solistai
Judita Leitaitė ir Rafailas Karpis,
atlikėjas Arkadijus Gotesmanas ir
žydų muzikos ansamblis „Rakija
Klezmer Orkestar“, žydų tradicijas
pristatys iš Vilniaus atvykstantys
Žydų kultūros ir informacijos centro suburti prekiautojai ir košerinio
maisto restoranas „Rishon“.

3 psl.

Planuojama įsigyti
ir antrąjį
pramoginį
traukinį

Prusto klausimynas

Gaisrininkų
vadą nudžiuginti
gali ir „kalnas“
baravykų

3 psl.

12 psl.

Mero patarėjas svarsto nugriauti
Šventosios upės tako šviestuvą robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Mero Kęstučio Tubio patarėjas, architektas dizaineris Kęstutis Indriūnas užsimojo nugriauti kairiajame Šventosios upės take stovinčią
piramidę - šviestuvą. „Panašių nesusipratimų, kaip piramidė Gaisrininkų saloje, artimiausiu metu turėtų nelikti“, - viešai pareiškė K.
Indriūnas. Kodėl prisireikė griauti statinį, „Anykšta“ panoro išgirsti iš paties mero patarėjo K. Indriūno, tačiau jis šia tema bendrauti
kategoriškai atsisakė.
Tuo tarpu kairiojo Šventosios upės kranto tako projektuotoja, ukmergiškė architektė Birutė Kudžmienė perspėja, kad griovimo veiksmai
gali labai brangiai kainuoti – Europos Sąjungai pritaikius sankcijas, tektų grąžinti visus į taką investuotus pinigus - beveik 3 mln. eurų.

SUSIRINKIMAS. Liepos 29 d.
19 val. (Vilniaus g. 13, Anykščiai)
vyks atviras Anoniminių Alkoholikų
Susirinkimas. Susidūrei su problema dėl girtavimo? Gal anoniminiai
alkoholikai gali tau padėti?
Tel. (8-686) 35583, (8-677) 59552.
PARODOS. Šį šeštadienį 16 val.
Sakralinio meno centre atidaroma
vienos tituluočiausių tekstilės srityje
dirbančių autorių Severijos Inčirauskaitės – Kriaunevičienės darbų paroda. Po atidarymo, 17 val. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčioje atidaroma Romualdo
Inčirausko darbų paroda. Abi parodas pristatys menotyrininkė daktarė
Jurgita Ludavičienė. Nuo 17:30 val.
Anykščių bažnyčioje koncertas „Žėrintys sąskambiai muzikos karalystėje“. Programą pristatys ansamblis
„Regnum Musicale“ – Vita Marija
Daunytė (fleita), Kotryna Ugnė
Daunytė (smuikas), Elena Daunytė
(violončelė), Joana Daunytė (arfa).
Kandidatė. Iš Anykščių kilusi klimatologė Audronė Galvonaitė gali
dalyvauti spalį vyksiančiuose Seimo
rinkimuose kartu su partija „Tvarka
ir teisingumas“. Šią žinią patvirtino
„tvarkiečių“ lyderis Rolandas Paksas. Šiandien rinksis šios partijos taryba, kuri turėtų nuspręsti, kurią vietą partijos „Tvarka ir teisingumas“
sąraše turėtų A. Galvonaitė užimti.

Šalia kairiojo Šventosios upės tako stovinti piramidė - šviestuvas – tik žaismingas tako elementas,
visai nepretenduojantis į architektūrinius šedevrus.

6 psl.

Anykščių kraštą gražina...
pašalpų gavėjai

Konkursas. Anykščių rajono
savivaldybė paskelbė konkursą į
Kavarsko pagrindinės mokyklosdaugiafunkcio centro direktoriaus
pareigas. Atranka vyks rugsėjo 16
dieną, tad naujus mokslo metus mokykla sutiks su laikinąja direktore
Rima Tubiene.

Nors socialinė parama mokama daugiau nei 2 tūkst. rajono
gyventojų, tik nedidelė pašalpų gavėjų dalis buvo pasitelkiama
atlikti visuomenei naudingą darbą.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Jau trečius metus piniginės
socialinės paramos gavėjai už
valstybės paramą privalo dirbti visuomenei naudingus darbus. Kas mėnesį tokių asmenų
skaičiuojama keli šimtai.
„Anykštos“ pašnekovai sako,
kad pašalpų gavėjai jau susitaikė su mintimi, kad už gaunamą
paramą atidirbti būtina, ir teigia, jog jei į Vyriausybės nustatytą tvarką rajono valdžia
žvelgtų principingiau, Anykščių miestas bei rajono miesteliai ir kaimai tiesiog blizgėtų.

11 psl.

Mero Kęstučio Tubio patarėjas Kęstutis Indriūnas jaučiasi ne tik architektūros asu.
Sykį, visai neturėdamas tam
kompetencijos, „Anykštos“
žurnalistui nurodinėjo, kaip
reikia rašyti straipsnius...

asmenukė

Evoliucijos
klaidos

Jeigu evoliucija buvo, tai
žmonija nuėjo visiškai ne tuo
keliu - taip mąstau parduotuvėje, žiūrėdamas į argentininę
jūros lydeką. Štai aš - žmogus,
žinduolis, ir kas iš to? Nei Argentinoj, nei jūroj nebuvau.
Oi, nereikėjo mums atsisakyti
plaukmenų....

Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI

2016 m. liepos 23 d.

Anykščiai jungsis prie memorandumo
Liepos 22 dieną, penktadienį Anykščių savivaldybėje buvo pasirašytas prisijungimo prie memorandumo dėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu prašymas. Taip pat paaiškėjo, jog
galimybe pasikonsultuoti su Teisingumo ministerijos specialistais
pasinaudojo „labai nedaug“ anykštėnų.

Anykščių savivaldybės jungimosi prie memorandumo prašymo
pasirašyme dalyvavo teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Autoriaus nuotr.

Memorandumą inicijavo Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijos
ir Vyriausioji rinkimų komisija.
Prie memorandumo prisijungusieji
įsipareigoja kovoti prieš balsų pirkimą.
Dalyvaujant Anykščiuose atostogaujančiam Teisingumo ministerijos ministrui Juozui Bernatoniui,
prašymą prisijungti prie memorandumo pasirašė Anykščių savivaldybės meras Kęstutis Tubis.
Pasak ministro, memorandumas
skirtas ne tik artėjantiems Seimo,
bet ir tolimesniems rinkimams.
„Mano nuomone, jei žmogus investuoja pirkdamas balsus, tai tas
žmogus nusiteikęs nesąžiningai,
nes tuos pinigus reikia atgauti“, apie balsų pirkimą svarstė K. Tubis.
Teisingumo ministras pasirašyme
kalbėjo, jog yra didelis balsavimo
internetu šalininkas, tačiau ši iniciatyva nesulaukia palaikymo Seime.
Pasak J. Bernatonio, jis matė, kaip
vyksta balsavimas Estijoje, kurioje
rinkėjas gali ne tik balsuoti iš savo
mobiliojo telefono, bet ir kiek nori

Pirmąją naktį pilyje pažadėjo žurnalistams
Liepos 20 dieną, trečiadienį, savivaldybėje vykusioje spaudos
konferencijoje dėl Miesto šventės Anykščių rajono savivaldybės
meras Kęstutis Tubis, paklaustas apie apgyvendinimo galimybes
šventės metu Anykščiuose, sakė, jog ši niša verslui dar labai atvira - visi viešbučiai jau užsakyti, o naujai statomoje Vorutos pilyje
pirmąją nakvynę pažadėjo žurnalistams.
Konferencijos metu su rajono žiniasklaidos priemonių žurnalistais
buvo aptarta miesto šventės programa, biudžetas, floristinių kilimų
konkursas, saugumo klausimai.
Respublikinės žiniasklaidos atstovų
spaudos konferencijoje nebuvo.
Meras K. Tubis sakė, jog visos
miesto šventės metu, kuriai, pasak

Anykščių savivaldybės administracijos direktorės Venetos Veršulytės,
skirta apie 25 000 eurų, visą naktį
degs gatvės žibintai, kad šventės
dalyviai galėtų saugiai grįžti namo.
Floristinių kilimų konkurso laureatams šiemet bus skiriamos piniginės premijos – profesionalų
grupės nugalėtojams iki 400 eurų, o

pradedantiesiems – iki 200 eurų.
Prieš pat šventę išduotas rekordinis skaičius prekybos leidimų
– meras teigė, kad prekybininkai
Anykščių šventę laiko itin pelninga – pirma renkasi Klaipėdos
miesto šventę, tada Kaziuko mugę,
o trečioje vietoje karaliauja Anykščių miesto šventė.
Anykščių rajono savivaldybės
vyriausioji specialistė (kultūrai
ir turizmui) Audronė Pajarskienė
konferencijos metu trumpai pristatė vyksiančius renginius ir ragino
šventės dalyvius jungtis prie penktadienį organizuojamos šventinės
eisenos nuo Anykščių koplyčios į

Miške aptiktas žmogaus skeletas
Liepos 20 dieną Troškūnų seniūnijos Nevėžkos viensėdyje, miške, rastas nenustatytos tapatybės žmogaus skeletas. Iš drabužių
fragmentų spėjama, kad tai galimai buvo vyras.
Anykščių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė Aušra Staškevičienė
„Anykštai“ pasakojo, kad žmogaus
skeletą aptiko ir apie tai policijai pranešė uogautojai.

Policija turi įtarimų, kad tai gali
būti šių metų kovo mėnesį dingęs
be žinios 37-erių Aknystų socialinės
globos namų gyventojas Rytis Kaušylas. Policija nuo 2009 metų taip pat
ieško be žinios dingusio septynioli-

Temidės svarstyklės

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ieško
Kazio Aukštuolio, gimusio 1963
m., be pastovios gyvenamosios
vietos, turinčio psichikos sutrikimų, kuris įtariamas kelių
nusikalstamų veikų padarymu
(dėl plėšimo, išžaginimo ir vagysčių).
Minėtas asmuo gali gyventi
Anykščių, Molėtų, Ukmergės rajonų miškuose, atokiose negyvenamose sodybose, vienkiemiuose
prie senyvo amžiaus vienišų žmonių (ūkiniuose pastatuose savininkams nežinant).
Pastebėjus Kazį Aukštuolį ar į
jį panašų asmenį, prašome nedelsiant pranešti: Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Operatyvaus valdymo skyriaus
budėtojams tel. (8 389) 61 980

Policija prašo pagalbos ieškant išžaginimu, plėšimu ir vagystėmis įtariamo vyro

kmečio Daliaus Medeckio, kuris prapuolė Kavarsko seniūnijos Dauginčių
– Janušavos kaimų teritorijose.
Kriminalinės policijos skyriaus
viršininkė A.Staškevičienė sakė, kad
pranešimų skaičius apie dingusius
rajono gyventojus ypač išauga prasidėjus uogų bei grybų sezonui ir žmonėms patraukus į miškus.
Šiemet policijos pareigūnams ir jų

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
kartų rinkimų dieną savo balsą
keisti, įskaitomas tik galutinis variantas. „Tos baimės yra nepagrįstos,
bet internetinis balsavimas būtų labai naudingas“, - pasakojo J. Bernatonis.
Beje, ketvirtadienį Anykščių
savivaldybėje viešėjo Teisingumo ministerijos specialistai, kurie
kvietė anykštėnus atvykti teisinėms konsultacijoms. „Anykštos“
paklaustas, ar daug anykštėnų pasinaudojo proga pasikonsultuoti
su ministerijos teisininkais, J. Bernatonis kukliai nusišypsojęs sakė,
kad labai nedaug. Pasak ministro,
apie susitikimą buvo paskelbta per
vėlai.
Paklaustas, kokie klausimai rūpėjo tiems „nedaugeliui“ interesantų, ministras sakė, jog domėjosi
komunalinių paslaugų kokybės,
ministerijai pavaldžių institucijų
veiklos klausimais, buvo nusiskundimų dėl policijos veiklos ir bendro
pobūdžio klausimai. Pasak ministro, Anykščiuose keltos problemos
panašios į kitų Lietuvos regionų
problemas.

Austėja ŠMIGELSKAITĖ
Miesto šventės atidarymo ceremoniją A. Baranausko aikštėje: ,,Tikimės, kad šventinė eisena suburs
miesto bendruomenę“. O eisenos
pabaigoje šventės dalyviams bus
pristatyta staigmena – naujasis
traukinukas, kurį už rajono biudžeto lėšas įsigijo Anykščių turizmo
informacinis centras.
Informaciją apie šventę Anykščių
rajono savivaldybė platino iškabindama apie 150 plakatų ir išdalindama 5000 skrajučių miesto gyventojams, tačiau žmonės skundžiasi, kad
šventės programa nepublikuojama
“Anykštoje”, o skrajučių mieste taip
pat nematyti.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
tarnybiniam šuniui Ūkui dingusiųjų
jau teko ieškoti du kartus.
„Į miškus išsiruošusių gyventojų
prašytume būti atidesniais, su savimi
pasiimti mobiliojo ryšio telefonus,
įsidėmėti tam tikrus orientyrus. Tai
labai padėtų ieškant pasiklydusiųjų ir
užkirstų kelią didesnėms nelaimėms“,
- perspejo Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė A.Staškevičienė.

arba trumpuoju pagalbos tel.
112, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kriminalinės policijos skyriaus
viršininkui Rimantui Turovui
mob. tel. (8-686) 57 389 arba
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Rūtai Strelčiūnaitei mob. tel. (8-676) 21183.
Informaciją galite teikti ir el.
paštu rimantas.turovas@policija.lt; ruta.strelciunaitė@policija.
lt; utenosvpk@policija.lt.

Nuostolis - 775 eurai.

Vagystė. 2016-07-18 apie
15.30 val. Anykščių rajone vyras, atvykęs į statomą sodybą,
pastebėjo, jog iš kiemo pavogti
blokelių padėklai, akmens vatos pakuotės, palečių keltuvas.

Įsibrovimas. 2016-07-21 apie
12 val. Kurklių seniūnijoje pastebėta, kad įsibrauta į bendrovės pastotę ir pavogtas sieninis
elektrinis radiatorius. Nuostolis
– 500 eurų.

Avarija. 2016-07-20 apie
19.20 val. Anykščių miesto
gyventojas, vairuodamas automobilį, automobilių stovėjimo
aikštelėje užvažiavo einančiai
moteriai ant kojos. Moteris paguldyta į ligoninę stebėjimui.
Mirtis. 2016-07-20 Anykščių rajono policijos komisariate
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
vyro mirties priežasties nustatymo.

spektras
Dujos. Baltarusija sutiko sumokėti Rusijai skolą už dujas jau
artimiausiu metu, nurodo laikraštis
“Kommersant”. Vis dėlto Minskas
laikosi nuomonės, kad pagal šiuo
metu galiojančią dujų vertės formulę kuro transportavimo kaina
būtų sumažinta iki 65,5 JAV dolerio už 1000 kubinių metrų. Tiesa,
skaičiuojant į “Gazprom” išlaidas
už dujų pardavimą ir saugojimą
požeminėse talpyklose neatsižvelgiama. Rusijos vicepremjeras Arkadijus Dvorkovičius susitiko su
pirmuoju Baltarusijos viceministru
Vasilijumi Matiuševskiu. Šalys susitikimo metu sutarė spręsti susidariusias problemas, o Baltarusija
pažadėjo sumokėti savo įsiskolinimus už dujas.
Įspėjimas. Europos Sąjungos
antimonopolinės reguliavimo tarnybos ketvirtadienį ir vėl apkaltino “Alphabet Inc” priklausančią
“Google” kliudant savo konkurentėms. Dėl “Google” politikos,
nustatančios, kaip paieškos sistemoje pateikiami rezultatai, jai
pateikiamas jau trečias įspėjimas,
praneša “Reuters”. Europos Komisija populiariausios pasaulyje
paieškos sistemos operatorei taip
pat griežčiau pakartojo ir ankstesnes savo pastabas dėl siūlomų
vartotojams paslaugų pardavimo “Google” produkcija paprastai parodoma aukščiau konkurenčių paslaugų. Oficialiai Komisija nurodė
technologijų milžinei pateikusi du
“dokumentus su išdėstytais prieštaravimais”.
Kekė. Japonijoje “Ruby Roman”
veislės vynuogių kekė aukcione
buvo parduota už rekordinę sumą apie 11 tūkstančių dolerių, praneša
televizijos kanalas NHK. Varžytinės buvo surengtos Išikavos prefektūros Kanadzavos mieste. Kaip
informuoja NHK, daugiau kaip 30
vynuogių kekė svėrė 900 gramų.
Tad kiekviena uoga pirkėjui atsiėjo maždaug 350 dolerių. “Ruby
Roman” veislė laikoma brangiausia pasaulyje. Ji pirmą kartą tapo
prieinama pirkėjams 2008 metais.
Šios veislės vynuogių skersmuo apie tris centimetrus, jose yra daug
cukraus. Tokio pobūdžio aukcionai
Japonijoje paprastai vilioja turtingus pirkėjus, norinčius pakelti savo
socialinį prestižą, ir parduotuvių
savininkus, siekiančius pritraukti
kuo daugiau klientų išskirtinėmis
prekėmis.
Migracija. Dar niekada į Vokietija neatvyko tiek daug žmonių, kaip 2015 metais. Pernai į
šalį atvažiavo per 2,1 milijono
migrantų - 46 procentais daugiau
negu 2014 metais. Iš Vokietijos
2015 metais išvyko beveik milijonas žmonių. Maždaug 45 procentai pernai Vokietijoje įsikūrusių
migrantų yra kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai, dar 13 procentų atvyko iš Bendrijai nepriklausančio Senojo žemyno valstybių.
30 procentų atvykėlių yra Azijos
ir Artimųjų Rytų šalių piliečiai, 5
procentai - afrikiečiai. Statistikos
rodikliams tiesioginį poveikį padarė migracijos krizė: 298 tūkstančiai žmonių atvyko į Vokietiją
iš pilietinio karo apimtos Sirijos,
80 tūkstančių - iš Afganistano,
60 tūkstančių - iš Irako. Europiečiai važiavo į VFR daugiausia iš Albanijos (47 tūkstančiai)
ir Rumunijos (92 tūkstančiai).

SITUACIJA

???

Ar laukiate
Miesto šventės?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Eglė EIMONTAITĖ, anykštėnė:
- Laukiu, kaip ir kiekvienais
metais. Man patinka draugiška
šventės atmosfera, proga susitikti
ir bendrauti su draugais. Manau,
šventėje rinksiuosi koncertus.

Mykolas
SKOROCHODOVAS, Anykščių miesto gyventojas:
- Aš net nežinau, kokie renginiai
vyks, manau, per maža šventei reklamos. Net nepatogu prieš gimines, kurie skambina, teiraujasi. O
šventės laukiu, nes man tai gera
proga susitikti su draugais, pabendrauti.

2016 m. liepos 23 d.

Prezidento malonė akių
robertas.a@anyksta.lt
neatvėrė
Robertas Aleksiejūnas

Trečiadienio vakarą apie 18 valandą Anykščiuose, Žvejų gatvėje, po tiltu, maždaug 5 metrai nuo kranto, rastas nuskendusios
1981 metais gimusios policijai žinomos Živilės Valdmonaitės kūnas. Pirminiais duomenimis, moters mirtis nėra smurtinė, Šventosios upėje ji nuskendo.

35-erių Živilė Valdmonaitė paskendusi rasta pačiame miesto
centre, po Šventosios upės tiltu. Pirminiais duomenimis, jauna
moteris nuskendo.
Iš Skiemonių seniūnijos kilusi,
nuolat gyvenamąsias vietas ir sugyventinius keitusi, alkoholiu piktnaudžiavusi Ž.Valdmonaitė pastaruoju metu gyveno Anykščiuose,
Valančiaus gatvėje esančiame bendrabutyje.
Būdama 27-erių, Panevėžio moterų pataisos namuose kalėjo už
tai, kad 2006 metais girtaudama
su drauge peiliu sunkiai sužalojo
vyrą. Nuosprendį išklausiusi tų pačių metų birželio 22-ąją ir patekusi
į įkalinimo įstaigą, jau po penkių
dienų pagimdė trečiąjį vaiką.
Vos pusę metų atlikus bausmę

Panevėžio moterų pataisos namuose, Ž. Valdmonaitei buvo suteikta tuometinio prezidento Valdo
Adamkaus malonė ir ji buvo paleista į laisvę.
Tačiau moteris nuolat girtavo,
jai iš pradžių teismo sprendimu
laikinai, o vėliau neterminuotai apribotos motinystės teisės.Trys jos
vaikai: naujagimė, trejų ir šešerių
metų duktė ir sūnus - atsidūrė Utenos vaikų globos namuose.
Paskutinį kartą Ž. Valdomanaitė
buvo teisiama už vengimą išlaikyti
savo vaikus. Jai buvo skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė,

Planuojama įsigyti ir antrąjį pramoginį traukinį
Anykščių turizmo informacijos centras už 38 500 eurų įsigijo
naudotą pramoginį traukinuką.

Pramoginis traukinys kursuos nuo Dainuvos slėnio iki Medžių
lajų tako.

Regina
STUMBURIENĖ,
Anykščių kultūros centro folkloristė:
- Laukiu. Kaip kasmet, darbo ir
šventinių rūpesčių netrūksta. Manau, bus daug gerų renginių, daug
žmonių. Smagu, kad šiemet kartu
su Miesto švente vyksta Pasaulio anykštėnų suvažiavimas. Pas
mane ir į šventę atvažiuos vaikai,
giminės, susitiksiu su draugais.
Tad noriu palinkėti visiems geros
nuotaikos, daug įspūdžių, prasmingai praleisti šventės dienas.

tačiau bausmės vykdymas atidėtas.
Vaikams išlaikyti iš Ž. Valdmonaitės teismas priteisė kas mėnesį
mokėti po 125 litus, tačiau Utenos
vaikų globos namai nė karto pinigų
perlaidų nesulaukė.
Negalėjo pinigų išieškoti ir antstoliai - Ž. Valdmonaitė neturėjo jokio turto. Įsiskolinimui Utenos vaikų globos namams peršokus 5000
litų, už vengimą išlaikyti vaikus ji
vėl sėdo į teisiamųjų suolą.
Anykščių rajono apylinkės teismas Ž. Valdmonaitę nuteisė laisvės
atėmimu vieniems metams, tačiau
bausmės vykdymą atidėjo. Teismas patikėjo, kai vaikus pamiršusi
moteris vėl pasižadėjo pasitaisyti.
Per pusantrų metų Ž. Valdmonaitei
neįsidarbinus, ją prokurorai žadėjo
metams grąžinti už grotų.
Moters bandymai kabintis į
gyvenimą baigdavosi ties darbo
biržos slenksčiu. Ji bandė dirbti
siuvykloje, tačiau paaiškėjo, kad
ji visiškai nemoka siūti, darbinosi
UAB „Ukmergės versmė“ gatvių
šlavėja, tačiau nusprendė, kad
dirbti už 700 litų neapsimoka,
nes 500 litų tektų atiduoti vaikų
išlaikymui, be to, ir gėda gatves
šluoti. Nedirbdama Ž. Valdmonaitė pamiršusi vaikus raminosi
degtine.
Tragiškai gyvenimą baigusios
Ž. Valdmonaitės du vaikai šiuo
metu yra globojami šeimose, vienas gyvena vaikų globos namuose.
Ž. Valdmonaitė retai lankydavosi
savo motinos namuose Skiemonių
seniūnijoje.
Be tėvo augusi moteris dar turėjo jaunesnę seserį.

Anykščių turizmo informacijos centro direktorė Vilanda
Reikalienė „Anykštai“ sakė, kad
pramoginis traukinukas buvo
perkamas Bulgarijoje, kur tokie
traukiniai yra gaminami.
„Buvo noras traukinį gauti dar
šį sezoną, todėl rinkomės naudotą, nes buvo galimybė jį gauti
iš karto. Jei būtumę pirkę naują,
jo gamyba būtų užtrukusi apie
keturis mėnesius, būtų gilus ruduo ir tikslo jį įsigyti kaip ir nebebūtų“, - sakė V. Reikalienė.
Rajono Tarybos sprendimu
pramoginio traukinio įsigijimui
buvo numatyta 100 000 eurų,

todėl, anot V. Reikalienės, išbandžius traukinį ir įsitikinus,
kad poreikis juo važiuoti yra,

kitą sezoną bus bandoma įsigyti
naują pramoginį traukinį.
Pramoginio traukinio vairuotojai jau rasti. Priimti du žmonės – Lionginas Prevelis ir Vygantas Kozlovas. Vienas iš jų
dirbs visu, kitas – puse etato.
Beje, pramoginis traukinys
į Anykščius galėjo būti atgabentas kur kas greičiau, tačiau
užstrigo pasienyje, kuomet Turkijoje kilo neramumai. Naująjį
Anykščių turizmo informacijos
centro pirkinį pirmą kartą galima pamatyti Anykščių miesto
šventėje.
Reguliariu reisu traukinys
važinės nuo 11 iki 18 valandos. Pasak Anykščių turizmo
informacijos centro direktorės
V.Reikalienės, traukinukas iš
Dainuvos slėnio ik Lajų tako
nuvažiuoja per 15 minučių

balsai internete (anyksta.lt):
Nu šakės: „spalvaaa, žiauriau būti negali. Reikia būt aklam, kad
juo žavėtis. Košmaras. Anykščių šilelio traukinukas kaip baltarusių
matrioškų turgaus atrakcionas. Sumenkinot vaizdą visko, kas tiek laiko
kurta.”
Vilandai: „Atlyginimus žmonėms kelkit, o ne antrą traukinį pirkit.
Išsibėgios visi, ir bus chana, babkių iš rogių nebebus.”
Vilandai: „Atlyginimus zmonems kelkit, o ne antra traukini pirkit. Issibegios visi, ir bus chana, babkiu is rogiu nebebus.“
(Komentrų kalba netaisyta, -red.past.)

savaitės citatos
Darbas „Sodroje“ kupinas
pavojų
Alvydas JANICKAS, anykštėnas:
„Teroro aktai, šaudymai,
sprogdinimai manęs nestebina.“
Ypač negerai darė vaikščiojantys Nicoje
Jonas ŠIMĖNAS, Nepriklausomybės Akto signataras:
„Nemanau, kad Islamo valstybė yra nusiteikusi prieš civilizuotą krikščionių pasaulį, ji
nusiteikusi prieš tai, ką civilizuotas pasaulis daro negerai.“
Iš ryto dar penki užvedė
motopjūklus...
Saulius RASALAS, Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas, apie tai, ar
medį pjovęs anykštėnas P. Naujokas bus baudžiamas:
„Nelaimė neįvyko ir tiek žinių. Savaime suprantama, kad
į Šviesos gatvę atvykę žmonės
jam pasakė, kaip jis sau galėjo
tai leisti. Ir viskas“.
Besidžiaugdami tik Anykščių šilelį palikit ramybėj
Saulius RASALAS, Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas, apie medžių
pjovimą mieste:
„Per viešuosius pirkimus esame gavę medžių pjovimo paslaugos tiekėją – UAB „Aplinkos
darbai“. Jiems mokama rajono
biudžeto pinigų suma yra labai
puiki ir mes labai džiaugiamės
šiuo pirkimu.“
Kodėl buvo?
Birutė KUDŽMIENĖ, architektė, išgirdusi, kad piramidę
nori versti mero patarėjas Kęstutis Indriūnas:
„Žinau, jis amžinai buvo priešas su Daiva Gasiūniene“.
O ką, ar mes pinigų neturime? Griausime ir mokėsime
Donatas
KRIKŠTAPONIS,
rajono Tarybos narys, socialdemokratas, apie tai, ar turi būti
griaunama piramidė - šviestuvas:
„Europos Sąjungos lėšomis
viskas statyta ir nieko griauti bent penkerius metus tikrai
negalima. Jeigu nugriausime –
teks mokėti baudas.“
Nebijantys kraujo įdarbinami chirurgais?
Eugenijus
PAJARSKAS,
Anykščių seniūnijos seniūnas,
apie tai, kaip įdarbina pašalpų
gavėjus:
„Bendruomenės pačios sprendžia, kokius darbus reikia atlikti. Aišku, jeigu atsiranda tokių
pašalpų gavėjų, kurie sugeba
dažyti ar tinkuoti, mes medžiagas suteikiame ir jie tokius darbus padaro“,
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Gimnazistai galės žaisti ir
paplūdimio tinklinį... jonas.j@anyksta.lt
Jonas JUNEVIČIUS

Užvakar simbolinę rekonstruoto J. Biliūno gimnazijos stadiono juostelę perkirpo Lietuvos Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir gimnazijos direktorė
Regina Drūsienė. Į stadioną investuota 696 000 eurų, iš kurių 456 000 buvo skirti iš rajono biudžeto,
o likusi dalis – valstybės investicija, tačiau respublikinio lygmens varžybos jame vykti negalės, jis
skirtas gimnazijos, bendruomenės sportavimui ir varžyboms

Stadione pasirodė Vilniaus gimnastikos akademijos auklėtinės.
Autoriaus nuotr.
Tubis ir kiti. Meras pasidžiaugė,
kad 696 tūkstančius eurų kainavusi stadiono rekonstrukcija
baigta greičiau nei per metus.
„Statybos prasidėjo pernai rugpjūčio 26 dieną, - pastebėjo meras. – Darbai atlikti kokybiškai,
garantija 5 metams ir „žolės“
šienauti nereikės. Mums pavyko
nugalėti pesimistus, prognozavusius statybas ketveriems metams“.
Rekonstruojant stadioną įrengta 5063 kv. m dirbtinės žolės
danga, sportine danga padengtas
333 metrų ilgio ir 5 metrų pločio
bėgimo takas, įrengtos 644 kv.m

paplūdimio tinklinio ir 135 kv.
m gimnastikos aikštelės. Tribūna talpins 198 žiūrovus, o nuo
bėgimo takų ir stadiono lietaus
vanduo nutekės moderniais kanalizacijos tinklais. Pasak sporto specialistų, tai yra gimnazijos
sporto aikštynas ir respublikinio
lygio varžybos ar šalies čempionatų varžybos jame vykti negalėtų, nes neatitinka išmatavimų.
Gimnazijos direktorė padėkojo stadiono rekonstrukcijos
iniciatoriams LR Seimo nariui
Ričardui Sargūnui ir vicemerui
Sigučiui Obelevičiui bei dabartinei valdžiai.

svarbu katalikai, protestantai,
sąjungininkėmis. Labai keistas
ortodoksai – tai Europos kultūpastarųjų metų Europos įvykiuoros pamatas. Tik iš krikščionyse Turkijos, o ypač jos prezidento
bės, kuri akcentuoja individualų
Recepo Tayyipo Erdogano vaisantykį su Dievu, individualią
dmuo. Migrantus turkai per savo
atsakomybę ir meilę artimam,
teritoriją leido turbūt be jokios
galėjo gimti ir žmogaus teisės,
kontrolės, ką galima laikyti spauir laisvės, ir pagarba kitokiam.
dimu Vakarams, o gal net nemaKelias į tai buvo ilgas (o mums,
tomo džihado paskelbimu – juk
baltams, net tragiškas). Bet
europiečiai neatsisakys priimti
sakyti, kad krikščionybė yra
nuo karo baisybių bėgančių muEuropos pamatas, viršūnėlėse
sulmonų pabėgėlių, Turkija galės
pasidarė politiškai nekorektišgauti didelių privilegijų, kad tik
ka. Gal dėl šios priežasties į
kaip nors juos sustabdytų. O dar
svarstomą Europos Konstituciją
ir tai, kad ne kartą iš turkų pusės
nebuvo įrašyta nuostata, kad
buvo galima girdėti panašias
Europos kultūros pagrindas yra
frazes, kaip „Europos krikščiokrikščionybė. Tapatybė buvo
niška tvirtovė“, stiprina įtarimus
pabandyta pakeisti tautų katilu,
ar visi Europą purtančios krizės
daugiakultūriškumu pagal JAV
įvykiai tokie jau atsitiktiniai.
pavyzdį, bet rezultatas – absoKą tokios frazės turėtų reikšti?
liutus fiasko. Visos civilizaciKad ta Europa, kuri atmeta
jos žlunga, kai atsižada save
savo krikščionišką pagrindą, vis
telkiančios tapatybės, vienijantiek visų pirma frazių autorių
čių vertybių, o šlovina tai, kas
traktuojama kaip krikščioniška,
madinga.
o potekstėje - priešiška musulRezultatas tos neapdairios
monams? Neaiškus ir Turkijos
Europos
santykis su Islamo
viršūnėlių
...per daug naudos, kaip iš valstybe. Regupolitikos,
liariai pasigirsta
netikėto pasikėsinimo nuversti kaltinimai, kad ji
kuriai
valdžią, per gerai koordinuo- perka iš ISIS naftą
įgyvendinti
pasitelkiatas atsakas, kad jis būtų nepla- ir taip finansuoja
mas net neradikalų veiklą.
nuotas...
sutinkančių
Gal todėl tokį
valstybių
įsiūtį Turkijai kėlė
šantažas (pavyzdžiui, nepriimsit
Rusijos kova Sirijoje prieš ISIS
pabėgėlių – paramos negausit) –
(nors gal galima vadinti ir kova
radikalių partijų, palaikomų vis
prieš Sirijos valdžios opoziciją,
gausesnio rinkėjų skaičiaus, polikas gali ką atrinkti grupuočių
tinis kilimas. Istorija rodo, kad jų
kovoje), kad net buvo numuštas
iškilimas didžiosiose valstybėse
karinis lėktuvas, nors tikrai žinomažoms gali baigtis tragiškai, o
ta, kad tai sukels didelį konfliktą
argumentas, kad diktatoriai buvo
tarp šių valstybių? Kaip vertinti
seniai, kad tai nepasikartos – ne
valstybę, kurioje metai iš metų
argumentas, istorija mėgsta
kalinama daugiausiai žurnalistų?
kartotis.
Ir ji su savo vertybėmis nori į
Europa, kaip viena valstybe,
ES?
labai nesuinteresuotos visos paTaip pat labai įtartinai atrodo
saulio didžiosios valstybės. Net
prieš savaitę Turkijoje bandymas
tos, kurios vadinamos Europos
šalyje nuversti valdžią. Šalyje,

kuri pastaruoju metu nežinau ar
kuo nors skiriasi nuo Vladimiro
Putino Rusijos, gal tik baisesnė.
Taip, armija ne kartą įsikišdavo
į politiką nuversdama šalies
valdžią, kai kariškiams pasirodydavo, kad ji pamina pasaulietinės
valstybės principus. Ir ne tik
Turkijoje, apskritai kariuomenė
dažnai būdavo saugikliu islamo valstybėse, kad jos visiems
kitatikiams nepaskelbtų džihado.
Tačiau šis bandymas buvo toks
mėgėjiškas, kad net kyla klausimas ar jis iš dalies nebuvo
režisuotas (arba bent apie jį iš
anksto nieko nebuvo žinoma
šiuo masinio elektroninės erdvės
sekimo laikotarpiu), kad sustiprintų paties prezidento valdžią ir
sunaikintų opoziciją. Visų pirma,
R.T. Erdoganas iki perversmo kalbėjo, kad kariuomenėje gali kilti
maištas, prezidento (koks sutapimas!) perversmo metu sostinėje
nebuvo, maištininkų naikintuvai
prezidento lėktuvo nenumušė,
nors teigiama, kad buvo į jį nusitaikę, lėktuvą saugoję apsaugos
naikintuvai į kovą nestojo, o pats
perversmas buvo nekoordinuotas.
Politinių režisūrų praktika pasaulyje yra ne nauja, svarbiausia tai,
kas vyksta numalšinus maištą. O
čia reakcija daugiau nei keista
– tūkstančių teisėjų ir prokurorų
nušalinimas, kariškių, policininkų
persekiojimas (nors net neaišku,
ar jie prisidėję), reikalavimas
išduoti politinį priešininką. Per
daug naudos, kaip iš netikėto
pasikėsinimo nuversti valdžią, per
gerai koordinuotas atsakas, kad
jis būtų neplanuotas.
Bet jei taip iš tiesų yra, tai kur
žiūri Vakarai? Panašu, kad čia
stovi elementari politika - Turkija
gali piktnaudžiauti beveik bet kuo,
nes valdo Bosforo sąsiaurį, kuris
turi ypač didelę strateginę reikšmę tiek karybai, tiek prekybai.

Simbolinę stadiono atidarymo juostelę kirpo svečias, Lietuvos Teisingumo ministras Juozas Bernatonis (viduryje). Greta ministro meras Kęstutis Tubis ir gimnazijos direktorė Reginas Drūsienė.
Grojant saksofonistui Tomui
Janukėnui gimnazijos ir miesto bendruomenės žmonės bei
svečiai užpildė stadiono tribūną. Šoko Vilniaus gimnastikos
akademijos auklėtinės, aikštėje

rievės

Rytis KULBOKAS, filosofas
Europos politinio elito rožinė
svajonė dėl vieningos žemyną
jungiančios valstybės žlugo.
Tiksliau žlugo iliuzija, kad tokia
svajonė apskritai gali egzistuoti.
Nors visada Europos vienijimuisi
buvo opozicija ir realistai, kurie
rodė, jog tai neįmanoma, kad
žemynas turi per gilią skirtingą
istoriją, tačiau pati situacija,
regis, buvo palanki ir leido
prieštaraujančių ir skeptikų
„nepastebėti“.
Europos Sąjunga žengė rizikingą žingsnį, kai iš ekonominės
nusprendė (tiksliau - nusprendė
didžiosios valstybės) tapti politine sąjunga su visais federacinės
valstybės bruožais. Pastarųjų
poros metų, įvykiai griauna
iliuzijas, kad tai įmanoma, net
naikinant kultūrinius skirtumus.
Realios sąjunginės Europą
vienijančios valstybės be prievartos ar papirkimo (tik kiek ilgai
trunka perkama draugystė tarp
valstybių, net svarstyti neverta)
nebus. Vienybės nebenori net kai
kurios valstybės, štai Didžioji
Britanija tai pareiškė referendume. Anglai pernelyg išdidūs (net
arogantiški) ir pernelyg atsiskyrę
nuo kontinentinės Europos, kad
save laikytų lygia jos dalimi. Vien
ko verti legendinio britų prem-

pasirodė ir anykštėnai. Prieš atidarymą sintetinę stadiono veją
varžybose jau buvo išbandę 4
komandų futbolininkai, o finale
po stadiono atidarymo susitiko
stadiono šeimininkų ir Troškūnų
jero, kuriam buvo lemta savo
rankomis sugriauti D.Britanijos
imperiją mainais už pergalę prieš
nacistinę Vokietiją, Vinstono
Čerčilio kai kurie „reveransai“,
citatos apie kinus ar indus, kurie
dabar kitaip nei rasistiniais
nebūtų vadinami.
Europa turi pernelyg skirtingą
kultūrą, kad galėtų būti viena
valstybe. Juo labiau, kai vienijimas vyksta dirbtinai, viršūnėlių
ir šaknelių pozicijos nesutampa,
todėl jis įgauna dar didesnį
pasipriešinimą. „Runkelių“,
kurie „nesupranta“ sumanymo
didybės, yra visose valstybėse.
Vienijimosi idėja dar būtų priimtina, tačiau beveik diktatoriški
valstybių ir ES institucijų vadovų
sprendimai, ypač Vokietijos, perlenkė lazdą, jau nekalbant apie
tokių absurdų kaip klozeto bakelio dydžio reguliavimą Europos
parlamente. Sąjungos išbandomos per krizes, o migrantų krizė
parodė, kad Europoje pernelyg
didelį diktatą įgijo Vokietija.
Jos politikai faktiškai įtraukė
žemyno valstybes į gilesnę krizę,
nei būtų buvę be jų įsikišimo.
Migrantų krizė tapo tuo indikatoriumi, kuris paleido laikrodinį
mechanizmą. Jau dabar Europos
turtingosios valstybės ėmė gauti
savo neveiklumo rezultatus, ėmė
skęsti kraujyje nuo jau nuolatinių teroristinių išpuolių. Nors,
teoriškai, teroristinius išpuolius
organizuoja beveik vien islamiški Europos senbuviai, tačiau,
niekas labiau neradikalizuoja
veiksmų, kaip vakarietiškų vertybių nekenčiančios bendraminčių
grupės didėjimas. O čia šimtai
tūkstančių migrantų, kurių dalies
nei tapatybė, nei atvykimo tikslai
nėra aiškūs, užplūdo Europą.
Europa bendros tapatybės
nebeturi. Tiksliau ji yra, tačiau
raunama – krikščionybė. Ne-

Kazio Inčiūros gimnazijos komandos. Rezultatu 5 : 3 nugalėjo
troškūniečiai.
Susirinkusius sveikino teisingumo ministras J. Bernatonis,
Anykščių rajono meras Kęstutis

prusto klausimynas
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Gaisrininkų vadą nudžiuginti gali ir
daiva.g@anyksta.lt
„kalnas“ baravykų
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius
SLAVINSKAS nedaugžodžiauja – į konkrečius klausimus greitai
randa ir labai konkrečius atsakymus. Ko gyvenime labiausiai
nemėgsta? – Svogūnų. Ką savyje pakeistų? – Ogi mėlynų akių
pašnekovas norėtų.

- Kas jums yra laimė?
- Nerimo nebuvimas...
- Jūsų didžiausia baimė?
- Savisaugos jausmo nesu praradęs, tad tam tikromis situacijomis
ji, manau, pasireiškia, bet pastoviai
su baimėmis negyvenu.
- Jūsų charakterio bruožas,
kuris jums labiausiai nepatinka?
- Užsispyrimas, nors jis kaip tik
kartais duoda gerų rezultatų.
- Bruožas, kuris labiausiai erzina kituose?
- Veidmainystė.
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Tai - mano tėtis.

Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius
Slavinskas, paklaustas, kokiu pavidalu norėtų atgimti kitame
gyvenime, nustebina atsakymu – vandeniu...
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

meluojate?
- Melo kojos trumpos...

patenkintas šiandiena, gyvenimu
čia, Anykščiuose, su savo šeima.

- Ko labiausiai nemėgstate
savo išvaizdoje?
- Nereikalingų kilogramų (šypsosi).

- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Norėčiau mokėti tapyti.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Tai būtų toks žmogų, kuris pasielgtų negarbingai...
- Labiausiai vertinama vyro
savybė?
- Žodžio laikymasis.
- Labiausiai vertinama moters
savybė?
- Supratingumas.

- Didžiausias iššūkis?
- Tarnybos persikėlimas į naujas
patalpas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią
dažniausiai vartojate?
- Nekask kitam duobės, nes pats
įkrisi.. Neperšokęs griovio, nesakyk op.

- Apie ką dabar daugiausiai
galvojate?
- Darbus, kuriuos reikia atlikti.

- Ką gyvenime labiausiai mylite?
- Šeimos moteris.

- Jūsų labiausiai vertinama
dorybė?
- Sąžiningumas.

- Kada ir kur buvote pats laimingiausias?
- Labai laimingas buvau radęs
„kalną“ baravykų Anykščių rajono
miškuose... O jeigu rimčiau, tai esu

- Kokiomis aplinkybėmis jūs

TURAS PER LIETUVĄ
Susitikimų grafikas
Anykščių rajone
07. 24 d. Sekmadienis
Staškūniškis 11 – 13 val.
Šeriai
13 – 15 val.
Svirnai
15 – 17 val.
Kavarskas
17 – 19 val.
07. 25 d. Pirmadienis
Šlavėnai
11 – 13 val.
Kurkliai
13 – 15 val.
Mačionys
15 – 17 val.
Skiemonys
17 – 19 val.
07. 26 d. Antradienis
Burbiškis
11 – 13 val.
Debeikiai
.13 – 15 val.
Leliūnai
15 – 17 val.
Svėdasai
17 – 19 val.
07. 27 d.Trečiadienis
Raguvėlė
11 – 13 val.
Surdegis
13 – 15 val.
Viešintos
15 – 17 val.
Andrioniškis 17
. – 19 val.
07.28 d.Ketvirtadienis
Piktagalys
11 – 13 val.
Ažuožeriai
13 – 15 val.
Traupis
15 – 17 val.
Troškūnai
17 – 19 val.

Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 865

- Didžiausias jūsų gyvenimo
pasiekimas?
- Jis dar laukia ateityje.
- Jeigu po mirties galėtumėt
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu
pavidalu norėtumėt grįžti?
- Vandens...
- Vieta, kur labiausiai norėtumėt gyventi?
- Šalia Viduržemio jūros. Tačiau sau mielą aplinką susikuriame patys ir konkreti vieta ne tiek
svarbi.
- Brangiausias turtas?
- Šeima.
- Kas jums gyvenime yra didžiausias vargas?
- Stovėti eilėse (šypsosi)...
- Jūsų svajonių profesija?
- Trenerio. Tačiau pasirinktas
dabartinis kelias taip pat mielas.

RAMŪNAS KARBAUSKIS kviečia
anykštėnus į susitikimus su kandidatais į LR Seimą.

Susitikimuose dalyvaus ir pats RAMŪNAS KARBAUSKIS,
o liepos 26 d. ir SAULIUS SKVERNELIS.

- Jeigu turėtumėte galimybę
savyje pakeisti vieną dalyką, kas
tai būtų?
- Akių spalva... Norėčiau mėlynų.

Kontaktams:
G. Kildišienė – 8-620 90994
A. Baura – 8-659 04064
D. Tutkus – 8-674 53149

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Kantrybė.
- Ką labiausiai vertinate draugystėje?
- Draugo pagalbą draugui.
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Tokių negalėčiau išskirti. Paskutiniu metu tenka domėtis moksline arba vaikiška literatūra.
- Labiausiai įsimintinas grožinės literatūros personažas?
- Kareivis Šveikas.
- Istorinė asmenybė, kuri jums
imponuoja?
- Vytautas Didysis.
- Ar realiame gyvenime teko
sutikti žmonių, kuriuos galėtumėt pavadinti savo herojais?
- Herojais galbūt nevadinčiau,
bet davusių tam tikrų gyvenimo
pamokų, taip.
- Vardai, kurie jums labiausiai
patinka?
- Ramunė, Saulė.
- Ko gyvenime labiausiai nemėgstate?
- Svogūnų.
- Dėl ko gyvenime labiausiai
apgailestaujate?
- Dėl savo gyvenimo pasirinkimų neapgailestauju.
- Kaip norėtumėt numirti?
- Apie tai dar negalvoju.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Nesielk taip, kaip nenorėtum,
kad su tavimi pasielgtų kiti...

SITUACIJA

2016 m. liepos 23 d.

Mero patarėjas svarsto nugriauti
Šventosios upės tako šviestuvą
taponis sako, kad jei kairiajame
Šventosios upės take būtų griaunama piramidė - šviestuvas, tai būtų
didžioji nesąmonė.
„Europos Sąjungos lėšomis viskas statyta ir nieko griauti bent
penkerius metus tikrai negalima.
Jeigu nugriausime – teks mokėti
baudas. Man atrodo, kad vienų
nuomonė yra vienokia, kitų – kitokia ir pagal vieno žmogaus nuomonę negalima imt kažką keisti.
Griauti proto daug nereikia. Reikia statyti, o ne griauti“, - sakė
D. Krikštaponis, kuriam būnant
vienu iš rajono vadovų ir buvo
nutiestas kairysis Šventosios upės
kranto takas bei sukurta šalia jo
esanti infrastruktūra.
Griovimo veiksmų dar
nesiėmė

Buvusi Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė
džiaugiasi, kad mero patarėjo Kęstučio Indriūno „naujasis požiūris labai sveikas miestui“.

Retas anykštėnas yra matęs
šviečiančią piramidę.
Elgėsi keistai ir arogantiškai
Klausimą apie numatomą griauti šalia Šventosios upės tako stovinčią piramidę, „Anykšta“ elektroniniu paštu mero patarėjui K.
Indriūnui išsiuntė liepos 13-ąją,
tačiau atsakymo nesulaukė beveik
savaitę. Nepavyko K. Indriūno
prakalbinti ir viešai skelbiamu
tarnybiniu mobiliuoju telefonu
– nors telefonas buvo įjungtas, į
skambučius jis neatsakinėjo.
Trečiadienį, liepos 20-ąją, šiuo
klausimu „Anykšta“ į mero patarėją K. Indriūną kreipėsi asmeniškai. Savivaldybės koridoriuje
sutiktas K.Indriūnas, klausiamas,
kada atsakys į „Anykštos“ jam į
tarnybinį elektroninį paštą pateiktus klausimus, demonstratyviai žingsniavo į žurnalistą
nekreipdamas dėmesio. Tik po
kelių primygtinų klausimų, mero
patarėjas K.Indriūnas atrėžė, kad
į „Anykštos“ užduotus klausimus
neatsakys niekada.
Patarė neišsišokinėti
Kairįjį Šventosios upės taką
projektavusi ukmergiškė architektė Birutė Kudžmienė sako, kad
Anykščių rajono mero patarėjui,
architektui dizaineriui K. Indriūnui neįtikusi piramidė šalia tako
neturėtų būti griaunama.
„Mano manymu, kas yra padaryta, turi likti. Tai kainavo
pinigus. Kam čia išsišokinėti?
Darkytojų Anykščiuose yra daugiau“, - iš „Anykštos“ išgirdusi
apie rajono valdžios ketinimus,
kalbėjo architektė B. Kudžmienė.
Architektė B. Kudžmienė do-

mėjosi, kam - merui, vicemerui ar
kuriam kitam valdininkui - užkliuvo piramidė.
„Žinau, jis amžinai buvo priešas
su Daiva Gasiūniene“, - išgirdusi,
kad piramidę nori versti mero patarėjas K.Indriūnas, pastebėjo B.
Kudžmienė.
Kairiojo Šventosios upės tako
projektuotoja B. Kudžmienė sakė,
kad apie tai, ar piramidė turėtų ir
toliau likti savo vietoje, turėtų
spręsti ne politikai, o Lietuvos architektų sąjunga.
„Ar griauti, ar ne, turėtų pasiūlymus pateikti Lietuvos architektų
sąjunga. Kiekvieno nuomonė yra
kita. Mūsų viskas buvo su architekte D. Gasiūniene derinta”, sakė B.Kudžmienė.
Priminsime, kad minima architektė Daiva Gasiūnienė iki šio
pavasario daugelį metų vadovavo
rajono savivaldybės architektūros
skyriui, o Anykščius paliko po į
valdžią atėjusių liberalų spaudimo.
Dabar D. Gasiūnienė dirba Panevėžio vyriausiąja architekte.
Ukmergiškė architektė taip pat
perspėjo, kad griaunat tai, kas
buvo pastatyta už Europos Sąjungos pinigus, vėliau gali kilti rimtų
problemų.
„Ukmergėje vieną katilinę pastatė ir blogą įrengimą padarė. Reikia
jį keisti, tai mūsų valdžia susiėmusi už galvų. Kaip mes dabar, nauja
katilinė už europinius pinigus pastatyta, o ją jau reikia remontuoti.
Tai čia lygiai taip pat. Daug ką galima griauti”, - pastebėjo B. Kudžmienė.
Pataria savo galią
demonstruoti griaunat
Buvusi savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja,
dabar Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė sakė nuolankiai ir
vienareikšmiškai pritarianti mero
patarėjo K. Indriūno sumanymui
griauti kairiojo Šventosios upės
tako piramidę.
„Gerai. Viskas tvarkoje. Kito
būdo, kaip pademonstruoti, kas yra
kas, nėra“, - su ironija apie K. Indriūno sumanymą kalbėjo D. Gasiūnienė.

D. Gasiūnienė priminė, kad piramidės tikroji paskirtis ir funkcija
yra šviesti, nes tai yra tiesiog į architektūrinius šedevrus nepretenduojantis šviestuvas...
Griauti daug proto nereikia
Buvęs Anykščių rajono vicemeras, dabat rajono Tarybos narys,
socialdemokratas Donatas Krikš-

Ketvirtadienio rytą į “Anykštos”
elektroninį paštą vis dėlto atskriejo
mero patarėjo K. Indriūno atsakymas.
„Klausimą apie Šventosios upės
take esančią piramidę uždavėte
mano atostogų metu, todėl iš karto į jį atsakyti ir negalėjau. Kitoje
žiniasklaidos priemonėje pateikta
mano nuomonė apie Šventosios
upės take esančią piramidę tėra
svarstymas. Jokių veiksmų siekiant nugriauti piramidę nėra imtasi“, - lakoniškai paaiškino mero
patarėjas K. Indriūnas.

balsai internete (anyksta.lt):
Filosofas „Pradedu galvot, kad vietinė valdžia ieško tos piramidės
griovėjų, kad priklausytų liberalams,o gal derasi dėl kainos jau.....
Jaučiu gerai sumokės kažkam už tą nugriovimą, ne šiaip sau juk
p.Indriūnas nori ją nugriaut, kažkas gerą pinigėlį pasidarys. Ir kas galės paneigt, kad jam į kišenę nieko neįkris“
Kunigunda: „O man ta piramidė yra žaisminga lengva architektūrinė detalė ir gyventi visai netrukdo. Griauti be referendumo neleidžiu!
O jei bus toks referendumas - tai kartu ir siūlau balsuoti, ar tą geležinį
“šedevrą” miesto centre griauti, ar ne“
Jo tiesa: „Man kaip ir daugeliui netinka visokios aikštelės, cementiniai suoliukai ir dar kas ten ar šarvojimui pakyla prie tako. Vaikštom
su svečiais, bet tikrai nežinau,ką paaiškinti, kam ji naudojama. Darko
vaizdą visokie cementiniai, stikliniai deriniai prie gamtos.“
Jonas: „Dar prieš porą metų Anykščiai garsėjo Lietuvoje, kaip kuriantis miestas, kuriame kasmet vis kažkas naujo atsiranda: tai angelų muziejus, tai lajų takas, tai dviračių takas kairiajame krante, deja,
tenka konstatuoti, kad dabar Anykščiai garsėja kaip laukinių barbarų
miestas, kuriame naikinami medžiai, griaunama, atleidinėjami specialistai ir t.t.“
Jonas: „Jei būtų normali valdžia, toks patarėjas nuo rytdienos nebedirbtų.“
Kaimas: „Labai gerai, kad viešinate politikų elgesį. Per kitus rinkimus už tokius nebalsuosim ir kaimynams rekomenduosim.“
Yra: „Robertai, tokius narsuolius gaidžiukus padeda prakalbinti
ATPK. Parašykite skundą teismui ir pamatysite, kaip užgiedos viešumo pranašas savo cypiu balsiuku. Dabar jaučiasi pridėjęs į kelnes, nes
takas projektuotas už ES lėšas ir išsišokimas keisti taką nepraėjus 5
metams gresia didžiulėmis sankcijomis iš CVPA.”
???: „Kaip liberalai kalbėjo prieš rinkimus, kaip rėkė, kokie jie
skaidrūs ir štai tau boba devintinės - net kalbėtis atsisako. Ar neteks po
to aiškintis VTEKe?”
Rinkėja: „Jeigu tikrai mero patarėjas kalbėjo apie tai, kad reikia
griauti, kas padaryta, tai jau baisu. Net nesinori tikėti, kad į valdžią
išrinkome griovėjus.”
Juokauja?: „O kas baudą mokės? Jei projektas finansuotas iš europinių fondų, projektas jų patvirtintas, tai yra įsipareigojimai už kurių
sulaužymą turėtų dalį paramos grąžinti.”
Dalia: „Visai ta piramidė dera kraštovaizdyje. Čia sovietinis barbarų mastymas - griauti tai, ko nesupranti. Buvo laikai, kai sovietų
barbarai griovė bažnyčias ir dvarus, islamo armijos barbarai sunaikino
Junesko paveldą Palmyroje, o ką, Anykščių liberalai ims griauti paminklus mieste?”
(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

šiupinys
Maras. Ketvirtadienį Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo instituto specialistai patvirtino afrikinio kiaulių maro atvejį
Troškūnų seniūnijos Umėnų kaime
esančiame kiaulių ūkyje nugaišusiai
kiaulei. Kiaulių ūkyje buvo laikomos keturios kiaulės. Tai jau trečiasis afrikinio kiaulių maro atvejis
kiaulių ūkyje Anykščių rajone.
Renovacija. Savivaldybė ruošiasi išbandyti kvartalinės renovacijos
modelį. Tokia renovacija apima ne
tik pavienių daugiabučių sutvarkymą, bet ir gyvenimo kokybės gerinimą bendrąja prasme. Anykščiuose kvartalinei renovacijai atrinktas
Ramybės mikrorajonas.
Vakarėlis. Festivalis „Devilstone“ baigėsi, tačiau metalistų
linksmybės – tikrai dar ne. Mieste
pasirodė skelbimai, kuriuose kviečiama į metalo muzikos vakarėlį
Skiemonių seniūnijos Mačionių
kaime. Savaitgalį sodyboje “Šerną
irštva” tris dienas vyksiantis vakarėlis beveik niekuo nenusileidžia
rimtam festivaliui – gros daugiau
nei 10 sunkiosios muzikos grupių
iš Lietuvos, numatyta daugybė
pramogų, teritorijoje bus įrengta
lauko virtuvė, kur maistą bus galima gamintis patiems. Įdomu tai,
kad renginys yra nemokamas, o
visi į jį atvykstantieji prašomi į sodybą atsinešti po akmenį.
Perspėja. Žemės ūkio ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ragina
kiaulių augintojus elgtis atsakingai
laikantis biologinės saugos reikalavimų siekiant sustabdyti afrikinio
kiaulių maro plitimą. Žemės ūkio
ministerija primena, kad VMVT
pareigūnams nustačius, jog kiaulininkystės ūkiuose yra pažeidžiami
teisės aktų reikalavimai ir nesilaikoma biologinės saugos taisyklių,
kiaulių laikytojams taikys administracinio poveikio priemones, o
ypatingais atvejais gali būti imamasi ir kraštutinės priemonės –
savivaldybės teritorijoje išskersti
visas kiaules.
Skelbimas. Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis
ir telefono numeris, antradienio
„Anykštoje“ kainuos tik 4 eurai,
šeštadienio – 5 eurai.
Eismas. Per savaitgalį vyksiančią Anykščių miesto šventę mieste
bus ribojamas eismas. Liepos 23 d.
nuo 7 val. iki 17 val. eismas bus
draudžiamas Vilniaus g. atkarpoje
nuo Šaltupio g. iki Šaltinio g. Šiame kelio ruože vyks šventės renginiai ir prekybos mugė. Apvažiavimas bus nurodytas kelio ženklais.
Taip pat liepos 23 d. nuo 7 val. iki
17 val. eismas vyks viena kryptimi Parko g. nuo Valančiaus g. iki
Anykštos g.
Ūkiai. Pasak Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko Dainiaus Žiogelio,
Anykščių rajone yra keturi kiaulininkystės kompleksai, kuriuose
laikoma daugiau, kaip 100 kiaulių.
Tiesa, iš jų viename skaičius svyruoja ir 100 kiaulių skaičius būna
ne kiekvieną mėnesį.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 16 eurų.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
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.
12.10 Pasaulio dokumentika.
Brazilijos laukinės gamtos įdomybės.
13.05 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingoji Afrika 2.
14.00 Puaro. N-7.
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Tai... sudėtinga. N-7.
23.05 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingoji Afrika 2.
1.00 Puaro. N-7.
2.40 Delfinai ir žvaigždės.
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Kung Fu Panda”.
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.

9.30 Grąžinkite Reksą.
9.50 Mikė Pūkuotukas.
10.00 KINO PUSRYČIAI Šuo
vampyras.
11.50 Provincialai Niujorke.
N-7.
13.35 Didžiosios motušės namai 2. N-7.
15.30 Pričiupom!. N-7.
16.30 Tokia jau mano dalia.
N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Žvaigždžių duetai.
Gražiausios dainos.
22.30 PREMJERA Keršto kraujas. N14.
0.05 Karantinas 2. Terminalas.
1.40 Visiškai slaptai. N-7.

11.00 “BBC dokumentika.
Gamtos stebuklas. Mažyliai”.
13.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
13.30 Už vaikystę (k).
14.00 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 “44-as skyrius”. N-7.
19.00 Pričiupom! (k). N-7.
19.25 Nuogas ginklas 2 1/2.
Baimės kvapas. N-7.
21.00 “Kultas”. N14.
22.50 Gėlėti sapnai. N14.
1.00 Bėglys. N14.
2.40 Kambariokė. N-14.
4.05 Nuogas ginklas 2 1/2.
Baimės kvapas (k) N-7.

6.30 Ančiukų istorijos.
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.
7.30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai.
N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Kapitono Granto beieškant,
1986. N-7.
9.55 Kamelotas. N-7.
11.00 Ragai ir kanopos.
12.45 Ledo princesė.
14.45 Teisinguolis Dadlis.
16.15 Ekstrasensai detektyvai.
N-7.
18.30 TV3 žinios
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos.
21.30 Nesunaikinami 2. N-14.
23.25 Pakeisti likimai. N-14.
1.25 Pabėgti neįmanoma. N-14.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Būrėja”.
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
8.50 “Sodininkų pasaulis”.
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
10.30 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus”.
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.
12.00 “Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein”.
12.30 “Šios vasaros valgiai”.
13.00 “Keisčiausi pasaulio restoranai”.
13.30 “Sodininkų pasaulis”.
14.05 “Kas namie šeimininkas?”
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Pasaulio burtininkai”.
N-7.
17.00 Nemarus kinas. Trys
muškietininkai. Miledi kerštas.
N-7. 1961 m.
19.00 “Būrėja”.
20.00 “Akloji”.

7.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
7.30 Europos galiūnų čempionatas Anglijoje (k).
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 “Viena už visus”. N-7.
10.05 Beatos virtuvė.

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 Didysis Gregas. N-7.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.10 Giminės po 20 metų.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga”.
21.15 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą”.
22.15 Nusikaltėlių armija. N-14.
0.35 Klausimėlis.lt.
0.55 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras. Australija - Lietuva.
3.05 Senis. N-7.
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Bjaurusis ančiukas.
13.05 “Svajonių princas”.

14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Žemės branduolys N-7.
0.50 “Judantis objektas”. N-7.
1.40 “Visa menanti”. N-7.
2.25 “Ties riba”. N14.
6.25 Kung Fu Panda. 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 2 Barai. Išlikimo kovos.
12.00 Slibinų dresuotojai. N-7.
13.00Kempiniukas 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 Naisių vasara. Sugrįžimas.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Kaip mylėtis angliškai?
N-14.
0.25 Skandalas. N-14.
1.25 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
6.35 Sveikatos ABC televitrina.
7.00 Šlymano įpėdiniai. Vokiečių
Hanzos iškilimas.

7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 Pasaulinė invazija. Mūšis
dėl Los Andželo. N14.
23.40 Gėlėti sapnai. N14.
1.55 “Kultas”. N14.
3.25 “Kalbame ir rodome”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų. N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
13.35 Būrėja. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
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21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nusikaltimo vieta. Komisarė
Lindholm. N-7.
22.40 Kapinių stotis. N14.
0.20 “Su kuo, po galais, aš susituokiau?”. N-7.
1.10 “Laiko gijos”. N-7.
2.25 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus”.
3.10 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.
3.40 “Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein”.
4.05 “Šios vasaros valgiai”.
4.35 “Kas namie šeimininkas?”
5.20 “Griežčiausi tėvai”.

tė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.50 Džiazo muzikos vakaras.
XVIII tarptautinis džiazo festivalis
“Birštonas 2014”.
0.40 LRT OPUS ORE. Grupė
“IVTKYGYG”.
1.40 Kritimas kaip skrydžio dalis.
2.30 Muzika gyvai.
4.10 LRT Kultūros akademija.
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
5.30 Panorama.

Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
8.00 Vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos festivalis
“Laumės juosta 2015”.
9.20 Jubiliejinis Virgilijaus
Noreikos koncertas.
10.25 Šventadienio mintys.
10.55 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.25 Kelias į namus.
11.55 ORA ET LABORA.
12.30 Onutė Narbutaitė. Opera
“Kornetas”.
14.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
15.30 Karinės paslaptys.
16.20 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.45 Premjera. Holodomoras.
Genocido technologijos 2 d.
17.45 Žinios.
18.00 Kritimas kaip skrydžio
dalis.
19.00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
20.00 Mūsų dienos - kaip šven-

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 “Penktoji pavara”.
7.55 KK2 (k). N-7.
10.00 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Beatos virtuvė (k).
14.30 24 valandos (k). N-7.
19.25 “Penktoji pavara”.
20.20 SUPERDOKUMENTIKA
Plėšikai. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
23.20 Nuo... Iki... (k).
0.10 “Penktoji pavara”.
1.00 Ne vienas kelyje (k).
1.25 Autopilotas (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
4.10 Dviračio šou (k).
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. N-7.
7.30 Ledo kelias. N-7.
7.50 Aukščiausia pavara.
Lenktynės. N-7.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pragaro kelias. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.

N-7.
12.00 Ekstremali žvejyba. N-7.
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
15.00 Ledo kelias. N-7.
16.00 Pragaro kelias. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 6 kadrai. N-7.
19.00 “Formulės - 1” pasaulio
čempionato Vengrijos Didžiojo
prizo lenktynės. Vaizdo įrašas.
21.35 TV3 žinios.
22.40 Nakties TOP. N-14.
23.10 Nakties TOP. Vasara+. S.
23.40 Vikingai. N-14.
0.45 Rizikingiausi policijos darbo epizodai. N-14.
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
N-7.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Gyvenimas greta meldinės nendrinukės.
10.30 Ekovizija.
10.40 1410. Žinomas nežinomas Žalgiris.
12.15 Nepriklausomybės kovos
Lietuvoje. Valstybės kūrimasis.
12.50 Nepriklausomybės kovos
Lietuvoje. Operacijos bolševikų
fronte.
13.20 “Mano mama - nuotaka”.
15.00 Žinios.
15.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 Žinios.
17.30 “Pėdsakas”. N-7.
20.30 “Tigrų sala”.
21.00 Žinios.
21.27 Ar žinai, kad...?
21.30 “24/7”.
22.30 “Apokalipsės karys”.
0.25 “Įniršis ir garbė”.
2.25 “24/7”.
3.10 1410. Žinomas nežinomas
Žalgiris.
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Midsomerio žmogžudystės II.
N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
1.05 “Karadajus”. N-7.
2.00 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.45 “Vedęs ir turi vaikų”.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė.
8.20 Laiko ženklai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10
Mūsų
miesteliai.
Lyduvėnai.
13.00 Didysis Gregas 3. N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 11.
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 Naisių vasara.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai
2.
15.30 Heidė.
15.55 Šokių akademija 2.
16.20 Neskubėk gyventi.
17.05 Mokslo sriuba.
17.30 Kultūrų kryžkelė.
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Kultūrų kryžkelė.
18.45 Kultūrų kryžkelė.
19.00 Septynios Kauno dienos.
19.40 Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato dirigento
Juozo Domarko 80-mečiui.
20.30 Džesika Flečer (kart.).
21.20 Euromaxx.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Italas. N-7.
0.05 ARTi. Iš laiko ir spalvų išausta.
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-

dės.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Tikri vyrai.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
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.
10.30 Nuo... Iki....
11.15 Valanda su Rūta.
12.50 Už vaikystę (k).
13.20 24 valandos (k). N-7.
15.20 Plėšikai. 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 Viskas teisėta. N-7.
8.00 Medikopteris. N-7.
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.25 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
12.30 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7.
13.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.

23.00 Pjūklas VI. S.
0.50 6 kadrai. N-7.
1.00 Comedy club. N-14.
2.00 Paskutinis žmogus Žemėje.
N-7.
7.20 Kaimo akademija.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
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.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
21.00 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
21.30 “Leningradas. Pokario
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.40 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
0.05 “Miškinis”. N-7.
1.05 “Pėdsakas”. N-7.
1.50 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
N-7.
3.05 “Pėdsakas”. N-7.
3.45 “Jaunikliai”. N-7.
4.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.
N-7.
5.05 “Pėdsakas”. N-7.
5.45 “Jaunikliai” N-7.
6.10 “Tigrų sala”.
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antradienis

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras. Australija - Lietuva.
11.25 Didysis Gregas 3. N-7.
12.15 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga”.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas
projektas „90 dainų - 90 legendų”.
23.00 Žydroji bedugnė. N-14.
1.55 Senis. N-7.
2.55 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
3.20 Klauskite daktaro.
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Vasilisa Gražioji.
13.05 “Svajonių princas”.

14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Meksikietis N-7.
0.40 “Judantis objektas”. N-7.
1.30 “Visa menanti”. N-7.
2.15 “Ties riba”. N14.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. 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
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Jūrų pėstininkas.
Užnugaris. N-14.
0.15 Skandalas. N-14.
1.15 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
6.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.

7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 Pusvalandžio reikalas.
N14.
23.00 Pasaulinė invazija.
Mūšis dėl Los Andželo. N14.
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.55 “Kortų namelis”.
2.50 “Kalbame ir rodome”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “”Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų. N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”.
N-7.
13.35 Būrėja. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
15.35 “Mentalistas”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo švie-

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akademija 2.
10.35 Premjera. Džesika
Flečer 2. N-7.
11.25 Didysis Gregas 3. N-7.
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga”.
21.15 Stilius.
22.05 Išmuštieji iš vėžių.
N-14.
23.50 Senis. N-7.
1.05 Emigrantai.
2.05 Gyvenimas.
2.55 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras. Argentina - Lietuva.
5.05
Mūsų
miesteliai.
Smalininkai.
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Paklydėlės papūgos sugrįžimas.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Kruvinas sąrašas. N14.
0.00 “Judantis objektas”. N-7.
0.50 “Visa menanti”. N-7.
1.35 “Ties riba”. N14.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55Kempiniukas Plačiakelnis.
8.25
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. 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
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Rokis Balboa. N-7.
0.35 Raitelis be galvos. N-14.

1.30 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
6.55 Muchtaro sugrįžimas.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 “PREMJERA Pavariau”.
21.30 Draugiškas seksas.
N14.
23.30 Pusvalandžio reikalas.
N14.
0.55 “Mistinės istorijos”. N-7.
1.45 “Bordžijos”. N14.
2.40 “Kalbame ir rodome”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “”Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų. N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”.
N-7.
13.35 Būrėja. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”.
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sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00
DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio žmogžudystės II N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
0.55 “Karadajus”. N-7.
1.45 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.35 “Būrėja”.
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.05 “Širdele mano”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė.
8.20 Laiko ženklai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Girių horizontai.
12.35 Gimtoji žemė.
13.00 Didysis Gregas 3. N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 Naisių vasara.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai 2 (kart.).
15.30 Džiazo muzikos vakaras. XVIII tarptautinis džiazo
festivalis “Birštonas 2014”.
16.20 Neskubėk gyventi.
17.05 Mokslo sriuba.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Bėdų turgus.
19.35 Prokurorai.
20.30 Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui.

21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Tai... sudėtinga (kart.).
0.15 Naktinis ekspresas.
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Karinės paslaptys.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
3.40 Neskubėk gyventi.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2. N-7.
12.20 “Penktoji pavara”.
13.15 Plėšikai. N-7.
15.00 24 valandos. 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).
6.55 Viskas teisėta. N-7.
7.50 Medikopteris. N-7.
8.55 Tavo augintinis.
9.25 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7.
13.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
13.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.
13.30 Univeras. N-7.

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Armagedonas.. N-7.
1.10 Comedy club. N-14.
2.05 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7.
6.55 Reporteris. Keliauk su
“Reporteriu”.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
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.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
21.00 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
21.30 “Leningradas. Pokario
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.35 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
0.05 “Miškinis”. N-7.
1.05 “Pėdsakas”. N-7.
1.50 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.

2016 07 27
15.35 “Mentalistas”. 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 III.
N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
0.55 “Karadajus”. N-7.
1.45 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.35 “Būrėja”.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.45 Duokim garo!.
8.20 Laiko ženklai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10
Mūsų
miesteliai.
Reškutėnai. 1 d.
13.00 Didysis Gregas 3. N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 11.
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 Naisių vasara.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai 2.
15.30 Heidė.
15.55 Šokių akademija 2.
16.20 Neskubėk gyventi.
17.05 Mokslo sriuba.
17.30 Matematiko Jono
Kubiliaus 95-osioms gimimo
metinėms. Retrospektyva.
18.00 Legendos.
18.45 Džesika Flečer 2. N-7.
19.35 Prokurorai.
20.30 Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui.
Simfoninės muzikos koncertas

“Iš orkestro lobyno”.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Elito kinas. Premjera.
Lili Marlen N-14.
0.30 Naktinis ekspresas.
1.00 Prisiminkime.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Legendos.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2. 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).
6.55 Viskas teisėta. N-7.
7.50 Medikopteris. N-7.
8.55 6 kadrai.
9.25 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7.
13.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.

13.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Lietuvos futbolo rungtynės. Klaipėdos „Atlantas” Kauno „Kauno Žalgiris”.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 A komanda. N-7.
1.00 Comedy club. N-14.
1.55 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7.
6.55 Reporteris. Keliauk su
“Reporteriu”.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”.
N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
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.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
21.00 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
21.30 “Leningradas. Pokario
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.35 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
0.05 “Miškinis”. N-7.
1.05 “Pėdsakas”. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras. Argentina - Lietuva.
11.25 Didysis Gregas 3. N-7.
12.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.10 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi.
16.00 Senis. N-7.
17.05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga”.
21.15 Kelionės su „Istorijos
detektyvais”.
22.10 Kraujo broliai. N-14.
23.45 Senis. N-7.
0.45 Emigrantai. (kart.).
1.35 „Antis” Trakų pilyje.
Atsisveikinimo koncertas.
„Nemunu per Lietuvą”.
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Paklydėlės papūgos sugrįžimas.

13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Saulės ašaros. N14.
0.35 “Judantis objektas”. N-7.
1.25 “Visa menanti”. N-7.
2.10 Sveikatos ABC televitrina
6.25 Madagaskaro pingvinai.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. 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
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Drakonų tiltas. N-14.
0.20 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-14.
1.20 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
6.55 Muchtaro sugrįžimas.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.

8.50 “44-as skyrius”. N-7.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Užkandinė ant ratų.
23.35 Draugiškas seksas.
N14.
1.30 “Mistinės istorijos”. N-7.
2.20 “Bordžijos”. N14.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “”Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų. N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”.
13.35 Būrėja. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”.
15.35 “Mentalistas”. 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

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akademija 2.
10.35 Premjera. Džesika
Flečer 2. N-7.
11.25 Didysis Gregas 3.
N-7.
12.15 Kelionės su „Istorijos
detektyvais”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.10 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi.
16.00 Senis. N-7.
16.45 Klausimėlis.lt.
17.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 Duokim garo!
22.40 Sugrįžimas. N-14.
0.20 Senis. N-7.
1.05 Emigrantai.
2.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso

reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Bobikas svečiuose
pas Barbosą.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Policijos akademija
3. Vėl apmokymuose. N-7.
21.10 Pabaisa. N-7.
23.10 Suvilioti nepažįstamąjį. N14.
1.10 Kruvinas sąrašas.
N14.
6.25 Monsunas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55
Kempiniukas
Plačiakelnis.
8.25
Naisių
vasara.
Sugrįžimas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. 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 Aladinas. N-7.
21.15 Geležinis žmogus 2.
23.55 2 Barai. Naktis. S.
0.25 Gimę mylėti. N-14.
2.45 Rokis Balboa. N-7.
6.55 Muchtaro sugrįžimas.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 “Laukinis”. N-7.

10.45 “Sudužusių žibintų
gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų
gatvės”.
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
21.30 “Delta” būrys. N14.
23.55 Užkandinė ant ratų.
1.50 “Mistinės istorijos”.
N-7.
2.40 “Bordžijos”. N14.
3.35 “Delta” būrys. N14.
6.50
“Daktaras
Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
7.45 “”Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės”.
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.
8.40 “Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi”.
9.05 “Vedęs ir turi vaikų.
N-7.
10.00 “Sodininkų pasaulis”.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”.
13.35 Būrėja. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”.
15.35 “Mentalistas”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo
šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.

VAKARAS.
PREMJERA
Nebylus liudijimas. Didesnė
meilė.. N-7.
23.05 “Užkampis”. N-7.
0.00 “Su kuo, po galais, aš susituokiau?”. N-7.
0.50 “Karadajus”. N-7.
1.35 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.25 “Būrėja”.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.
6.45 Duokim garo!.
8.20 Laiko ženklai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10
Mūsų
miesteliai.
Reškutėnai.
13.00 Didysis Gregas 3. N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 11.
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 Naisių vasara.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai 2.
15.30 Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui.
Dirigentas Juozas Domarkas.
16.20 Neskubėk gyventi.
17.05 Mokslo sriuba.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.35 Prokurorai.
20.30 Dalia Kutraitė kalbina...
Juozą Domarką.
21.00 Nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui. Vakaro autografas.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui.
0.20 Naktinis ekspresas.
0.55 ...formatas.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Legendos.
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.
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.
15.10 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).
6.55 Viskas teisėta. N-7.
7.50 Medikopteris. N-7.
8.55 Vienam gale kablys..
9.25 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
13.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.
13.30 Univeras. N-7.

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Divergentė. N-14.
1.00 Comedy club. N-14.
1.55 Naujokė. N-7.
6.55 Reporteris. Keliauk su
“Reporteriu”.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”.
N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
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.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
21.00 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
21.30 “Leningradas. Pokario
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.35 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
0.05 “Miškinis”. N-7.
1.05 “Pėdsakas”. N-7.
1.50 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
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20.05 “CSI. Niujorkas”.
N-7.
21.00
“DETEKTYVO
VAKARAS.
PREMJERA
Nusikaltimas”. N14.
23.05 SNOBO KINAS
Pabėgėlė. N14.
0.40 “Karadajus”. N-7.
1.25 “Dvidešimt minučių”.
N-7.
2.15 “Būrėja”.
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.05 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.05 “Širdele mano”. N-7.
LRT Kultūros
6.45 Jūros šventė 2009.
8.25 Laiko ženklai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai
12 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Banchetto musicale
2015.
13.00 Didysis Gregas 3.
N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 12.
14.25 ARTi.
15.05 Padūkėliai marsupilamiai 2.
15.30 Heidė.
15.55 Šokių akademija 2.
16.20 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas “Dainų
dainelė 2016”.
18.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.00 Muzika gyvai.
20.30 Džesika Flečer 2.
N-7.
21.20 Didžioji Lietuva.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Kraujo broliai. N-14.
23.45 Naktinis ekspresas.
0.20 Gera pasaulio muzika.

1.15
2.15
3.00
N-7.
3.40

Laba diena, Lietuva.
Legendos.
Nuodėminga meilė.
Neskubėk gyventi.

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
14.20 24 valandos. N-7.
15.20 Plėšikai. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 “Penktoji pavara”.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
6.55 Viskas teisėta. N-7.
7.50 Medikopteris. N-7.
8.55 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.25 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
13.00 Paskutinis iš vyrų.
N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Medikopteris. N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.

17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7
21.00 Farai. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30
Bušido.
KOK
Pasaulio didžiojo prizo turnyras. N-14.
0.30 A komanda. N-7.
6.55 Reporteris. Keliauk su
“Reporteriu”.
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”.
N-7.
9.20 “Pėdsakas” N-7.
10.20 “Platinos karštinė”.
N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”.
N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
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.
18.55 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris.
20.25
“Leningradas.
Pokario gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris.
23.00 “Nevaikiški žaidimai”.
.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu. (subtitruota).
6.30 Rojus Lietuvoj.
7.30
Mūsų
miesteliai.
Smalininkai. 2 d.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Gėlių odisėjos (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika.
Pasaulio gamtos stebuklai.
(subtitruota).
13.50 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7.
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.55 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Australija Lietuva.
20.00 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterijos „Keno Loto” ir
„Jėga”.
20.30 Panorama.
21.00 Jūros šventė 2015.
Dalyvauja Merūnas Vitulskis,
Linas Adomaitis ir Aleksandras
Rybakas.
22.20 Dainos prie jūros.
22.40 Premjera. Maiklas
Džeksonas. N-7.
0.10 Pasaulio dokumentika.
2.00 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7.
TV
6.30 “Garfildas”.
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.

Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Kung Fu Panda”.
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 “Ponas Bynas”.
9.30 “Rožinė pantera”.
10.00 “Na, palauk!”.
10.15 KINO PUSRYČIAI
Skraidančių beždžionėlių antplūdis.
12.00 Policijos akademija 3.
Vėl apmokymuose. N-7.
13.40 Pričiupom!. N-7.
14.40 Načas Libras. N-7.
16.25 “Gyvenimo šukės”. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Katės ir
šunys. Kačių kerštas.
21.05 Didžiosios motušės namai. Obuolys nuo obels. N-7.
23.10 Meilės guru N14.
0.45 Saulės ašaros. N14.
6.30 Ančiukų istorijos.
7.00 Bidamanų turnyras. N-7.
7.30
Žvaigždžių
karai.
Sukilėliai. N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Madagaskaro pingvinai.
N-7.
9.00 Kung Fu Panda. N-7.
9.30 Mes pačios.
10.00 Kamelotas. N-7.
11.05 Operacija „Riešutai”.
12.50 Inspektorius Gadžetas.
14.15 Užsispyrėlės sutramdymas. N-7.
16.10 Ekstrasensai detektyvai. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Karibų ratai. N-7.

20.30 Čihuahua iš Beverli
Hilso. N-7.
22.15 Lūšnynų milijonierius.
N-14.
0.50 2 Barai. Naktis. S.
1.15 Tobulas jausmas. N-14.
2.50 Geležinis žmogus 2. N-7.
6.25 Pričiupom! (k). N-7.
6.50 Pagalbos skambutis (k).
7.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
8.30 Brydės.
9.00 Pričiupom! (k). N-7.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (k). N-7.
11.00 Pasaulio štangos atkėlimo čempionatas Anglijoje.
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
13.00 FAILAI X. Uždegančios
žiežirbos. Fejerverkų istorija.
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.
16.00
“Kas
žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
18.00 “44-as skyrius”. N-7.
19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.50 MANO HEROJUS
Korumpuotasis. N14.
23.50 AŠTRUS KINAS Netark
nė žodžio. N14.
6.50 “Akloji”.
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
8.50 “Sodininkų pasaulis”.
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus”.
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
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duo”.
12.00 “Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein”.
12.30 “Šios vasaros valgiai”.
13.00 “Sodininkų pasaulis”.
14.05 “Kas namie šeimininkas?”.
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Pasaulio burtininkai”.
N-7.
17.00 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
19.00 MEILĖS ISTORIJOS
Rosamunde Pilcher. Gyvatės
rojuje. N-7.
21.00
DETEKTYVO
VAKARAS Nusikaltimo vieta.
Komisarė Lindholm. Vien liūdesys ir skausmas. N-7.
22.40 “Laiko gijos”. N-7.
0.10 “Magai”.
1.05 Pabėgėlė. N14.
2.30 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus”.
3.15 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.
3.45 “Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein”.
4.10 “Šios vasaros valgiai”.
4.40 “Kas namie šeimininkas?”.
5.25 “Griežčiausi tėvai”.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Legendos.
7.45 Didžioji Lietuva.
8.15 Duokim garo!
9.45 Kultūrų kryžkelė.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.15 LRT Kultūros akademija.

12.00 Linija, spalva, forma.
12.45 Vincas Krėvė. Skirgaila.
15.00 Euromaxx.
15.30 Tikri vyrai.
16.20 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.50 Premjera. Kinijos skoniai.
17.45 Žinios.
18.00 Nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui. Koncertas, skirtas Juozo
Domarko vadovavimo Lietuvos
nacionaliniam simfoniniam orkestrui 50-mečiui.
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - kaip
šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Šventė Kvėdarnoje.
23.20 Sugrįžimas. N-14.
0.50 Simfoninės muzikos koncertas “Iš orkestro lobyno”.
2.10 Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui.
6.00 Teleparduotuvė.
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.
17.40 Dviračio šou (k).
19.30 Valanda su Rūta (k).
21.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Autopilotas.
23.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).

6.30 Dviračiais per Altajų (1).
N-7.
7.30 Ledo kelias. N-7.
8.30 Ekstremali žvejyba N-7.
9.00 Vienam gale kablys (5).
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 Pragaro kelias. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.
N-7.
12.00 Futbolo.TV.
12.30 Dviračiais per Altajų.
N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Aukščiausia pavara.
Lenktynės.
15.00 Ledo kelias. N-7.
16.00 Pragaro kelias. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 6 kadrai. N-7.
19.00 Blondinės. N-7.
21.00 Be stabdžių. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Svetimšalis. N-14.
0.50 Divergentė. N-14.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. N-7.
9.30 “Laukinis pasaulis”.
10.20 “Fandorino bylos.
Turkiškas gambitas”. N-7.
15.00 Žinios.
15.25 “80-ieji”. N-7.
17.00 Žinios.
17.30 “Pėdsakas”. N-7.
19.30 “Sparnuočių gyvenimas.
Nepasotinamieji”.
20.35 “Viskas apie gyvūnus”.
21.00 Žinios.
21.30 “Vagišiai”. N-14.
23.40 “23:14”. N-14.
1.25 “VagišiaiN-14.
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Anykščių kraštą gražina... pašalpų gavėjai
anot direktorės Jolantos Pleškienės, darbuojasi maždaug vienas ar
du pašalpų gavėjai.
„Jie atlieka pagalbinius darbelius. Visokie pavalymai, pagalba
vyresniems žmonėms. Kitą kartą
archyvą tvarko. Jie mums duoda
naudos ir mūsų rankas pailgina.
Daugiau darbelių patys padarom.
Tiek aš, tiek darbuotojos nemokamus darbus dirbančiais pašalpų gavėjais esame patenkintos“, - sakė
J. Pleškienė, pridurdama, kad per
visą praktiką susidūrė tik su dviem
noro dirbti nerodžiusiais pašalpų
gavėjais.
Skeptiškų nuotaikų mažėja

Anykščių socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė pastebi, kad
pašalpų gavėjai jiems privalomus atlikti
darbus įstaigoje dažniausiai atlieka gan
noriai, viskuo domisi.
(Atkelta iš 1 p.)
Už pašalpas privalo atidirbti
šimtai rajono gyventojų

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas didžiausią pašalpų gavėjų
naudą atliekant visuomenei naudingus
darbus mato tvarkant rajono viešąsias
erdves.

teikiant socialines paslaugas, organizuojant kultūros, sporto ir kitus
renginius. Visuomenei naudinga
veikla gali trukti ne ilgiau kaip 4
valandas per parą, 40 valandų per
mėnesį.
Atsisakiusieji dirbti visuomenei
naudingus darbus, pašalpų gavėjai
gali netekti jiems priklausančios
piniginės socialinės paramos.

Tarybos narys Donatas Krikštaponis
vis dar mato nesutvarkytų viešųjų erdvių ir ragina labiau pasistengti, kad
privalomus darbus dirbantys pašalpų
gavėjai juos atliktų kruopščiau.

visuomenei naudingų darbų reika- džiaugėsi E. Pajarskas, pridurdalus aiškino E. Pajarskas.
mas, kad iki šiol nebuvę konfliktų,
Anykščių seniūnijoje piniginės tad esą „viskas normos ribose“.
socialinės paramos gavėjai, anot E.
Anykščių seniūnijos seniūnas E.
Pajarsko, daugiauPajarskas nesiai dirba aplinkos
abejoja, kad
...Idealiausias variantas n e m o k a m i
tvarkymo darbus.
„Bendruomenės būtų, jei žmonės turėtų nuo- visuomenei
pačios sprendžia, latines darbo vietas ir nerei- naudingi darkokius darbus rei- kėtų tų pašalpėlių gauti...
bai prisideda
kia atlikti. Aišku,
prie to, kad
jeigu atsiranda toseniūnijos
kių pašalpų gavėjų, kurie sugeba aplinka atrodytų gražiau.
dažyti ar tinkuoti, mes medžiagas
„Kur atidirbinėja žmonės, ten ir
suteikiame ir jie tokius darbus pa- bendruomenių aplinkos tvarkindaro“, - apie tai, kad stengiamasi gesnės, ir pakelės gražesnės, lapai
išnaudoti visus pašalpų gavėjų ge- apgrėbti“, - pastebėjo E.Pajarskas.
bėjimus, pasakojo E.Pajarskas.
Darbo įrankių pašalpų gavėjams,
anot E. Pajarsko, netrūksta, nes
Piktybinių paramos gavėjų dažniausiai jais aprūpina pačios
praktiškai nepasitaiko
bendruomenės.
„Kokie ten darbo įrankiai reikaUž gaunamą piniginę socialinę lingi šiukšlių rinkimui? Įteikiame
paramą žmonės privalo atidirbti šiukšlių maišus, pirštines. Ir visjau trečius metus. Anykščių seniū- kas“, - kalbėjo E. Pajarskas.
nijos seniūnas E. Pajarskas sako,
kad visuomenei naudingų darbų
Pašalpų gavėjų pagalba
rezultatai apčiuopiamesni tik tuodžiaugiasi
met, kai dirbantieji akyliau kontroliuojami.
Piniginės socialinės paramos
„Nėra pas mus tokių piktybinių, gavėjai nemokamus darbus dirba
kaip, pavyzdžiui, Panevėžyje, kur ne tik seniūnijose, bendruomenėteismuose dėl atidirbinėjimo aiš- se, bet ir savivaldybei pavaldžiose
kinasi. Kokias užduotis duodame, įstaigose. Apie tai, koks tokių astą žmonės ir padaro. O tie, kurie tų menų poreikis, įstaigų vadovai inužduočių neatlieka, netenka pinigi- formuoja savivaldybės Socialinės
nės socialinės paramos“, - Anykš- paramos skyrių. Anykščių sociačių seniūnijos pašalpų gavėjais linių paslaugų centre kas mėnesį,

Anykščių rajono savivaldybės
duomenimis, šių metų kovą piniginė socialinė parama buvo mokama
2032 rajono gyventojams, tačiau
tik nedidelė pašalpų gavėjų dalis
buvo pasitelkta atlikti visuomenei naudingą darbą. Remiamiems
gyventojams taikomą prievolę
Dažniausiai tvarko aplinką
prasidėjus pavasariui atliko 304
asmenys.
Anykščių seniūnijos seniūnas
Balandį iš 1915 piniginės socia- Eugenijus Pajarskas „Anykštai“
linės pašalpos gavėjų visuomenei pasakojo, kad kas mėnesį dirbannaudingą darbą dirbo 225 asme- čiųjų visuomenei naudingus darnys. Tiek piniginės pašalpos ga- bus pašalpų gavėjų skaičius būna
vėjų, tiek ir dirbančių visuomenei skirtingas ir siekia nuo 20 iki 40
naudingus darbus asmenų skaičius asmenų.
įsibėgėjus šiltajam periodui laips„Tie pašalpų gavėjai, kurie gyniškai mažėja, nes žmonės susiran- vena Elmininkuose, Ažuožeriuose
da laikinus darbus, tačiau rudeniop ar Burbiškyje, jie atidirba benjų skaičius ir vėl išauga.
druomenėse, o kiti, kurie gyvena
Priminsime,
mažesniuose
kad pagal Pikaimuose, aš
...Balandį iš 1915 pinigi- užduodu užduoniginės socialinės paramos nės socialinės pašalpos ga- tis, kad atitinn e p a s i t u r i n - vėjų visuomenei naudingą kamuose kelių
tiems asmenims darbą dirbo 225 asmenys...
ruožuose šiukšįstatymą saviles
nurinktų,
valdybės admišakas apkapotų
nistracija turi teisę visuomenei ir pakontroliuoju. Darbai pas mus
naudingai veiklai pasitelkti darbin- seniūnijoje taip vyksta, nes seniūgus nedirbančius ir nesimokančius nija didelė ir aš neturiu galimybės
darbingo amžiaus asmenis, jei jie tų, kurie gyvena Vikonyse ar Inkūgauna piniginę socialinę paramą nuose, vežtis į Anykščius ir jiems
(socialinę pašalpą ir būsto šildy- duoti darbų“, - apie organizacinius
mo, geriamojo bei karšto vandens
išlaidų kompensacijas) ir nedalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse. Atidirbti už pašalpas nereikia pensinio amžiaus
Javapjūtei besirengiančius šalies ūkininkus ir ūkius viena digyventojams, nėščioms moterims,
džiausių atliekų tvarkymo bendrovių „Ekonovus“ ragina atsamotinai ar tėvui, auginantiems
darželio nelankantį ikimokyklinio
kingai tvarkyti ūkinėje veikloje susidarančias pakuočių atliekas
amžiaus vaiką, gyventojams, kurie
ir skelbia „Draugiškiausio gamtai ūkininko“ konkursą.
slaugo sunkų ligonį, neįgaliesiems,
„Šiuolaikiniuose ūkiuose kauŪkininkams tereikia susisiekti su
kurių nedarbingumo lygis viršija
piasi
tonos
įvairių
pakuočių
atliebendrovės
„Ekonovus“ užsakymų
45 proc., ar gyventojams, kurie
kų
nuo
trąšų,
sėklų,
kitų
ūkininskyriumi
bendru
visai Lietuvai telepašalpos mokėjimo metu serga ir
kavimui
būtinų
medžiagų,
taip
fonu
8
630
11116
arba artimiausiu
turi tai patvirtinantį medikų pažymėjimą. Visuomenei naudinga vei- pat plastikinės šienainio plėvelės, bendrovės padaliniu ir susitarti dėl
kla gali būti: aplinkos tvarkymas, didmaišiai. Jei visa tai patenka į jiems patogaus laiko. Įmonės atstovai
parkų, miškų, medelynų, želdinių gamtą ar sąvartynus, nesuyra šim- atvažiuoja į vietą, o už surinktas patvarkymas ir priežiūra, pagalba tmečiais. Todėl norime paskatinti kuotes atliekų turėtojui išrašo dokusocialinėse, švietimo, sveikatos, ūkininkus laikytis gerosios ūkinin- mentą, patvirtinantį tinkamą atliekų
kultūros ir kitose įstaigose ir insti- kavimo praktikos, rūšiuoti atlie- sutvarkymą. Jeigu pas ūkininką nuotucijoje, pagalba nevyriausybinėse kas, o mes jas surinksime ir pasi- lat kaupiasi tokių pakuočių atliekos,
organizacijose, veikiančiose soci- rūpinsime jų perdirbimu“, - sako sudaromos ilgalaikės sutartys, kurios
alinės, švietimo, sveikatos, kultū- bendrovės „Ekonovus“ generalinis leidžia ūkininkui sumažinti išlaidas ir
atliekas tvarkyti reguliariai.
ros, aplinkosaugos srityse, pagalba direktorius Rolandas Rutėnas.

Rinks draugiškiausius gamtai ūkininkus
Alytaus rajono ūkininkas Mindaugas Matulionis, valdantis 520 hektarų
dirbamos žemės ir auginantis 150 mėsinių galvijų, sako, kad ūkininkaujant
iš tiesų susikaupia didžiuliai kiekiai
įvairiausių atliekų, kurias jis stengiasi pirmiausia tvarkingai surūšiuoti ir
perduoti atliekų tvarkytojams.
„Elgtis kitaip net į galvą neateitų,
nors rūšiavimas irgi atima laiko: nuo
plastikinės šienainio plėvelės reikia atskirti rulonavimo tinklą, kuris netinka
perdirbimui, pasirūpinti, kad plėvelė
būtų sausa. Šias atliekas perduodu
atliekų vežėjams, o atidirbusius tepalus ir kitas pavojingas atliekas išvežu
į tam skirtus specialius konteinerius“,
- pasakoja M. Matulionis.
Tačiau ne visi ūkininkai tokie pa-

Anykščių socialinių paslaugų
centro direktorė J. Pleškienė prisiminė, kad naujoji tvarka, verčianti
pašalpų gavėjus dirbti neapmokamą darbą, prieš trejus metus buvo
sutikta su skeptiškomis nuotaikomis, tačiau dabar situacija keičiasi.
„Idealiausias variantas būtų, jei
žmonės turėtų nuolatines darbo
vietas ir nereikėtų tų pašalpėlių
gauti. Bet dabar yra, kaip yra, viskas pamažu, lyg ir viskas gerai.
Kažkoks indėlis turi būti, už dyką
tie pinigėliai iš valstybės neturi
būti – jeigu gauni, turi ir kažkiek
atiduoti to darbo“, - apie piniginės
socialinės paramos gavėjams nustatytą atidirbinėjimo tvarką svarstė J. Pleškienė.
Vadovams linki daugiau
principingumo
Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis
neabejoja, kad už piniginę socialinę paramą privalomus darbus dirbantys asmenys naudingi Anykščių
kraštui, tačiau mano, kad atsakingi
asmenys turėtų labiau pasistengti,
kad ta nauda nebūtų tik dėl akių.
„Tų žmonių darbas priklauso nuo seniūnų, bendruomenių
vadovų principingumo. Jei į tą
darbą žiūrima principingai, tikrai
yra nauda, o kur žiūrima pro pirštus, tai du kvadratinius metrus
šaligatvio nuskuta, o užskaito
beveik pusę dienos darbo. Daug
kur mieste ir gyvenvietėse apžėlusios pakelės, šalia kultūros namų
nesutvarkyta, šias problemas tie
žmonės gali išspręsti. Dažnai pats
važinėju per kaimus, susitikinėju
su žmonėmis ir keliu tą klausimą,
kad žmonės atsakingiau dirbtų
privalomą valandų skaičių“, sakė D.Krikštaponis.
vyzdingi. Daugelis vis dar nenori
tinkamai pasirūpinti pakuočių
atliekomis. Pavyzdžiui, šienainio
plėvelės kišamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius arba
tiesiog paliekamos prie jų.
Inovatyvius ir efektyvius atliekų
tvarkymo sprendimus taikanti bendrovė „Ekonovus“ ypatingą dėmesį
skiria šalies ūkininkams, kurie nori
atsakingai tvarkyti jų ūkyje susidarančias atliekas. Norėdama juos
paskatinti bendrovė skelbia „Draugiškiausio gamtai ūkininko“ konkursą ir ragina jame visus aktyviai
dalyvauti.
Iki metų pabaigos bus išrinkti konkurso laimėtojai – draugiškiausias gamtai ūkininkas ir
bendrovė. Renkant nugalėtojus
bus vertinama atliekų rūšiavimo
kokybė ir surinktas kiekis.
Užsak. Nr. 861
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„Liūdesio lėktuvas“ nutūpė Anykščiuose
Liepos 20 dieną, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta „Anykštos“ žurnalisto Vidmanto Šmigelsko
knyga „Kur skraido liūdesio lėktuvai“.

Žurnalistą ir rašytoją Vidmantą Šmigelską (kairėje) kalbino jo
kolega žurnalistas Linas Bitvinskas.
Pasitinka pagal drabužį
„Versus aureus“ leidyklos
išleistoje knygoje žurnalistas
pasakoja apie savo trumpos
emigracijos patirtį Jungtinėje
Karalystėje, kelionę nuo narcizų laukų iki darbo sąvartyne.
Tačiau greičiau, tai tragikomiškas, vietomis absurdiškas
ir ironiškas pasakojimas apie
emigrantų santykius.
V. Šmigelską knygos pristatyme kalbino kolega Linas Bitvinskas.
Jau pačios knygos, autoriaus
rašymo stilistikos specifika padiktavo pristatymo toną – linksmai, gal net ironiškai apie liūdnus
dalykus, kai kur net priartėjant
prie Balio Sruogos „Dievų miško“ stilistikos.
Kaip vienas iš daugybės pavyzdžių buvo knygos autoriaus
pasakojimas, kaip į jį, tik ką
nuvykusį į Angliją ir išėjusį su
fotoaparatu prie jūros, vietiniai
anglai žiūrėjo pagarbiai, sveikinosi, tačiau jų požiūris pasikeitė,
kai jame ėmė atpažinti imigrantą. Pasak žurnalisto, į migrantus
tame miestelyje, kuriame gyveno
narcizų skynėjai, anglai žiūrėjo
gana priešiškai, nes matė juose
tuos, kurie niokoja jų puoselėjamą aplinką.
Kaip kitas pasaulis
Knygos autorius pasakojo, jog
emigrantai daug ir garsiai keikiasi, narcizų skynimo laukuose
darbas vyksta tyliai, nes visą laiką reikia skaičiuoti.
Į kolegos klausimą, apie ką iš
tiesų yra knyga „Kur skraido liūdesio lėktuvai“, V. Šmigelskas atsakė, kad jis pats sau užduoda šį
klausimą: „Skaitant atrodo, kad
kažką bandau teigti, įrodinėti, bet
nenorėčiau, jog mane matytų, kaip
kažką įrodinėjantį, teigiantį“.
Didelė dalis klausimų buvo
apie emigrantų tarpusavio santykius, socialinės padėties suvokimą. Knygos autorius pastebėjo, jog emigracijoje patys
žmonės, jų padėtis suvokiama kitaip nei čia: „Gradacijos
laipsniai kitokie. Čia žmogus,
tapęs komunalininkų brigadininku, nesielgia taip lyg būtų
kažin ką pasiekęs. Emigracijoje tokia karjera didžiuojasi ir
vaikšto pasipūtęs“. Arba kitas,
regis, nesuvokiamas pavyzdys
– išvažiuojant skinti narcizų

reikėjo mokėti ne anglų, bet
rusų kalbą. Kodėl? Paaiškėjo,
jog brigadininkas yra rusas.
Sąvartyne dirba su
aukštaisiais
Pristatyme daug dėmesio skirta
santykiams ne tik tarp lietuvių, bet
ir tarp kitų šalių emigrantų. Pasak
autoriaus, jo matyti žmonės labai
skirtingi – nuo gyvenančių tik šia
diena iki besistengiančių padaryti karjerą, pavyzdžiui, iš šiukšlių
rūšiuotojo tapti traktorininku. V.
Šmigelskas pasakojo sutikęs ir
„profesionalų migrantą“ čeką,
kuris jau iki Anglijos buvo dirbęs
ne vienoje šalyje ir vis migruodavo ten, kur moka bent šimtu eurų
daugiau. Taip pat, pasak knygos
autoriaus, jis pastebėjo, jog sąvartyne dirbę imigrantai turėjo
gerus išsilavinimus – įgiję aukštuosius ar bent jau kažkurį laiką
mokęsi universitetuose.
Atskira tema buvo ir santykiai
su britais. Tiesa, V. Šmigelskas
pasakodamas apie tai nevengė
ironijos. Pavyzdžiui, ieškodamas
bendrų temų su sąvartyne dirbančiais anglais, autorius vieno jų
paklausė, ką šis mano apie karalienę. „Vakar gėriau“, - sulaukė
atsakymo į klausimą iš nušvitusio, kad rado bendrą temą, anglo.
Kaip vėliau paaiškėjo, vietinis
pagalvojo, kad V. Šmigelskas paklausė apie alaus rūšį...
Autorius pastebėjo, kad jam
anglai pasirodė esantys labai
dideli aktoriai – pavyzdžiui, sąvartyne daug metų dirbantys vietiniai galėjo visą dieną nešioti tą
pačią lentą ir imituoti darbą, bet
taip įtikinamai, kad niekam iš šalies nekils abejonė, jog jie rimtai
dirba. Tačiau žurnalistas leido suprasti, jog jie net šiukšlyne gerbia kito asmenybę – pavyzdžiui,
savo darbo vietoje V. Šmigelskas
pritvirtino žaislinę žirafą, o anglai su ja elgėsi labai pagarbiai,
jei užkliudydavo praeidami, pataisydavo, net nesuprasdami, jog
ji pritvirtinta greičiau dėl pokšto.
Beje, V. Šmigelskas pastebėjo
ir netikėtų analogijų: „Sąvartyne
yra ta pati tvarka, kaip ir buvo
tarybinėje armijoje“. Vėliau autorius paaiškino – prie jo galėjo
prieiti bet kas ir siųsti dirbti bet
ko, o darbą geriausia imituoti.
Liko „pašaudyti“
Knygos pristatyme dalyvavo

Į pristatymą atvyko knygos autoriaus giminės.
du iš trijų su žurnalistu V. Šmigelsku nuolat keliaujančių draugų. Vienas jų debeikietis Ričardas Skvarnavičius, paklaustas,
kodėl nekeliavo užsidirbti į Jungtinę Karalystę, sakė: „Man užteko proto“. Pats žurnalistas apie
savo nuotykį sakė, jog trijų vyrų
kompanija išvyko į Angliją, nes
vienas jų turėjo ieškotis darbo, o
kiti buvo kaip bičiuliai, palydintys draugą į kariuomenę, bet likę
joje pašaudyti, tačiau „tai nebuvo
žaidimas, kad čia pažaisiu, o po
to parašysiu“.
Beje, L. Bitvinskas pastebėjo,
kad autorius neprašovė pasirinkdamas rašytojo kelią, nes Lietuvoje jų trūksta. „Štai Antano
Baranausko premijos nuostatus
pakeitė, kad ir antrą kartą tas pats
žmogus galėtų gauti. Įsivaizduojate, kaip nebėra rašytojų ant Lietuvos“,- sakė L.Bitvinskas ir ragino V.Šmigelską galvoti apie šią
premiją, juk ir knygoje jis keletą
kartų mini Anykščius, sakykim,
kad jo skinamų narcizų, ko gero,
yra ir Anykščių „Maximoje“.
„Jo, be to, miniu, kad Anykščiuose graži gamta“, - ironizavo ir V.
Šmigelskas.

žurnalistas Giedrius Krušnauskas, tačiau baiminantis prastos
ryšio kokybės šio sumanymo
buvo atsisakyta.
„Lietuvos radijo“ balsas G.
Krušnauskas apie V. Šmigelsko
knygą sakė:
„Tokių knygų apie Angliją, o
tuo labiau - apie ten dirbančius
žmonės iš Lietuvos - labai reikia. Kuo daugiau tikrų istorijų
apie darbą emigracijoje padeda
mums geriau suvokti pasaulį ir
priimti išmintingesnius sprendimus gyvenime. Knyga - tikras,
autentiškas reportažas, chronologija, procesas - nusivylimai,
džiaugsmai ir nauji atradimai.
Akivaizdu, kad net ir elementarius dalykus, reikšmingus
faktus tenka prisiminti nuolat,
kad būtume labiau išprusę ir nesijaustume visiškai atstumtais
ir nereikalingais svečioje šalyje. Kai prieš septynerius metus
perskaičiau pirmą knygą apie
Angliją, apie tuos žmones ir jų
šalį, tas pažinimas padrąsino

ir sustiprino ryžtą pačiam imtis savarankiškai tvarkyti savo
gyvenimą bei aiškiau suprasti, kiek daug gali kiekvienas
žmogus. „Liūdesio lėktuvai“
tęsia aktualią ir jautrią emigracijos temą - nauju požiūriu
parodo dar nedaug aprašytą ir
mažai žinomą išeivių gyvenimo
pusę - kaip keičiasi žmogus ir
jo požiūris į darbą. Aiškios ir
kategoriškos Autoriaus išvados
nepalieka abejingų, todėl šiandien emigracijos tema nušvinta
nauja emocija ir tikrais išgyvenimais“, - V. Šmigelsko knygą
„Kur skraido liūdesio lėktuvai“
apibūdino viešųjų ryšių specialistas, ilgametis Lietuvos radijo
žurnalistas Giedrius Krušnauskas.
„Kur skraido liūdesio lėktuvai“ yra antroji V. Šmigelsko
knyga. Pirmąją, „Kryptis – Rytai“ 2013 metais išleido leidykla
„Mintis“.

- ANYKŠTA

Knyga, kaip priemonė
stabdyti emigracijai
Knygos pristatyme dalyvavusi anykštėnė Žibutė Gudelienė
džiaugėsi autoriaus rašymo stiliumi ir teiravosi V. Šmigelsko,
kur bus kita jo kelionė ir tuo pačiu kita knyga. „Kas žino, kur
kita bus, tikiuosi ne į Norvegijos
žuvų fabriką“, - juokavo V. Šmigelskas.
„Anykštos“ vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė
kalbėjo, jog džiaugiasi, kad vyras pamatė, jog visur duona su
pluta.
Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius savo ruožtu pajuokavo, kad iš mokyklos programų išmetant anykštėnų rašytojus,
reikėtų V. Šmigelsko knygą į ją
įtraukti kaip priemonę prieš emigraciją.
Beje, atsakydamas į vieną iš
klausimų, žurnalistas pajuokavo,
kad „dabar CV rašau, jog esu dirbęs keliose užsienio kompanijose“.
Įvertino kolega
Diskusijoje apie emigraciją
per „Skype“ norėjo dalyvauti

Vidmantas Šmigelskas po susitikimo dalino autografus.

Vieną pirmųjų autoriaus autografų gavo klausimą pristatymo
metu uždavusi Žibutė Gudelienė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Smiltėtais šilakeliais į Inkūnus
Praeitą sekmadienį „šilų šventovėje“ - Inkūnuose švęsti Šv. Vincento Pauliečio atlaidai. Miškų
smėliakeliais sugužėjo daugiau negu šimtas maldininkų - vietinių, kraštiečių bei tolimesnių kartu
pasimelsti, Dievo Motiną pagerbti, susitikti, pabūti...

“Dievui, Tėvynei... “ - procesija suka ratą aplink bažnyčią.

Spito, apspito smalsios, grožio ieškančios moterėlės Renatos keramiką...
Autoriaus nuotr.
Paltarokas gėrėjosi, kad siaučiant
pasaulio vėtroms šie šilų žmonės
įkūrę pastogę, kurioje apsigyvens
Viešpats.
Smailiabokštės medinukės ūksmėje suskambo „Pulkim ant kelių“. Tarsi primindamas Šv. Vincento gebėjimus vargšus remti ir
rėmėjų jiems nuolat surasti, stipriai
įvaizdį pakeitęs, vešlią barzdą užsiželdinęs, administratorius kun.
Virgilijus Taučkėla pirmiausia
ėmėsi rinkti aukas, išėjęs į šventorių dar ir balsu aukoti kvietė. Tuo
pat metu bendruomenės pirmininkas Valentinas Šapalas procesijai
vyrus sutelkė, baltus apdarus –
„kamžas“ išdalijo, pamokė, pats
trispalvę ėmė, ir greit iš šventovės
visi išsipylė.
Skambėjo giesmė garbingoji –
„Viešpatie, Jėzau, mūsų...“, aidėjo
maži varpeliai jaunučio klapčiuko
rankoje, šlamėjo baltas vėliavų
šilkas, lingavo kryžius priekyje
žengiančio vyro rankose, žmonės
pulku neskubėdami žengė.
Skaitiniai, Evangelijos ištrauka,
iškalbinga tyla ir ilgas pamokslas
apie netikusius papročius, bepras-

mes tradicijas, apie gebėjimą dalytis, apie gerus darbus, nuoširdžią
tarnystę net tuomet, kai už savo
geradarystę nesulauksi dėkingumo, tavo globojamieji bus grubūs,
neteisingi, atstumiantys, gal net
būsi niekinamas, persekiojamas
aplinkinių. Gailus elektros vargonėlių gaudesys, fisharmonija,
matyt, visai suirusi, besistengianti
vargonininkė Inga Astravienė, jai
pritariantys kelių choruose kitur
prasilavinusių moterų - Ramutės,
Jūros, Margaritos, o epizodais ir
vyro, balsai, gausus būrys išsidriekęs per visą bažnyčią priimti
komuniją.
Pasidairymai po šventorių, prie
vartų išsirikiavę kermošiaus prekeiviai - Irena su visų spalvų gama
ir blizgesiais saldainiais saldainėliais, jų mozaikomis ypač susižavėjo Beatričė bei Oskaras. Visur
suspėjantys anykštėnai Miškiniai
su krepšiais, čia pat ant kalnelio
gyvenanti, „fabrikėlį“ turinti Renata keramikos grožybėmis viliojo. Pirko, ir net labai. Linksmuolis
Almantas dar prieš pamaldas krepšį įsigijęs manė tuoj pat prisigry-

bausiąs - į šilus žengė, bet, matyt,
nieko doro neradęs, po valandėlės
jau vėl prie bažnyčios sukinėjosi.
Palapinėje būrelis vaišinosi, reikalus aptarinėjo, mokesčius susimokėjo, į inkūniečių gretas rašėsi.
Vieni būreliais susispietę daugiausiai apie tai, kas buvo, šnekėjosi ar

Siauruko viršininke tapo
Nijolė Pareigytė - Rukaitienė

„Siaurojo geležinkelio viršininkė Nijolė Pareigytė-Rukaitienė klauso“, – tokį pasisveikinimą galėjo išgirsti visi, vieną
dieną skambinę į Anykščių Siauruko stotį ar atvykę jos aplankyti
gyvai. TV3 laidos „Mes pačios.
Vasara“ vedėja, įsitaisiusi senovinėje kėdėje su autentiška stoties vadovo kepure ant galvos,
ne tik pasirašinėjo dokumentus,
domėjosi siaurojo geležinkelio
istorija, bet ir sėdo savo jėgų išbandyti ant triračio dviračio, riedančio ne kuo kitu, o bėgiais.
N. Pareigytės-Rukaitienės vizitas Anykščiuose pasižymėjo
nuotykių ir adrenalino gausa.
Pasiryžusi kitaip pažvelgti į šį
žaliąjį Lietuvos kraštą, moteris
išbandė kone visas kraują kaitinančias pramogas.
„O gali būti, kad čia tiesiog
kažkas nesureguliuota ar nesuderinta?“ – mirksėdama blakstie-

nomis Nijolė teiravosi Anykščių
„Labirinto parko“ atstovo, kai jos
laikomo arbaleto strėlė nulėkė ne
į taikinį, o pro šalį.
Juokaudama, kad vasaros rogučių kalne adrenalino jai vis
dar mažai „Mes pačios. Vasara“
vedėja rinkosi ekstremaliausią
„Kalitos salto“ pramogą.
Jos metu, riedant nuo stataus
kalno specialiu įrenginiu, vedėjai buvo atjungti visi mikrofonai. Pasak laidos kūrėjų, labiau
saugant žiūrovų ausis, o ne pačią Nijolę.
“Keliaukime, mielieji, po
Lietuvą! Anykščiuose neužteks
vienos dienos visoms pramogoms aplankyti. :) Labai labai
daug visko ką pamatyti ir išbandyti. Lietuva- Tėvynė mūsų
:)))”, - po apsilankymo Anykščiuose įrašą socialiniame tinkle
“Facebook” paliko N.Pareigytė
– Rukaitienė.

Lietaus atgaivintą, gaiviai miškais žaliuojantį, kvepiantį uogomis, grybais pasaulį tądien švelniai
glostė saulė. Iš po senojo beržo pašaknų trykštantis šaltinis gaivino
šaltu vandeniu, kapinaitės atminimus žadino... Čia visa didžioji praeitis besiilsinti. Kisieliai - jie kadaise daugiausiai žemių bei miškų
čia valdė, bažnyčią statyti ketino.
Vienas jų palikuonis visai neseniai
didį mitą kūrė, visaip jų žydiškumą
bandė įrodyti, mat labai norėjo tuo
pasiremdamas gauti leidimą išvykti į Izraelį.
Inkūnietė Anelė Šukienė ilgai
galvojo apie bažnyčią - garsiai
prabilo ir žodis tapo kūnu. Kuomet
pamaldžios moters aistringų žodžių ir tvirto pažado paliestas 1939
m. Inkūnuos atvyko kun. Dominykas Mikšys, tuomet didžiulio fundatorės namo seklyčioje Šv. Mišias
švęsti pradėjo.
Užėjo sovietai, užgriuvo karas,
visokie nesutarimai trukdė, bet
kun. Jonui Uogintui rūpinantis
viską pergalėję inkūniečiai šventovę pastatė, o 1942 m. spalyje ją
pašventinęs vyskupas Kazimieras

tinklas

Savi ir bendri atsiminimai, ilgesys žemiškasis: Šv. Vincento atlaiduose susitikusios - Verutė Zavišienė, Stefanija Banienė ir
Kazė Augustinienė.
prie Šventosios pasidairyti ėjo. Kiti
į vėsų slėnį leidosi, šaltinio vandeniu gaivinosi ir paruoštas plastikines talpas gausiai pildė.
Juk šitas vanduo geriausias, jį
gerdamas šimtą metų gyvensi ir nepasensi...

Raimondas GUOBIS

anykštėnai juokauja
Savo mėgstamus anekdotus
„Anykštos“ skaitytojams pasakoja Anykščių r. sav. L. ir S.
Didžiulių viešosios bibliotekos
Kultūrinės veiklos vadybininkė
Vaida JUCIENĖ.

***
Žydų virtuvė garsėja farširuota
žuvimi, amerikiečių nacionalinis
patiekalas yra farširuotas kalakutas, o lietuvių virtuvėje populiariausias patiekalas – farširuotas
polietilenas, dar vadinamas pieniškomis dešrelėmis.
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Artimųjų pėdsakų beieškantis Bermanas
Praeitą savaitę Svėdasuose lankėsi ir savo senelio bei tėvo gyvenimą šiame miestelyje menančių ženklų ieškojo žydų tautybės
pilietis Tedas Bermanas iš JAV. Svečias lankė senąsias žydų kapinės bei tautiečių genocido vietą, vaikštinėjo miestelyje, ypatingai
ilgai žvalgėsi Kalno gatvėje, kadaise žydų gatvele vadintoje, kur
tarpukariu buvo Svėdasų žydų bendruomenės centras su dviem
maldos namais bei mokykla.

Nuolat Lietuvoje viešinčius tautiečius lydintis Chaimas Bargmanas
(kairėje) ir protėvių pėdsakų Svėdasuose beieškantis Tedas Bermanas valandėlei užsuko į žydų genocido vietą netoli miestelio.

įvairūs

Brangiai išsinuomotų arba pirktų
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taiso automatines skalbimo mašinas, televizorius, šaldytuvus kliento
namuose.
Tel. (8-689) 44559.
Baldų gamyba

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.
Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.
Kaminų dėklai (0,8mm 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.

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

Anykščiuose valo, mūrija, skardina
kaminus. Dengia stogus, šildo ir apkala namus. Kasa, valo šulinius.
Tel. (8-685) 10959.

Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
UAB 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.
Šiltina sienas, stogus ir grindis ekovata - sausuoju ir šlapiuoju būdu.
Užpildo oro tarpus.
Tel. (8-682) 37022.
Šiltina fasadus, pamatus. Atlieka
fasadų apdailą. Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką, dažo. Dengia šlaitinius
stogus. Mūro darbai. Tel. (8-676)
52289.
Dažo namus, gamybinės paskirties
patalpas. Atlieka kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Namų dažymas ir kiti statybos darbai. Tel. (8-647) 59686.
Smėliavimo paslaugos: medienos
valymas ir sendinimas, senų dažų,
rūdžių šalinimas smėliu, paviršių pašiaušimas prieš dažymą.
Tel. (8-601) 73284.
Stogų dengimas, visi skardinimo
darbai, įdėklų gamyba ir montavimas,
karkasinių pastatų statyba, pamatų
įrengimas.
Tel.: (8-603) 62258, (8-627) 25989.

tačiau tais 1924 m. “svajonių šalis “
laikinai uždarė sienas emigrantams,
tad trys bičiuliai tautiečiai nuvyko
į Kubą ir bandė ten kurtis. Ir Mančikas, ir du jo bičiuliai anykšėnai
išsikvietė į Havaną ir savo merginas
iš Lietuvos. Tėvas neblogai vertėsi
pardavinėdamas drabužius, tačiau
valdžią paėmus Fidelio Kastro vadovaujamiems revoliucionieriams,
šeima išvyko į Jungtines Valstijas.
Tedas tapo statybos inžinieriumi, sėkmingai darbavosi, o jau į senatvę,
išėjęs į pensiją ir turėdamas daugiau
laiko, ėmė giliau domėtis savo protėvių šaknimis, o šiemet ryžosi aplankyti Lietuvą. Svečias pastebėjo,
kad mūsų šalyje buvę jo pusbroliai
sugrįžo nepatenkinti, net įskaudinti,
mat daugelyje vietų pajutę nemenką
pyktį, nepasitenkinimą ar net neapykantą žydams. O štai mano pašnekovas šypsojosi ir pastebėjo, kad visi
sutikti žmonės bendravo pagarbiai
ir jis nepatyręs jokių nesmagumų.

Raimondas GUOBIS

Nušienauja, supresuoja, išsiveža.
Skiemonių, Alantos, Tirmūnų, Kurklių
sen.
Tel. (8-630) 10200.

Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Aukštą, tamsaus gymio, rūstoką
mažakalbį, nors retai, bet iš visos
širdies besišypsantį aštuoniasdešimtmetį vyrą, gyvenantį Majamyje, į
Lietuvą atvedė susidomėjimas savo
giminės istorija. Prabangiu automobiliu, baltais marškiniais vilkintis
vairuotojas atidžiai suskubdavo patarnauti, atidaryti dureles, Tedas Bermanas atvyko kartu su judriu vertėju
ir palydovu, kauniečiu Chaimu Bargmanu, kuris linksmai pareiškė, kad
atvykęs „gidas Chaimas“ ir svečias
iš Amerikos. Nuodugniai ištyrinėję
likusius Svėdasų žydų kapinių paminklų akmenis, jų užrašus svečiai
pastebėjo, kad dauguma paminklų
užsilikę iš caro laikų, o štai iš tarpukario teradę vos vieną paminklą su
1931 m. įrašu. Kodėl nėra vėlesnių
laikų paminklų? Ar jie sunaikinti, išvežioti, panaudoti kur nors statybose
ar tokių visai nebuvę?.. Pasižvalgymas po miestelį tepadėjo susivokti,
kokioje vietoje gyveno dauguma iš

daugiau negu dviejų šimtų tarpukario žydų, kur stovėję sinagogos.
Genocido vietoje netoli baltosios
grafo Marikonio koplytėlės, kaip
ir minėtose kapinėse, giliai tikintis
žydas su giliu atodūsiu pagarbiai palenkęs galvą išbėrė žiupsnelį pelenų
spalvos žemės - žemės iš šventojo
Alyvų kalno Jeruzalėje. Atsivertęs
nedidelę knygelę šiek tiek virpančiu
balsu aramėjų kalba paskaitė Kadišo
maldą - pagarbos Dievui žodžius.
„Lai būna išaukštintas ir pašventintas Jo didis vardas pasaulyje, sukurtame Jo valia...” Tuo pačiu jis prisiminė ir vieną iš savo dėdžių, kurio
šeimos istorijai lemiamą reikšmę
turėjo sovietų okupacija, nes 1941
m. birželyje jie buvo ištremti į Sibirą
ir vėliau išsiblaškė po visą Rusiją.
Susimąstymo valandėlė ir trumpas
mūsų pokalbis. Apie senelį, kuris
turėjo Svėdasų apylinkėse daug miško ir lentpjūvę, apie jo vienuolika
vaikų, kurių net keli išvyko į Ameriką. Tedo tėtis Mančikas Bermanas
su bičiuliai išsiruošė keliauti į JAV,

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi.
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų,
kabelių klojimas, pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi:
vandentiekis, kanalizacija, drenažas,
pamatai. Biologiniai nuotekų įrenginiai. Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Smulkina senas, apleistas pievas.
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius
medelius, paverčia mulču. Darbus
atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės, valo griovius.
Tel. (8-656) 77315.
Veža žvyrą bei įvairius krovinius iki
6 tonų savivarčiu. Taip pat parduoda
stambias lapuočių atraižas ir malkas.
Tel.(8-683) 57655.
Automobilių kėbulų virinimas ir paruošimas dažymui.
Tel. (8-698) 37660.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Išsinuomotų iki 1 ha žemės (gali būti
apleista) prie Anykščių miesto.
Tel. (8-672) 46180.
Ūkininkas išinuomotų ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-623) 07250.
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.
Gaminame ir
montuojame
paminklus,
antkapius, tvoreles,
tvarkome kapavietes.
30 metų patirtis.
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

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

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt
Renkamės liepos 28 dieną 17 val. Liudiškių g. 29
UAB „ Jonroka“
UAB K alnų 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.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

VILNŲ KEITIMAS Į SIŪLUS
(Siūlai sukti)
Keisime plautas avies vilnas į siūlus. Vilnų kedenti nebūtina.
1 kg vilnos pakeitimo kaina 7.00 Eur, nelaukite rudens!
Gamintojų kainomis parduodame vilnonius siūlus 18Eur/kg, vilnones vaikiškas, viengules, dvigules antklodes (30, 52, 58 Eur), paklotus įvairių dydžių (45-62 Eur), vilnones pagalves (18 Eur), patalynės komplektus (26-29
Eur). Liepos 27 d. (trečiadienį): Svėdasuose (turguje) 13.00 val., Leliūnuose
13.15 val., Debeikiuose 13.30val., Anykščiuose (miesto turguje) 13.15 val.,
Ažuožeriuose 14.30 val., Kavarske (turguje) 14.45 val.,Dabužiuose 15.00
val., Troškūnuose 15.15 val., Viešintose 15.40 val., Surgegyje 16.00 val.,
Priimami užsakymai telefonu po 20 val. Pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla, www.verpykla.lt

siūlo darbą

Anykščių turizmo informacijos
centrui reikalingas vairuotojas
keleivių vežimui ir aptarnavimui.
Reikalavimai: D ir E kategorijos
vairuotojo pažymėjimas; ne mažiau kaip 3 metų panašaus darbo patirtis. Kontaktinis asmuo:
Ramūnas Blazarėnas,
Tel. (8-674) 58115,
el. paštas: antic@zebra.lt.
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.
UAB “ALKOpakas”, plečianti
veiklą, ieško staklių operatorių.
CV siųsti arunas@alkopakas.lt
MB Sveikatos Sauja ieško komunikabilių, savarankiškų darbuotojų, kurie norėtų prisijungti
prie mūsų komandos parduodant
Šaltalankių produktus. Kreiptis tel.
(8-685) 52228, (8-687) 23577.

Reikalingas darbuotojas prie gyvulių. Tel. (8-613) 71400.
Reikalinga virėja (-as) - picų paruošėja (-as). Tel. (8-614) 07448.

Reikalingi statybininkai
ar statybininkų brigada
mūrijimo, betonavimo
darbams.
Tel: (8-698) 46745
Transporto įmonei Ukmergėje
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.
erika@transorloja.lt
+37065680011

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus santechnikos darbus, ieško darbo.
Tel. (8-606) 04167.

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.
Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50 ha
- skubiai, atsiskaito iš karto.
Tel. (8-648) 20000.
Sodybą arba žemę prie ežero, upės
ar miško, gali būti išlikę pamatai.
Žinantys siūlykite.
Tel. (8-684) 44444.
Seną geros būklės klėtį.
Tel. (8-699) 18595.
Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui.
Tel. (8-698) 49854
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės
- miško sklypą gražesnėje vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą.
Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.
Automobilius
Įvairios
būklės
automobilius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-609) 35788.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.
Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Namą Anykščių centre (reikia
kapitalinio remonto, yra mūrinis
garažas su rūsiu, 8,5 a, 19 000).
Tel. (8-675) 47714.
Šiltas, jaukus 2 kambarių butas
vaizdingoje vietoje Anykščiuose,
Ramybės mikrorajone laukia naujų šeimininkų.
Tel. (8-698) 03270.
Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų
namų valda, būtinas kapitalinis
namo remontas. Kaina 12 600 Eur)
arba keičia į butą Anykščiuose.
Tel. (8-608) 94543.
Troškūnuose, Anykščių r. namą
su pirtimi ir vandens telkiniu.
Tel. (8-643) 23889.
Sodybą su patogumais netoli
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha
žemės. Galimi keitimo variantai.
Tel. (8-676) 32443.
Nedidelį medinį namą su ūkiniais pastatais Anykščiuose. Yra
vandentiekis, kanalizacija, kūrenamas malkomis, 11 arų žemės
sklypas.
Tel. (8-687) 81350.
Plytinį pastatą (600
Surdegyje, Anykščių r.
Tel. (8-643) 23889.

kv.m.)

Tvarkingą garažą Anykščiuose,
Kalno g. (po visu yra rūsys).
Tel. (8-622) 54670.
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Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Gyvuliai

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Užsienio įmonė - buliukus ir mėsines telyčaites.
Tel. (8-680) 22009.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

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

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Brangiai - galvijus: telyčias, karves,
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

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

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

perka

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

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

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

Skerdykla be tarpininkų - karves iki
1,25 Eur/kg, telyčias iki 1,30 Eur/kg,
bulius iki 1,50 Eur/kg. Greitai paima.
Tel. (8-646) 57158.
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.

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

Raudonuosius serbentus. Didesnį
kiekį gali paimti iš namų. Kalno 4,
Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Brangiai stambi įmonė
PERKA įvairaus
brandumo MIŠKUS.
Tel. (8-633) 33333.

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

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

Stambi kompanija
PERKA ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMES.
Tel. (8-644) 44444.
5,7 ha mišką su žeme
Paandrioniškio kaime. Kaina - 23
000 Eur.
Tel. (8-614) 59979.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-613) 64189.
Atpigo lietuviškų durpių briketai
iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
PIGIAU - ribotam kiekiui!
Beržo,uosio briketai nuo 79Eur.
Tel. (8-698) 55663.
Kita
Lietuvišką svilintą dujomis kiaulienos skerdieną puselėmis po
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.
Biologinius
nuotekų
įrenginius, nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, riebalų surinktuvus.
Pardavimas, montavimas, garantinis aptarnavimas. Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.

Ramią sveiką darbinę kumelę.
Galima keisti. Atveža.
Tel. (8-673) 38175.
Burbiškio agroserviso kooperatyvas parduoda javų kombainus:
du DON 1500 (vieno kaina - 3000
EUR be PVM), du NIVA SK-5 ( vieno kaina - 1500 EUR be PVM ).
Tel. (8-678) 23034.
Lėkštinius skutikus, bulvių kasamas, rotacines šienapjoves,
grūdų šnėkus, valomąsias, frontalinius krautuvus, “Kverneland
plūgus”, kt
Tel. (8-612) 57075.
Paršus. Tel. (8-608) 51754.
Melžiamą karvutę. Kaina – 250
Eur. Šlavėnai.
Tel. (8-615) 65496.
Miežius. Tel. (8-606) 72091.
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iš arti
šiandien
Apolinaras, Romula, Tarvilas,
Gilmina, Brigita, Roma.
liepos 24 d.
Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė,
Kristupas.

2016 m. liepos 23 d.

Kilimus klojo ir užsienietės
Vakar Anykščiuose A. Baranausko aikštės skvere, prie vyskupo ir poeto Antano Baranausko paminklo ir Šventosios pakrantėje, Anykščių krašto bendruomenių moterys bei viešnios iš Vokietijos,
Lenkijos ir Italijos klojo floristinius kilimus. Konkurse taip pat dalyvavo Panevėžio, Joniškio ir
Ukmergės floristų komandos.

liepos 25 d.
Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė,
Kristoforas, Kristupas.
liepos 26 d.
Joakimas, Ona, Daugintas,
Eigirdė, Jokimas.
liepos 27 d.
Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalia, Sergijus.

mėnulis
birželio 23-27 pilnatis

anekdotas
Parjoja Petka iš armijos ir sako
Čiapajevui:
- Prisitarnavau ir knygą apie tave
parašiau! – ir duoda paskaityti.
Atsiverčia Čiapajevas pradžią ir
skaito:
- Kartą išjojo Čiapajevas į karą.
Atsiverčia pabaigą:
- Ir štai jis atjojo.
Atverčia vidurį: tidik tidik...

Su Elmininkų bendruomenės moterimis kilimą klojo ir vienas vyras.

***
Traukinyje kontrolierius sako keleiviui:
– Jūs pirkote bilietą į paprastą
traukinį, o čia – greitasis.
Keleivis:
– Man tas pats, bet jeigu jums
reikia, paprašykite mašinisto, kad
važiuotų lėčiau…

oras
+26

+16

Drugelis nusileido į kilimą prie upės.

Ukmergiškiai vieni pirmųjų nuaudė vyskupo ir poeto Antano
Baranausko skverui derantį kilimą.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
Pareiškus norą konkurse dalyvauti 28 komandoms, floristinių kilimų
ekspozicijų erdvės šiemet išsiplėtė iki
Šventosios upės pakrantės.
Dauguma Anykščių krašto bendruomenių floristinių kilimų konkurse dalyvauja nebe pirmus metus, tad
jau turi patirties. Vakar apie vidurdienį jau ryškėjo būsimų kilimų raštai.
Tačiau į šventę atvykę užsieniečiai
neskubėjo. Iki pietų iš Italijos Pietra
Ligure miestelio atvykusios moterys
dar tik ruošė žiedelius būsimam floristiniam kilimui.
Gausi 11 asmenų italų komanda
Anykščiuose neatsitiktinai. Pasak
floristės, vienos iš šio konkurso vertinimo komisijos narių, Anykščių gėlių
salono “Lanka” įkūrėjos Eugenijos
Sudeikienės, pavasarį panašaus dydžio kaip Anykščiai Italijos mietelyje
Pietra Ligure vyko floristinių kilimų
šventė, kurioje dalyvavo anykštėnai
floristai. „Mes buvome tolimiausi
jų svečiai, - pastebėjo E. Sudekienė.
– Ten buvo nupinta apie 40 kilimų.
Juos pynusių italų komandos didelės
- po 20 – 30 žmonių“.
Floristinius kilimus šiandien vertins tarptautinė komisija, kuriai pirmininkauja Andrea Bergallo (Italija),
Asociacijos „Circolo Giovane Ranzi“
direktorius, nuo 2004 m. tarptautinių
floristinių parodų „Pietra Ligure in
fiore“ organizatorius, Magnus Stahler
(Vokietija), fondo „Forward Altmark”
valdybos pirmininkas, Sigutis Obelevičius, Lietuvos dendrologų draugijos tarybos narys, Anykščių rajono
Traupio pagrindinės mokyklos botanikos mokytojas-ekspertas, Anykščių
rajono savivaldybės mero pavaduotojas, dr. Regina Juodkaitė, Vilniaus
universiteto Botanikos sodo Augalų
geografijos ir sistematikos skyriaus
vedėja, Lietuvos gėlininkų sąjungos
pirmininkė ir Eugenija Sudeikienė,
Lietuvos floristų asociacijos narė.
Komisija išrinks 5 profesionalų ir 3
mėgėjų floristinius kilimus, kuriems
bus įteiktos piniginės premijos. Didžiausia premija - 400 eurų.

Debeikių moterų veiklos centro kilimas vadinasi „Prisilietimas“.
Autoriaus nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė Miesto šventėje tikisi
teigiamų pokyčių

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Meskit darbus ir vargus
Ir važiuokite pas mus,
Pamatysit, kaip gyventi,
Juk ant nosies – Miesto šventė.

Viską aš tuoj apgalvosiu
Ir kultūrą suplanuosiu Kur spektakliai, renginiai,
O kur laukia kibinai.

Autobusais iš namų
Vyks tiesiog pulkai svečių.
Jiems dėl savo miesto mylimo
Dar ištiesiu aš ir kilimą.

Ir nebus jokios tuštybės –
Grožis krašto ir valstybės.
Net ir tie, kur šviestis tingi
Grįš iš mūsų kultūringi.

