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Konkursas
„Devilstone“ bus
„Aš fotografuoju daug muzikos
vasarą“
ir alaus

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS:
„Priverkit, mere, langą ir leiskite žmonėms ramiai vogti.
Kalbu visai be ironijos. Kalbu
apie kompetencijų atskyrimą.“

2 psl.
šiupinys
Koncertas. Šeštadienį, birželio
24 d., 18 val. Anykščių Sakralinio
meno centre vyks festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
LMTA akordeonistų ansamblio
„ContemporACCO“
koncertas.
Bilieto kaina – 4 Eur, studentams
ir pensininkams – 2 Eur, moksleiviams – nemokamai.

4 psl.

4 psl.

Gelbėjo II. Antradienį Anykščių
ugniagesiai gelbėtojai važiavo į Elmininkus gelbėti tvenkinio užtvankos vamzdyje užstrigusių ančiukų.
Išgelbėti keturi ančiukai. Panašu,
kad po išgelbėjimo operacijos jie
liko gyvi.
Beatifikacija. Sekmadienį, birželio 25-ąją, Vilniaus Arkikatedroje
Bazilikoje įvyks mūsų kraštiečio
iš Kudoriškių kaimo (Skiemonių
sen.) kilusio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962)
beatifikacijos – paskelbimo Palaimintuoju–iškilmės. Šias iškilmes
tiesiogiai transliuos Lietuvos nacionalinė televizija.

5 psl.

Donaldo Vaičiūno įkurtame centre nemokamos psichologų konsultacijos
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Užpuolė. Trečiadienį apie 10 valandą Molėtų rajono Alantos miestelyje, klebonijos patalpose, prieš
aukojant šv.Mišias, nenustatytas
vyras nustūmė nuo laiptų Skiemonių parapiją administruojantį kleboną Sigitą Sudentą, kuris išgirdęs
įtartinus garsus atėjo pažiūrėti, kas
vyksta, ir pabėgo nieko nepagrobęs. Policija praneša, kad vyriškio
taikinys buvo aukų dėžutė. Klebonas vis tiek aukojo šv.Mišias, o po
to tą pačią dieną, dėl kūno sumušimų, buvo paguldytas į ligoninę.
Gelbėjo I. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba praneša, kad pirmadienį Burbiškyje ... nuodijo bites.
„Anykščių r. sav., Anykščių sen.,
Burbiškio k., Anykštos g. 2A, gautas
pranešimas, kad Burbiškių grupinio
gyvenimo namų filialo teritorijoje,
pavėsinėje, yra įsikūręs bičių spiečius. Atvykus ir panaudojus parankines priemones ir aerozolį „Super
Cobra“ spiečius nuimtas.“ - rašoma
ugniagesių gelbėtojų pranešime.

Ilgio ežero
pakrantė skatina
pamatyti
Lietuvos šventas
vietas

Rajono meras Kęstutis Tubis net kelis mėnėsius nesurado laiko atsakyti į Anykščių moterų užimtumo ir
informacijos centro pirmininkės Elvyros Lasskajos
pateiktus raštiškus klausimus.

Socialinę sritį kuruojantis mero patarėjas Donaldas
Vaičiūnas neigai daręs įtaką savivaldybės sudarytai
komisijai, kuris sprendė kas Anykščių rajone teiks
kompleksines paslaugas .

Iš Medžių lajų tako lankytojų
užsidirbti nesiekia

221 513 Eur vertės trejų metų
trukmės už Europos Sąjungos
lėšas finansuojamą projektą
„Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“ įgyvendins
Anykščių socialinės gerovės
centras, kurį įkūrė Anykščių
rajono mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas, ir Anykščių vakų
ir jaunimo užimtumo centras.
Šį projektą įgyvendinti pretendavusio Anykščių moterų
užiimtumo ir informacijos centro pirmininkė Elvyra Lasskaja,
taip pretendavusi įgyvendinti
šį projektą įtaria, kad laimėtoju Anykščių socialinės gerovės
centras
tapo
neatsitiktinai.

6 psl.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

asmenukė

Rūpestis

Pernai Medžių lajų taką aplankė 244 164 lankytojai. Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka sako, kad žmonių susidomėjimas šiuo objektu sumažėjo.
Šiemet šalia Medžių lajų tako žadama pateikti ir naujovių – per Šventosios upę bus nutiestas
pakabinamas tiltas.

Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.
„2015 metais Medžių lajų takas buvo atidarytas tik rugpjūčio
mėnesį, todėl buvo labai didžiulis
susidomėjimas. Naujas objektas
visada traukia, prieš tai buvo padaryta didžiulė reklama. Mes ir

tikėjomės, kad tas lankytojų srautas sumažės, nes toks negali būti“,
- sakė K.Šerepka.
2015 metų rugpjūčio – gruodžio
mėnesiais Medžių lajų taką aplankė 108 238 lankytojai.

Anykščių regioninio parko
direkcijos direktorius Kęstutis Šerepka žada, kad iki
2018 metų šalia Medžių lajų
tako, per Šventosios upę, bus
įrengtas pakabinamas tiltas.

3 psl.

Europos Komisija paskelbė
Lietuvai skirtas rekomendacijas. Pagrindinė Komisijos išvada – ekonomikai stiprinti būtina labiau rūpintis žmonėmis.
Kaip tie užsieniečiai drįsta –
mumis ir taip valdžia rūpinasi.
Štai naują Darbo kodeksą priėmė. Žinoma, ne Baudžiamasis,
bet vis tiek malonu.

Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI

2017 m. birželio 23 d.

Anykštėnai dovanojo kraujo

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Antradienį nuo 12 iki 19 valandos prie Anykščių kultūros centro vyko
kraujo donorystės akcija, skirta Pasaulinei kraujo donoro dienai. Kraujo dovanojo daugiau kaip šimtas anykštėnų, o Vytautas Sabalys, kuriam
Nacionalinio kraujo centro darbuotojai įteikė Nusipelniusio donoro žymūno pažymėjimą. Kraujo jis davė 38 – ąjį kartą.
Pasak Nacionalinio kraujo centro
donorų organizatorės Jūratės Končiuvienės, nemažai anykštėnų kraujo
dovanoja nebe pirmą kartą, o Vytautas Sabalys jo davė38 – ąjį kartą.
„Anykštėnai mus sutiko draugiškai, kraujo dovanojo policininkai,
kariai savanoriai, „Nykščio namų“,
„Anykščių vyno“ kitų įmonių bei
įstaigų darbuotojai ir kiti anykštėnai, - sakė J. Končiuvienė. – Moksliniais tyrimais nustatyta, kad vieną
ar du kartus per metus duoti kraujo
ne tik nekenkia, bet ir naudinga
sveikatai. Kraujo donorai po avarijų ar stipriai nukraujavę turi kur
kas didesnę galimybę išgyventi.
Donorų sveikata nuolat stebima ir

vertinama. Prieš duodant kraujo
jis ištiriamas ir žmogui suteikiama
informacija apie gresiančias infekcines ar kitas ligas“.
Siekiant, kad šalies ligoninėms
užtektų kraujo reikia, kad kasdien
į kraujo centrus ateitų iki 300 žmonių.
„Neatlygintinos kraujo donorystės turo per Lietuvą 2017“pradžią birželio 13 dieną - paskelbė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, beje, ir pati dovanojusi kraujo.
Šiais metais Pasaulinei kraujo
donoro dienai skirti turo renginiai
aplankys rekordiškai daug - net 32
šalies miestus ir miestelius.

Kraujo 38 kartus davusiam anykštėnui Vytautui Sabaliui nacionalinio kraujo centro darbuotojai įteikė Nusipelniusio donoro
žymūno pažymėjimą.
Nacionalinio kraujo centro nuotr.

„Aukštaitiško formato“ kelionės po Uralo
apylinkes, Černobylį ir Molėtų alaus bravorą
Skaitytojus pasiekė antrasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas
formatas“ numeris.

Šiame numeryje - net du žurnalistės Elvyros Sabalytės pasakojimai
apie keliones. „Emilijos gyvenimo
misija: Utena – Uralas“ - tekstas
apie uteniškės Emilijos Tūbienės
kelionę po Uralo apylinkes - tėvų
tremties vietas. O publikacija „Čer-

nobylis: akistata su mirties zona“
uteniškio Karolio Pečiūros įspūdžiai iš Černobylio.
„Trijų Anykščių krašto moterų
žmogiškos brangenybės ir lemtis“ istorijos profesoriaus Antano Tylos
publikacija apie trijų anykštėnių moterų likimus istorijos verpetuose.
„Į Molėtus vilioja mažiausias pasaulyje alaus bravoras“ - žurnalisto
Roberto Aleksiejūno pasakojimas
apie alaus bravorą Molėtų „Gintaro
bare“. Daiva Goštautaitė straipsnyje
„Reitingai“ apie reitingus“ analizuoja Utenos regiono vidurinių mokyklų
reitingus šalies kontekste. Anykščių
J.Biliūno gimnazija šalies mokyklų

reitinge užėmė 75-ąją vietą.
„Advokato sėkmę lemia įdėtas
darbas“ - Vidmanto Šmigelsko interviu su vienu jauniausių šalyje
advokatų, zarasiškiu Algirdu Misevičiumi. 28-erių metų advokatas yra
ir šio žurnalo numerio „veidas“.
Net trys tekstai – „Svėdasų šventovė alsuoja Vaižganto dvasia“,
profesoriaus etnokosmologo Liberto Klimkos „Balsingieji Svėdasų
varpai, nenuskendę Alaušo ežere“
bei muziejininko Raimondo Guobio „Smarkuolis Alyzas ir kiti Baltušio raštų herojai“ - publikacijos
apie Svėdasus.
Rubrikoje „Be diktofono“ analiti-

nis Lino Bitvinsko straipsnis „Iliuzijos turi savybę sudužti“.
Į žurnalisto Ryčio Kulboko 13
klausimų šį kartą atsakė iš Anykščių kilęs istorikas Tomas Baranauskas. O Jonas Junevičius papasakojo
apie Anykščių kelių tarnybos inžinieriaus Rimanto Vizbaro pomėgį
- baublių skaptavimą („Laisvalaikiu
išskaptavo baublius“).
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ kainuoja 2 eurus. Jis parduodamas visose Utenos regiono
prekybos vietose bei Vilniuje, Panevėžyje, Ukmergėje ir Kupiškyje.
„Aukštaitiškas formatas“ prenumeruojamas visoje Lietuvoje.     
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Konkursas „Aš fotografuoju vasarą“

Temidės svarstyklės
Mušė. Pirmadienį gautas
Anykščių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus tyrėjos
tarnybinis pranešimas, kad 7 val.
25 min., namų, esančių Debeikių
seniūnijos, Sterkiškio kaime, kieme, blaivus sūnus (g. 1977 m.)
konflikto metu naudojo fizinį
smurtą prieš neblaivų (nustatytas 2,64 prom. girtumas) tėvą (g.
1953 m.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis vyras (g.
1977 m.) sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
Apvogė I. Gautas vyro (g. 1977
m.) gyvenančio Vilniuje, Gie-

Vasara – pats gražiausias, šviesiausias, spalvingiausias metų laikas.
Žydinčios gėlės, nokstantis derlius
ir laimikiais džiuginantys miškai ir
ežerai – visa tai, be abejonės, Jūs fotografuojate. Kas profesionaliais, kas
mėgėjiškais, o kas ir mobiliaisiais telefonais užfiksuojate nuostabiausias
akimirkas, vertas, kad jas pamatytų
kuo daugiau žmonių.
Tad kviečiame dalyvauti konkurse „Aš fotografuoju vasarą“ ir nuotraukomis pasidalinti su „Anykš-

tos“ interneto portalo bei laikraščio
“Anykšta“ skaitytojais.
Būtų smagu, jeigu Jūsų nuotraukas lydėtų tekstai apie vasariškus
nuotykius, didžiausias pagautas
žuvis, surastus grybus ar neįprastų
formų ir dydžio užaugintas daržoves
bei vaisius...

draičių g., pareiškimas, kad apie 7
val.20 min., atvykęs į jam priklausančią sodybą, esančią Skiemonių
seniūnijoje, Paežerių III k., pastebėjo, jog įsibrauta į namą, iš kurio
pagrobti įvairūs daiktai. Padaryta
žala - 245 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Gaisras. Sekmadienį 22 val.
40 min., kilo gaisras moteriai priklausančiame ūkiniame pastate,
esančiame Svėdasų seniūnijos,
Miliūniškio kaime. Pastatas sudegė, įtariamas padegimas. Padaryta
žala - 3 600 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Brolybė. Antradienį gautas
Anykščių rajono policijos komi-

sariato reagavimo skyriaus vyr. tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad 14
val. 10 min., namų, esančių Anykščių seniūnijos, Elmininkų I kaime,
Žvejų g., kieme konflikto metu
neblaivus (nustatytas 2,58 prom.
girtumas) vyras (g. 1972 m.) naudojo fizinį smurtą prieš neblaivų
(nustatytas 1,17 prom. girtumas)
brolį (g. 1967 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis vyras (g.
1972 m.) sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Apvogė II. Antradienį gautas vyro (g. 1961 m.) gyvenančio
Kaune, Verkių g. pareiškimas, kad
apie 7 val. 30 min., pastebėjo, jog
įsibrautą į jam priklausančią ka-

Įdomiausias nuotraukas spausdinsime laikraščio puslapiuose, o
trijų geriausių nuotraukų autorius
apdovanosime 3 mėnesių „Anykštos“ laikraščio prenumerata. Dar du
dalyvius paskatinsime eklektronine
„Anykštos“ prenumerata.

-ANYKŠTA

Konkursui nuotraukas siųskite į „Anykštos“ redakciją, adresu: Fotokonkursui „Aš fotografuoju vasarą“, Vilniaus g. 29, Anykščiai arba
jonas.j@anyksta.lt iki rugsėjo 20 dienos.

vinę - barą, esančią Kavarsko
seniūnijoje, Džiugų kaime, iš kurio pagrobta įvairūs alkoholiniai
gėrimai, saldainiai, bei iš kasos
aparato 20 eurų. Padaryta žala
- 83 eurai. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Apvogė III. Antradienį gautas
vyro (g. 1963 m.) gyvenančio
Svėdasų seniūnijos, Kunigiškių
I kaime pareiškimas, kad apie
11 val., pastebėjo, jog iš namų,
esančių Kunigiškių I kaime, kieme stovėjusio jam priklausančio
ratinio traktoriaus CLAAS ARES
816RZ, pagrobtas akumuliatorius. Padaryta žala - 180 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Sudėtis. Naujos sudėties Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) vadovaus
Laura Matjošaitytė. Ketvirtadienį per
slaptą balsavimą ši Seimo Pirmininko
Viktoro Pranckiečio pasiūlyta kandidatūra sulaukė 74 Seimo narių paramos, prieš buvo 12, susilaikė 2 parlamentarai. Seimas slaptu balsavimu
nutarė skirti VRK nariais Prezidentės
Dalios Grybauskaitės pasiūlytus Vincentą Vobolevičių ir Aistę Žilinskienę;
teisingumo ministrės pasiūlytus Darijų
Beinoravičių ir Svetlaną Misevičienę,
Teisininkų draugijos pasiūlytą Svajonę
Šaltauskienę.
Nota. Lietuvos užsienio reikalų ministerija birželio 22 dieną įteikė notą
Baltarusijos ambasados Lietuvoje laikinajai reikalų patikėtinei Liudmilai
Tatarinovič dėl birželio 21 dieną iš
Baltarusijos įskridusio ir Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro erdvėje
pažeidusio civilinio orlaivio An-2. Oro
erdvę stebinčios tarnybos užfiksavo,
kad birželio 21 d. iš Baltarusijos įskridęs civilinis orlaivis An-2 net du kartus
pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro erdvėje. Pirmą kartą siena kirsta ties Dubičiais Varėnos rajone,
antrą - ties Musteikais Varėnos rajone.
Vėliau civilinis orlaivis An-2 galutinai
sugrįžo į Baltarusijos oro erdvę.
Nutarė. 100 proc. bus apmokamos
daugiabučio atnaujinimo projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros
išlaidos bei kompensuojama 30 proc.
investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Tai
nutarė Seimas, priėmęs Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pakeitimus, kuriais nuspręsta įtvirtinti naują
daugiabučių namų modernizavimo
modelį. Įstatyme nustatomos ilgalaikės valstybės paramos daugiabučiams
modernizuoti teikimo sąlygos.
Urėdijos. Premjeras Saulius Skvernelis tikisi, kad valstybinių miškų
valdymo pertvarką Seimas spės patvirtinti dar pavasario sesijoje, priešingu atveju gali tekti šaukti neeilinę
sesiją. Savo ruožtu, jeigu reforma patirtų nesėkmę parlamente, Vyriausybė
turinti alternatyvų veiksmų planą.
„Dėl urėdijų, puikiai žinome, kad vilkinimo procesą, pasinaudojus statuto
norma paprašant ekspertizės, pasirašė,
jei neklystu, visų čia esančių politinių
partijų nariai. Prasidėjo procesas, kad
sprendimas nebūtų priimtas. Yra galimybė nepratęsiant šios sesijos šitą įstatymą priimti. Jeigu tai nebus suspėta
padaryti, matyt, bus sprendimas šaukti
neeilinę sesiją“, - ketvirtadienį per Vyriausybės valandą Seime atsakydamas
į opozicijos klausimus kalbėjo Ministras Pirmininkas.
Komisija. Seimas nuo 10 iki 12 padidino Seimo Savižudybių ir smurto
prevencijos komisijos narių skaičių ir
patvirtino naują jos sudėtį. Už tokį nutarimą ketvirtadienį balsavo 88 Seimo
nariai, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė
2 parlamentarai. Seimo sprendimu,
Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijoje dirbs parlamentarai:
Aušrinė Armonaitė, Jonas Jarutis,
Michalas Mackevičius, Mykolas Majauskas, Monika Navickienė, Juozas
Olekas, Zenonas Streikus, Robertas
Šarknickas, Rima Baškienė, Raminta Popovienė, Agnė Širinskienė ir
Vytautas Kernagis. Šioje komisijoje nebeliko pas liberalus perėjusios
Seimo narės Dovilės Šakalienės.
Birželio 15 d. Seimas atmetė siūlymą
performuoti Seimo Savižudybių ir
smurto prevencijos komisiją.

SITUACIJA

???

Ar Jums jaučiasi,
kad gyvenate
kurorte?
Kalbino ir fotografavo Jonas
JUNEVIČIUS

Aldona KUČIENĖ, Anykščių
miesto gyventoja:
- Jaučiasi. Pernai vasarą norint
pereiti Vilniaus gatvę reikėdavo
dėl mašinų srauto 10 – 15 minučių
palaukti. Net Palangoj taip nėra.
Beje, labai brangus Anykščių turgus. Pasak dukrų, net Vilniuje tų
pačių produktų kainos mažesnės.
Atrodo, kad Vilniuje gyventi pasidarė geriau.

Jovita AUGUTIENĖ, Vertimų
kaimo gyventoja:
- Jaučiame. Vertimų kaime gyvename nuo šv. Velykų iki vėlyvo rudens. Netoli teka Šventoji,
miškas, galybė paukščių. Tokia
ramybė – poilsis kūnui ir sielai.
Žiemą laukiame, kada galėsime
vėl sugrįžti į gamtą. Mūsų kaimas
priklauso Šimonių girios biosferos
poligonui, tačiau apribojimai mūsų
netrikdo.

2017 m. birželio 23 d.

Iš Medžių lajų tako lankytojų
užsidirbti nesiekia
(Atkelta iš 1 p.)
Siekiant suaktyvinti Medžių lajų
tako lankytojų srautus, Anykščių
regioninio parko direkcija didesnių
reformų imtis nežada.
„Medžių lajų takas yra pažintinis, o ne komercinis objektas. Nėra
tikslo iš lankytojų surinkti kuo
daugiau pinigų. Mūsų uždavinys –
pritraukti žmones į Anykščių šilelį
pasigrožėti gamtos vaizdais, - pastebėjo K.Šerepka.
Vis dėlto, brandinama idėja
iki 2018 metų per šalia tekančią
Šventosios upę nutiesti pakabinamą tiltą.
„Tikrai bus jungtis tarp abiejų
upės krantų. Toliau planuojame
įrengti dviračių žiedą. Prie Medžių lajų tako, Puntuko bus galima
atvažiuoti dviračiais, bus galima
pravažiuoti kita puse upės ir grįžti į Anykščius. Lankytojams šiuos
objektus pasiekti bus žymiai patogiau“, - pasakojo K.Šerepka.
Pasak Anykščių regioninio parko
direkcijos direktorius K.Šerepkos,
pakabinamam tiltui per Šventosios
upę lėšos jau yra numatytos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų.
„Dviračių takų tiesimo techninius projektus užsakysime už regioninio parko direkcijos lėšas, o
jų įrengimui pinigų tikimės gauti
iš Kelių plėtros ir priežiūros programos. 2017 metais planuojame
nutiesti kilometrą dviračių tako
per valstybinį mišką iki pirmųjų
sodybų. Dabar įrengus pakabinamą tiltą, lankytojai patektų tiesiog
į mišką, kur nėra net jokio keliuko.
O toliau su Anykščių rajono savivaldybe bendrai ieškosime lėšų,
kad pabaigti dviračių taką iki mies-

to pėsčiųjų tilto. Tokiu būdu turėsime 10 kilometrų dviračio taką ir
jis lankytojams bus patrauklus“, bendrus savivaldybės ir Anykščių
regioninio parko direkcijos planus
atskleidė K.Šerepka.
Pernai Medžių lajų tako lankytojai įsigijo 206 000 valstybinių
parkų lankytojų bilietų, kuriuos
galima pirkti savanoriškai už eurą
( 2015 metais tokių bilietų išplatinta 150 000).
„Didelė dalis už parduotus bilietus surinktų lėšų buvo skirta
rekreacinės infrastruktūros remontui. Buvo remontuojami privažiavimai prie Mušiejaus, Dusyno ežero stovyklaviečių. Klykūnų
stovyklavietės nuvažiavimai buvo
pasidarę labai aštrūs, lankytojai
skundėsi, kad kliūna automobilio
karteris. Prie Variaus atodangos
aikštelėje įrengėme žvyro dangą.
Taip pat remontavom takelius prie
Medžių lajų tako. Už šias lėšas
Medžių lajų tako pradžioje įrengėme kontrolės namelį, kad darbuotojams nereikėtų šalti žiemą.
Tvarkėme nuotekų valymo įrenginius – padidinome galingumą.
Nemažai lėšų sunaudojam pačiam
Medžių lajų tako išlaikymui. Tai –
draudimas, apsauga, samdėme apsaugos firmą reguliuoti lankytojų
srautus. Daug kainavo techninė
priežiūra, samdome firmą, kuri
patikrina Medžių lajų tako varžtus, stabilumą konstrukcijų. Leidome lankytojams leidinius. Dalį
lėšų pataupėme kitiems metams
didesniems remontams, jei to prireiks“, - apie tai, kokiems tikslams
buvo išleisti pinigai už parduotus
valstybinio parko lankytojų bilietus, vardijo K.Šerepka.

Kaimų nebeliko...
Anykščių rajone sumažėjo kaimų. Dviejų kaimų teritorijos
buvo prijungtos prie Surdegio.
Žemėlapiuose nebeliko Troškūnų seniūnijos Pakapės kaimo (jo
teritorija – 96,31 hektaro priskirta
Surdegio kaimo teritorijai) ir Surdegio geležinkelio stoties gyvenamosios vietovės. Jos teritorija
(8,61 hektaro) priskirta taip pat
Surdegio kaimo teritorijai.
Gyvenamosios vietovės panaikintos Vyriausybės nutarimu.
Kaip „Anykštai“ sakė Troškūnų
seniūnijos seniūnas Antanas Jankauskas, Surdegio geležinkelio
stoties gyvenamojoje teritorijoje
gyvena 3 žmonės, o Pakapės kai-

me gyventojų nebebuvo. „Pakapėje yra vienas namas, bet nebegyvenamas“, - kalbėjo seniūnas.
Pasak seniūno, kaimai panaikinami nebe pirmą kartą: „Kaimus
naikina, kai nebelieka gyventojų. Kai prasidėjo žemės reforma,
jos grąžinimas, kaimai vėl buvo
atstatinėjami. Surdegio geležinkelio stoties teritorija panaikinta,
nes reikalavimų neatitiko pavadinimas, negali būti pavadinimas
Geležinkelio stotis“, - kad kartais
kaimai atsikuria, o ir panaikinami
ne visada dėl to, jog neliko gyven-

Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K.Šerepka
suskaičiavo, kad Medžių lajų tako
išlaikymas per metus kainuoja 60
000 Eur. Į šią sumą įeina tiek paties
tako eksploatacija bei priežiūra,
tiek ir atlyginimai darbuotojams.
„Dabar prie Medžių lajų tako
yra septyni darbuotojai. Darbo
laikas vasaros metu yra nuo 9 iki
20 valandos, todėl reikalingos
dvi darbuotojų pamainos“, - sakė
K.Šerepka, pridurdamas, kad darbuotojai čia reikalingi tiek lankytojų aptarnavimui, tiek ir aplinkos
tvarkymui.
Prieš Medžių lajų tako atidarymą
šalies žiniasklaida tiesiog mirgėjo
nuo pranešimų apie naują objektą
Anykščių šilelyje. K.Šerepka tikina, kad tai nebuvo užsakomieji
straipsniai.
„Čia viskas gavosi spontaniškai.
Ši idėja taip visiems patiko, kad
prieš Medžių lajų tako atidarymą
negalėjome atsiginti žurnalistų.
Mums ir Anykščiams tai buvo labai paranku“, - sakė K.Šerepka.
Anykščių šilelyje nusprendus
statyti Medžių lajų taką buvo
sulaukta nemažo visuomenės
pasipriešinimo, tačiau dabar jo
K.Šerepka teigia nebejaučiantis.
„Būna, kad vieniems Medžių
lajų take kažkokie dalykai nepatinka, tačiau nebeliko tokių, kurie sakytų, kad jis darko Anykščių šilelį.
Visi pamatė, kad tai – reikalingas
objektas, aplinka nenukentėjo, jį
įrengiant medžių iškirsta minimaliai, architektūrinis sprendimas
puikiai įsipaišo į aplinką. Atrodo,
kad toje vietoje Medžių lajų takas
visą laiką ir buvo“, - baigdamas
pokalbį pastebėjo K.Šerepka.

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
tojų, pasakojo Troškūnų seniūnijos
seniūnas.
Beje, Troškūnų seniūnijoje, tik
keleto kilometrų atstumu nuo panaikinto Pakapės kaimo, šalia Vašuokėnų, yra kitas kaimas su tuo
pačiu Pakapės pavadinimu. Tik ten
gyventojų kol kas dar yra: „To kaimo naikinti nesiruošiama“, - kalbėjo A.Jankauskas.
Tuo pačiu Vyriausybės nutarimu, kuriuo buvo panaikinti Pakapės kaimas ir Surdegio geležinkelio stoties teritorija, taip pat
smulkiai buvo pakoreguotos ribos
tarp teritorijų: „Bet tai jau buvo
techniniai dalykai“, - komentavo
A.Jankauskas.

Viskas mero valioje...
Donaldas
VAIČIŪNAS,
Anykščių rajono mero patarėjas
apie tai, ar negrįš į savo įkurtą
Anykščių socialinės gerovės centrą, kuris gavo savivaldybės finansavimą:
„Sunku pasakyti. Dabar apie tai
negalvoju. Pradėti darbai tęsis. Sugrįžti į asociaciją ar kažkur kitur
neplanuoju.”
Esu iš geležinkelio stoties...
Antanas
JANKAUSKAS,
Troškūnų seniūnas apie tai, kodėl panaikintas kaimo pavadinimas:
„Surdegio geležinkelio stoties
teritorija panaikinta, nes reikalavimų neatitiko pavadinimas, negali
būti pavadinimas Geležinkelio stotis.“
Tos spalvos, regis, nėra vaivorykštėje?
Vaidas
VORONAVIČIUS,
„Devilstone“ festivalio kūrybinės
grupės vadovas apie spalvas:
„Augome, tobulėjome ir, manau,
netekę festivalio Anykščiai prarastų vieną iš savo spalvų“.
Valdiški pinigai mažiau sveria
nei nuosavi

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas,
apie lauko plytelių bandymus už 5
tūkst. rajono biudžeto eurų:
„Užsiiminėjant tokiais dalykais
- reikia labai gerai pasverti savo
veiksmus.“
Mišias užsakyti pigiau

Rimantas BILINSKAS, statybų techninės priežiūros specialistas, apie Anykščių baseino plytelių bandymus už 5 tūkst. eurų:
„Dievas savo bandymus padaro...“
Eifelio bokštą taip pat statė ne
dėl pinigų
Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių
regioninio parko direktorius, apie
galimas pajamas iš Lajų tako:
„Medžių lajų takas yra pažintinis, o ne komercinis objektas“.

užjaučia

Juozas TAMOŠIŪNAS, Andrioniškio miestelio gyventojas:
- Jaučiasi. Prieš kelis metus Šventąja pro Andrioniškį praplaukdavo
labai daug turistų ir poilsiautojų,
tačiau dabar jų ženkliai sumažėjo.
Gal jaunų žmonių norinčių plaukti
nebeliko, o gal kurie norėjo upe jau
praplaukė?

savaitės citatos

Mykolui RUTKAUSKUI
Nuoširdžiai
užjaučiame
mirus mylimai sesriai.

Nuoširdžiai užjaučiame Janiną MIKOLIŪNIENĘ mirus
mylimai seseriai.

AB ”Anykščių melioracija”
kolektyvas

Kaimynai: Pakšteliai, Puodžiūnienė, Leščius

Anykščių kelių tarnybos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia
vyr. meistrą Dalių KUGĮ, mirus mylimai mamytei.
Anykščių
darbuotojai

kelių

tarnybos

Taip pat ji išgelbėjo vairuotoją
nuo vairuotojo pažymėjimo
Rimantas ČEPULIS, Anykščių
rajono policijos viršininkas apie
moterį, kuri iš girto vairuotojo
atėmė raktelius:
„Ne kiekvienas vyras taip padarytų. Ji galbūt išgelbėjo to vairuotojo ir kitų niekuo dėtų žmonių
gyvybes“.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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„Devilstone“ bus daug
jonas.j@anyksta.lt
muzikos ir alaus
Jonas JUNEVIČIUS

Liepos 13 – 16 dienomis Anykščiuose vyks devintasis ekstremalaus roko festivalis „Devilstone“. Į „Anykštos“ klausimus atsakė
festivalio kūrybinės grupės vadovas Vaidas VORONAVIČIUS.

Vaidas Voronavičius festivalį organizuoja devintąjį kartą ir tiki
jo sėkme.
Autoriaus nuotr.
- Jei neklystu, organizuojate
devintąjį festivalį. Ar jis išaugo,
kokia Jūsų komanda?
- Išties, jau devintasis festivalis.
Kas galėjo patikėt? Prieš devynis
metus anykštėnai mūsų nenorėjo,
kai kas prisibijojo. Augome, tobulėjome ir, manau, netekę festivalio
Anykščiai prarastų vieną iš savo
spalvų, lygiai kaip ir mes radę ryšius su vietos bendruomene. Į šį
festivalį daug žmonių įdėjo triūso ir
meilės, tačiau branduolys yra apie
10, o už festivalio organizavimą ir
sėkmę atsakingi virš šimto žmonių,
kurių dauguma savanoriai. Festiva-

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Reikia ką nors gero parašyti apie
Anykščių valdžią. Būtina! Juk net ir
„valstiečiams“ įstatymiškai neįteisinus pozityvizmo spaudoje dozės,
akivaizdu, jog tik kritikuoti valdžią
yra negerai pačiam kritikuotojui.
„Šitas net ir prie stulpo prisiknis!“
- sakoma apie kai kuriuos žmones.
Na, nenoriu aš būti pikta bobute,
nuolat bambančia, nuolat viskuo
nepatenkinta...
Taigi, skaitykite pozityvą.
Prašom. Mažėja Anykščių rajono
biudžeto skola (na, bent taip sako
rajono valdžia), pinga šiluma
daugiabučių gyventojams, iš
darbo atleidžiami netinkami kadrai,
remontuojamos miesto gatvės,
vyksta šventės ir festivaliai, kuriami
nauji projektai, griaunami apleisti
pastatai, aptvarkytas Šeimyniškėlių
piliakalnis, rajono valdžia siekia,
jog viskas būtų skaidru ir teisinga,
todėl dažnai kreipiasi į teismus bei
prokuratūras ir t.t. Toliau gėrio
grandinę tęskite patys. Aš savo
pozityvo limitą jau viršijau.
Ne kartą kartojau, kad man
liūdna, jog iš Anykščių politikos

lis auga, komanda irgi keičiasi.
- Kuo šiųmetinis festivalis išsiskiria iš prieš tai buvusių?
- „Devilstone“ festivalis vienas
iš ryškesnių vykstančių po atviru
dangumi Baltijos šalyse ir, drįstu
teigti, geriausias Lietuvoje. Šiemet
festivalis išsiskirs ne tik muzikos
žanrų įvairove, bet ir grupių gausa. Penkiose scenose, iš kurių trys
Rytų, Vakarų ir Barbablu didelės,
pasirodys 52 – jų grupių atlikėjai.
Festivalio menų scena pakvies išlieti ir išreikšti fantaziją dažais,
jausmais, saviraiška. Iš Paryžiaus
atvyksiantys atlikėjai atveš burlespasitraukus Sauliui Nefui ir socialdemokratui Leonui Alesionkai
vietinėje politikoje nebeliko ideologijos. Lyg ir gerai, kad žmonės į
gerus ir blogus nebeskirstomi pagal
jų politines pažiūras. Juk absurdas,
kad jie taip buvo skirstomi. Deja,
nelikus politinio skirstymo, bėgant
metams Anykščių politikoje apskritai neliko jokio skirstymo. Visi gali
su visais viską...
Kęstučio Tubio atėjimas į
Anykščių rajono valdžią - gaivus
oro gūsis. Gal ne gūsis, gal net ir
ne gaivus, tačiau sutikime, kad pridvisusiuose valdžios koridoriuose
orlaidės buvo atidarytos. K.Tubio
liberalų koalicija su konservatoriais ir ideologiškai buvo logiška.
Tačiau, greitai ėmė ryškėti vienas
ypač absurdiškas kampas - K.Tubis
ėmė gliaudyti įvairaus plauko
valdiškus niekadėjus, prie ankstesnės valdžios bujojusius ir dariusius
juodus darbus ir juos vyti lauk.
Paradoksas, jog ankstesnių dviejų
kadencijų merą konservatorių Sigutį Obelevičių, taigi viso to išvyto
blogio globėją, jis priėmė po savo
sparnu ir jiedu dabar draugiškai
dirba.
Grįžtant prie pozityvo - neabejoju, kad toks žmogus kaip K.Tubis
Anykščiams buvo labai reikalingas.
Drąsus, beatodairiškas, dažnai nepaskaičiuojantis galimų pasekmių...
Be jo būtume prasmirdę. Jis, kaip
kažkada S.Nefas, aiškiai įvardina
kas yra jo (taigi ir viso rajono) priešai, ir kas draugai. Kas dirba visų
mūsų labui, o kas yra kenkėjai. Tik
S.Nefas buvo globalesnis - Anykščiuose šmirinėjo ne tik Anykščių,
bet ir visos Lietuvos priešai.
Korupcinių schemų griovimas,
valdininkų iš darbo atleidimas, by-

kos šokio spektaklį, savo mini galeriją pristatys Anglijos menininkas, pirmą kartą bus improvizuotas
podiumas, vyks diskusijos apie
muziką, aistras kaitins gitarų ir būgnų konkursai, lauko žaidimai...
- Gal paminėtume keletą grupių, kaip sakoma, tapsiančių
festivalio vinimis?
- Išskirčiau tris, kurių kiekviena
koncertuos didžiosiose festivalio
scenose. Tai Vakarų scenoje koncertuosianti Norvegijos ir viso
black metalo judėjimo legenda
grupė „Satyricon“, per ketvirtį amžiaus pasiekusi viską, kas
įmanoma, koncertavusi su simfoniniu orkestru ir išleidusi kultinį albumą „Nemensis Divina“,
tapusį juodojo metalo klasika. Iš
muzikos meno gyvenanti ir naujas
klasikinio roko madas diktuojanti grupė „Graveyard“ pasirodys
Rytų scenoje, o Barbablu scenoje
pasirodys gaivališka , ekspresyvi
ir įtraukianti amerikiečių Zeal E
Ardor. Programoje – Amerikos
vergų dainos, aršiausias black metalo gitarų skambesys...
- Tolimiausias festivalio svečias?
- Nežinau, kas toliau – Niujorkas ar Keiptaunas, tačiau po vieną
grupę bus būtent iš šių miestų.
- Ar festivalį remia Anykščių
rajono savivaldybė, ar anykštėnai gali tikėtis nuolaidų?
- Taip, penkiais tūkstančiais
eurų. Tačiau mes į festivalį kvie-

čiame anykštėnus sudarydami
jiems išskirtines sąlygas. Pigiausias festivalio vienos dienos bilietas kainuoja trisdešimt eurų,
o mes anykštėnams už trisdešimt
tris eurus siūlome bilietą visoms
keturioms
festivalio dienoms.
Apie nuolaidas anykštėnams priminsime atskiru pranešimu, tačiau naudodamasis proga, kviečiu
anykštėnus ateiti, paklausyti geros muzikos, dalyvauti festivalio
pramogose ir tuomet susidaryti nuomonę apie festivalį, o ne
iš nuogirdų. Kita vertus, vienos
grupės koncertas neretai kainuoja
daugiau, negu šiuo atveju bilietas
į kelių dešimčių grupių pasirodymą. Neslepiu, festivalio dienomis
triukšmo nebus išvengta, tačiau
iš miestiečių tikiuosi pozityvaus
požiūrio į festivalį. Tad užuot
klausius garsų sąmyšio mieste,
ar ne geriau ateiti į festivalį ir gyvai klausyti patinkančias grupes.
Tūkstančiai žmonių šio festivalio
laukia ištisus metus, tad jei jau kas
negali pakentėti triukšmo, festivalio dienomis gal gali kur nors išvykti!?
- Sutvarkius Vilniaus gatvę,
prieigas prie Dainų slėnio, dar
aštresnė bus automobilių parkavimo problema.
- Ji neišvengiama. Tačiau juk
nebūtina privažiuoti prie pat festivalio teritorijos, automobilius galima palikti toliau ir ateiti pėstute.
„Parkingas“ bus mokamas, tačiau
ne visiems jame vietos užteks, o
kai kas gal ir mokėti nepanorės.
- Ar įsivaizduojate „Devilstone“ festivalį be alaus?
- Alaus bus ir jį tieks partneriai
bendrovė „Volfas Engelman“.
Draudimai dėl alkoholio mūsų
formato festivalių neliečia.

linėjimaisi teismuose - štai K.Tubio
cialiai skelbiami liaudies priešais.
arkliukas. Reikia su blogiu kovoti,
Statybos bei Architektūros ir
kitaip - korupcija, stagnacija,
urbanistikos skyriai yra strateginiai
„pravalas“.
- per juos sukasi valdiški projektai,
Kaip ir S.Nefas, taip ir K.Tubis
taigi teoriškai šių skyrių darbuosavo veiksmais žiniasklaidai ir
tojai (bei „Anresto“ statybininkai)
visuomenei suponuoja foną, kad
yra vagys. Kuo daugiau projektų
daro tai, kuo tiki. Kitaip tariant, ne
- tuo teoriškai tu esi didesnis vagis.
naudos sau (finansinės ar politinės)
O kuriems galams žmogui jaustis
siekia, o stengiasi dėl mūsų visų.
vagimi, nors ir teoriniu?
Tokiam idealistui leidžiame daugiau
Orlaidės atidarymas - yra gėris.
nei pragmatikui. Jam galima suBet, sorry, aš nesiūliau daryti
klysti, nes jo klaidos šventos. Jis juk
skersvėjo. Priverkit, mere, langą
norėjo padėti žmonėmssss!
ir leiskite žmonėms ramiai vogti.
Deja, idealistinė K.Tubio veikla
Kalbu visai be ironijos. Kalbu apie
turi ir daug minusų, mat jis blogį
kompetencijų atskyrimą. Savivalpaprastai suasmenina ir yra padybės kišenvagius tegul gaudo
kankamai atsparus argumentams.
policija, aukštesnės kastos vagis Veneta Veršulytė K. Tubiui buvo
STT, FNTT ir kt. Jūs juk, mere, jau
geriausia administracijos direktorė
nebe policininkas.
pasaulyje, tačiau vėliau jos veikla
Kita vertus, iš ryto, su vadovu
mero iniciatyva
nepasisveikinęs
tapo prokuraPriverkit, mere, langą ir vairuotojas,
tūros analizės
leiskite žmonėms ramiai nebūtinai galvoja
objektu.
apie naują suktyvogti. Kalbu visai be ironi- bę. Gali būti, kad
Savivaldybės
jos. Kalbu apie kompetenci- jis dėl asmeninių
administracijos
Statybos bei
priežasčių, visai
jų atskyrimą.
Architektūros
nesusijusių su
ir urbanis„Anrestu“,
tikos skyriai - demoralizuoti. Iš
prastai miegojo...
S.Obelevičiaus paveldėti šių skyrių
Galų gale, patarkit, mere, sūnui
vedėjai Albertas Miškinis ir Daiva
parduoti tą Elmininkų valgyklą.
Gasiūnienė paskatinti palikti parSuprantam, smulkmena. Ir dar be
eigas. Panašu, kad nebuvo K.Tubis
Jūsų žinios pirkta. Bet vis dėlto,
labai patenkintas ir jų įpėdinių
geriau tegu jis tą pastatą išmaino į
Kęstučio Jurkevičiaus ir Jurgitos
analogą Preiloje. Įkalbėkit sūnų...
Gudelevičienės darbu, todėl kilniai
Jeigu meras šias „Rieves“
leido ir jiems nešdintis. O, kad
perskaitys ir mano balsą išgirs,
jaustųsi komandos vienybė, abiejų
kitą kartą parašysiu jau ne šiaip
minimų skyrių eiliniai darbuotojai
pozityvą, o odę.
dosniai apdalinti drausminėmis
nuobaudomis. Praradome Kalitos
P.S.
kalno smegenis Liudviką Avietę,
Lukas Pakeltis nebūtinai degs
kurio meras geru žodžiu nemini.
pragare. Geisti mero kėdės nėra
„Anresto“ statybininkai vos ne ofinuodėmė.

šiupinys
Žvejai. Per 5 šių metų mėnesius
Utenos regiono aplinkos apsaugos
departamento Anykščių rajono
agentūra nustatė 61 pažeidimą.
Didžiąją pažeidimų dalį (apie 60
proc.) padarė asmenys, žvejoję neturėdami tinkamų leidimų.
Vakancija. Ketvirtadienį turėjo vykti Anykščių savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo - rajono
vyriausiojo architekto konkursas,
tačiau vienintelis konkursui užsiregistravęs asmuo į jį neatvyko.
Skyriui toliau laikinai vadovaus
Vida Jakniūnienė.
Mažėja. Vidutinis darbo užmokestis (iki mokesčių) pirmąjį šių
metų ketvirtį, lyginant su ankstesniu ketvirčiu, mažėjo visose šalies apskrityse išskyrus Vilniaus.
Utenos apskrityje vidutiniškai sumažėjo 2,2 procento. Apskrityje
vidutinis atlyginimas iki mokesčių
buvo 699,6 euro (šalies vidurkis
– 817,6 euro), o atskaičius mokesčius sudarė 563,7 euro. Anykščių
rajone pirmąjį metų ketvirtį atlyginimas iki mokesčių buvo 631,7
euro (mažesnis 2,7 procento nei
ankstesnį ketvirtį), o „į rankas“ –
517,2 euro (didesnis 0,7 procento).
Pagal vidutinį atlyginimų dydį „iki
mokesčių“ Anykščių rajonas 47tas tarp 60-ies savivaldybių.
Konsultuoja. Anykščių savivaldybės internetiniame puslapyje
netgi mokoma taisyklingos lietuvių kalbos. Pavyzdžiui, paskutinė
„pamokėlė“ buvo apie tai, kurį
žodį geriau vartoti „drabužiai“ ar
„rūbai“.
Organizatorius. Šiemet per
Anykščių miesto šventę rengiamą
tarptautinį floristinių kilimų konkursą organizuos Anykščių verslo
informacinis centras. Už konkurso organizavimą įstaigai iš rajono
biudžeto bus sumokėti 7 900 Eur.
Paroda. Anykščių koplyčioje –
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
atidaryta kūrybos ir dailės mokyklos mokinių baigiamųjų darbų
paroda. Paroda veiks iki liepos 9
dienos.
Nebaus. Anykščių Vilniaus gatvės „Norfos“ automobilių stovėjimo aikštelės viduryje savo automobilius netvarkingai statantys
vairuotojai kol kas nebus baudžiami. Pasak Anykščių rajono policijos komisariato viršininko Rimanto Čepulio, pradžioje parduotuvės
administracija turi atnaujinti aikštelės ženklinimą, tada rajono saugaus eismo komisija jį įteisinti ir
tik tada pareigūnai pradės rašyti
baudų kvitus.
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniausg. 29 Anykščiai) priima
skelbimus į šiuos laikraščius:

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
„Molėtų Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“
Skelbimus galima užsakyti
el. paštu: reklama@anyksta.lt
arba telefonu: (8-605) 96555
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Ilgio ežero pakrantė skatina pamatyti
Lietuvos šventas vietas
Anykščių krašto tikintieji puikiai žino Molėtų rajono Alantos seniūnijoje esantį, Skiemonių parapijai priklausantį Janonių kaimą.
Ši vietovė išgarsėjo po to, kai 1962 metų liepos mėnesį Janonių sodžiaus laukuose aštuoniolikmetei Ramutei Macvytei apsireiškė Švč.
Mergelė Marija. Gūdų sovietmetį maldininkai iš tų vietų buvo vaikomi, laužomi jų pastatyti kryžiai, šventa vieta būdavo užsėjama
pasėliais, o pasimelsti susirinkę žmonės baudžiami „už kolūkio pasėlių mindymą“. Dabar pastatytoje koplytėlėje meldžiamasi, vasaros
metu organizuojami atlaidai.
Vis dažniau anykštėnai išsirengia ir į kitą šventą vietą, esančią Zarasų krašte.
Ten, Ilgio ežero pakrantėje, įrengtas mini Kryžių kalnelis, tarsi muziejus ir šventovė po atviru dangumi, kurią gausiai lanko ne tik
tikintieji, bet ir keliautojai.

Čia yra ir pravoslavų tikėjimo kryžių.
Marija. Stebuklingą vietą tuoj pat
pradėjo lankyti tikintieji, čia atsirado
ir pirmieji kryžiai.
Betgi tai buvo gūdūs sovietmečio
laikai, „buldozerinio ateizmo“ metai. Tikinčių pastatyti kryžiai būdavo
niokojami, draskomi, maldininkai
iš ten vaikomi, prisidengiant melioracija, aplinkiniai vienkiemiai buvo
išgriauti, gyventojai iškeldinti kitur.
Savaime suprantama, stebuklą matę
jaunuoliai apšaukti psichiniais ligoniais, ir jiems, ir bažnyčios tarnams
buvo draudžiama apie tai kalbėti...
Tačiau žinia apie Kvintiškėse esančią šventą vietą vis plito, tikintieji
čia vis ėjo, važiavo, meldėsi, ežere ir
šalia jo augo kryžiai...
Kintiškių koplyčia atgimė parėmus Europos Sąjungai

Apsireiškimo vieta Ilgio ežere Kvintiškėse paženklinta kryžiais, skulptūromis ir kitais religiniais simboliais.
Apsireiškimas... vandenyje
Tai, ką tikintieji išvysta Zarasų
rajone, Imbrado seniūnijoje, galima
pavadinti miniatiūriniu „Kryžių kalnu“. Žinoma, tikrajam, Šiaulių rajone esančiam „Kryžių kalnui“, šis neįprastas objektas prie Ilgio ežero dar
neprilygsta. Tačiau ir čia, Imbrado
krašte – Kvintiškėse- gausiai lankosi, meldžiasi, stato kryžius tikintieji,
ežero vandenyje ir aplinkui esančioje pievelėje nuolat gausėja medinių,
metalinių kryžių, šventų skulptūrų,
netoliese iškilo ir didinga koplyčia.
Imbradas – kaimas Zarasų rajone,

įsikūręs Imbrado ežero šiauriniame
krante, netoli kelio Zarasai-BradesiaiObeliai. Seniūnijos centras, miestelis,
kokių Lietuvoje gausu. Miestuko
centre – architektūros paminklas –
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, pastatyta 1787 m., rekonstruota 1891 m.
Na, o Imbradas ypač pradėjo garsėti
nuo 1968-ųjų, kuomet šiose apylinkėse atsirado...šventa vieta.
Tai atsitiko 1968 m. vasarą, naktį iš birželio 30-osios į liepos 1-ąją.
Patį vidurnaktį šešiolikmetis Juozas
Kriauklys kartu su savo pussesere
septyniolikmete Albina Skvarčinskaite važiavo motociklu pas Albinos

Užrašas ant kryžiaus skelbia: „Palaimink mūsų kelius ir bekeles“...

seserį į Meiriškėlių kaimą. Privažiavus prie upelio, ištekančio iš Ilgio
ežero, motociklas netikėtai užgeso.
O ežere tarp medžių jaunuoliai išvydo šviesą ir vandenyje stovinčią
balta suknele apsirengusią nepaprasto grožio mergelę. Jos pečius gaubė
gelsva skraistė, plaukai šviesoje žibėjo kaip auksiniai. Tokį vaizdą nustebę ir išsigandę jaunuoliai, net nenulipę nuo motociklo, stebėjo kokį
trejetą minučių. Kai, persigandusi
mergina pusbroliui riktelėjo, kad
čia vaidenasi ir reikia kuo greičiau
iš šios vietos skubėti, motociklas
staiga pats užsivedė ir jie nuvažiavo.

Kai po kurio laiko jaunuoliai tą pačią
vietą aplankė, jie išvydo apdegusius,
nurudavusius medžių lapus. Apie tai,
ką regėjo nakčia Ilgio ežere, jie niekam nepasakojo.
Tačiau vieną naktį Albina susapnavo tokią pat paslaptingąją mergelę, kuri teiravosi, kodėl jinai niekam
nepasakojanti tai, ką regėjo? Rytmetį mergina apie reginį ežere ir sapną
papasakojo pažįstamam zakristijonui, tasai viską persakė klebonui Jonui Jatuliui. Netrukus vietiniai žmonės jau žinojo, kad Kvintiškių kaime
Ilgio ežero pakrantėje jaunuoliams
apsireiškė Švenčiausioji Mergelė

Aplinkui šventą vietą daugėja kryžių.

Ieškantiems šią vietą dabar nesunku surasti, nes nuo kelio Zarasai-Bradesiai-Obeliai ją nurodo
rodyklės. Vieškelis link Kvintiškių
pravažiuojamas, lygus, matyti, kad
laikas nuo laiko jis patvarkomas,
paremontuojamas. Nenuklysi važiuodamas, nepasuksi kitur, nes ten,
kur atsišakoja ar sukasi kelias, yra
nuorodos „į lankomą vietą“.
Jau iš tolo, ant kalvos, išvysti modernų statinį- koplyčią. 2002 m. spalio
5-ąją Panevėžio vyskupijos vyskupas
Jonas Kauneckas pašventino būsimosios koplyčios pamatus, o 2014-ųjų
birželio 30-ąją pašventino jau ir pačią
koplyčią. Kol šis maldininkams taip
reikalingas statinys iškilo, buvo meldžiamasi laikinoje koplyčioje.
(Nukelta į 12 p.)
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Donaldo Vaičiūno įkurtame centre nemokamos psichologų konsultacijos
Daugiau klausimų, nei atsakymų

Anykščių socialinės gerovės centro direktorius
Sigitas Petravičius daugiau pasakojo apie dėvėtų
drabužių centre rūšiavimą nei apie numatomas
teikti paslaugas šeimoms.
(Atkelta iš 1 p.)
Vertino pagal vertinimo lentelę
Savivaldybės
administracijos
direktorius Audronius Gališanka
„Anykštą“ informavo, kad projekto
„Kompleksiškai teikiamos paslaugos
šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“ partnerių paraiškas pateikė penkios nevyriausybinės organizacijos:
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo
centras, Anykščių moterų užimtimo ir
informacijos centras, Anykščių socialinės gerovės centras, VšĮ Anykščių
jausmų ratas bei sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Anykščių
viltis“.
„VšĮ Anykščių jausmų rato paraiška nebuvo vertinama, kadangi pareiškėjas neatitiko reikalavimo – veiklą
vykdyti ne trumpiau kaip vienerius
metus. Komisijos nariai likusias keturias paraiškas vertino pildydami Paraiškos vertinimo lentelę. Susumavus
komisjos narių kiekvienam vertinimo
kriterjų skirtų balų vidurkius, buvo
patvirtinta tokia paraiškų pirmumo
eilė: Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras – 95 balai; Anykščių socialinės gerovės centras – 85
balai; Anykščių moterų užimtumo ir
informacijos centras – 70 balų; sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių viltis“ – 58,75 balo.
Atsižvelgiant į surinktų balų sumą ir
pasiūlytų teikt paslaugų aktualumą
projekto „Kompleksiškai teikiamos
paslaugos šeimoms Anykščių rajono
savivaldybėje“ įgyvendinimui, komisija nutarė pasiūlyti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis sudaryti su
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo
centru bei Anykščių socialinės gerovės centru“, - apie praėjusių metų lapkričio 16 dienos įsakymu patvirtintų
projekto partnerių atranką informavo
savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka.
Centrą pasirinko savivaldybės
darbuotojų komisija
2016 metų lapkričio 3 dieną savivaldybėje vykusio kompleksiškai
teikiamų paslaugų šeimoms projekto partnerių atrankos komisijai pirmininkavo tuometinis savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Rasalas, o jos nariais
buvo savivaldybės lakinoji Socialinės
paramos skyriaus vedėja Gintarė No-

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro direktorė Elvyra Lasskaja sakė, kad moterims
tik juoką kėlė kalbos, kad projektą laimėti gali vos
dvejus metus gyvuojantis centras.

liūtė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėja Laima Zukienė bei Investicjų
ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
Mantas Vaičiulevičius.
Buvo kalbama, kad laimės
„D.Vaičiūno projektas“
Po to, kai buvo paskelbti kompleksiška teikiamų paslaugų šeimoms projektų vertinimo rezultatai,
projektų vertinimo atrankoje dalyvavusio Anykščių moterų užimtumo
ir informacijos centro pirmininkė
E.Lasskaja raštu kreipėsi į rajono
merą KęstutįTubį.
E. Lasskaja merui išdėstė savo
nuogirdas ir dvejones, kad konkursą
laimės su jo patarėju siejamas centras:
„Dar prieš pateikdamos projektą vertinimui, iš neoficialių šaltinių gavome
užuominų, kad gal be reikalo rašome,
nes jau yra žinomi projekto laimėtojai.Vienas iš jų buvo įvardintas kaip
„D.Vaičiūno projektas“. D.Vaičiūnas
yra įkūręs Socialinės gerovės centrą,
buvo jo vadovu iki tapdamas mero
patarėju ir tuo centru išskirtinai tebesirūpina iki šiol. Juokėmės ir sunku
buvo patikėti tomis užuominomis,
nes centras gyvuoja tik du metus ir
šiais metais nevykdo jokios veiklos.
Socialinės gerovės centrui dabar vadovauja Sigitas Petravčius (kitų narių
neliko), centro patalpos yra nuomojamos. Tačiau į mūsų organizaciją
užsukantys žmonės su įvairiais klausimais dažnai mums pasakoja, kad
Socialinės gerovės centras nedirba,
pastoviai užrakintas, žodžiu, jokios
socialinės gerovės ten nerandama.
Todėl buvome labai nustebintos, kai
kompleksiška teikiamų paslaugų
šeimoms projektą iš tikrųjų laimėjo
veiklos nevykdantis Socialinės gerovės centras. Jokiu būdu neteigiame,
kad šios organizacijos projektas buvo
blogai parašytas ar numatytos veiklos
netinkamos.Taip pat neįrodinėjame,
kad projektą turėjome laimėti mes.
Tačiau kyla daug abejonių dėl vertinimo skaidrumo ir, galbūt, D.Vaičiūno
tam vertinimui padarytos įtakos. Jis
ne kartą yra teigęs, kad jei praras darbą savivaldybėje, norės grįžti ir vadovauti Socialinės gerovės centrui“,
- savo ir aplinkinių įžvalgomis apie
Anykščių socialinės gerovės centrą
ir mero patarėją D.Vaičiūną merui
K.Tubiui adresuotame rašte pasidalino E.Lasskaja.

Moterys jaučiasi neįvertintos
Rašte merui E.Lasskaja neslėpė,
kad Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras visgi turėjo vilčių
minėtą projektą laimėti.
„Manome, kad negavusios savivaldybės palaikymo tuo pačiu gavome
ir neigiamą savo ilgametės veiklos
įvertinimą. Niekur nebuvo paskelbta
vertinimo komisijos sudėtis. Nežinome, kada buvo vertinimo komisijos
posėdis, nežinome, kaip balsavo komisijos nariai.Nežinome, ką darėme
ir darome ne taip“, - toliau rašte merui
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro abejones dėl galimai
neskaidriai vykusio projekto partnerių atrankos komisijos posėdžio dėstė
E.Lasskaja.
Priminsime, kad E.Lasskaja
Anykščių moterų klubui ir Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centrui vadovauja nuo 1998
metų. E. Lasskaja vadovavo šio
klubo projektams, kurie buvo realizuoti Anykščių rajone: “Anykščių
moterų klubo iniciatyvos Utenos
regione, skleidžiant informaciją
apie Europos Sąjungą” (2001 m.),
“Anykščių moterų iš socialiai pažeidžiamų grupių integravimas į
visuomenę” (2003 m.), “Pagalba
socialiai remtinoms grupėms integruotis į visuomenę Skiemonyse
per Anykščių moterų klubo veiklą” (2003 m.), “Anykščių rajono
moterų poreikių nustatymas bei jų
įgyvendinimo perspektyvos” (2006
m.), “Moterų socialinių įgūdžių ir
karjeros formavimas, siekiant sustiprinti jų socialinį statusą, savarankiškumą ir teigiamą savęs vertinimą” (2007–2008 m.), “Moterų
užimtumo ir informacijos centro
įkūrimas” (2006 m.). E. Lasskajai
vadovaujant išplėtojęs savo veiklą,
Anykščių moterų klubas turi 9 filialus kaimuose ir mieste.
Klubas padeda spręsti moterų ir
jų šeimų socialines problemas, organizuoja įvairius amatų mokymus,
padeda moterims integruotis ir reintegruotis į darbo rinką per projektinius mokymus.
Organizacijai būdinga altruistinė veikla ir labdaros akcijos vienišiems, neįgaliems ir socialiai remtiniems asmenims, darbas su vaikais
ir mergaičių grupėmis, sociokultūrinė veikla.

Turėdama priekaištų bei klausimų
vertinimo komisijai, E.Lasskaja merui adresuotame rašte pateikė visą
eilę abejonių keliančių klausimų bei
pasvarstymų.
„Kodėl prieš projekto paskelbimą
nebuvo, kaip įprastai daro visos finansuojančios organizacijos, jokio seminaro pareiškėjams: ką akcentuoti, koks
galimas biudžetas, darbuotojų skaičius
ir kt.? Gal todėl, kad kam reikėjo žinoti, tam ir buvo paaišknta individualiai?
Kodėl niekur nebuvo paskelbti projekto vertinimo rezultatai? Gal kažkam tai
nepatogu, kad iš viso projektus pateikė
tik 4 organizacijos ir iš jų laimėjo 2.
(Savos ir iš anksto įvardintos). Apie
projekto rezultatus irgi sužinojome
neoficialiai, atsitiktinai. Kodėl organizacijoms, nelaimėjusioms konkurso,
nepateiktos pastabos, nuorodančios,
kokios buvo padarytos klaidos ir kas
neatitiko projekto reikalavimų? Kodėl
Investicijų ir projektų valdymo syriaus
darbuotojos, į kurias kreipiausi šiandien, t.y 2016 -12 -02, su panašiais
klausimais, nieko negalėjo paaiškinti,
tik, kad „buvo daug pastabų“.Kodėl
sudaromos prielaidos manyti, kad viskas labai įslaptinta ir 3 metų projekto
vykdymui skirtos lėšos buvo pasidalintos tarp savų?“, - merą K.Tubį
klausmais apibėrė E.Lasskaja.
Iš pradžių raštus meras ignoravo
Anykščių moterų užimtumo ir
informacijos centro pirmininkė
E.Lasskaja taip pat kreipėsi į merą
K.Tubį, kad šis inicijuotų patikrinimą, ar vertinant pateiktus projektus
„kai kurie darbuotojai nepasinaudojo
tarnybine padėtimi ir nepadarė įtakos
rezultatų vertinimui. Ar skaidriai ir
teisingai buvo įvertinti pateikti projektai, ar komisija atsižvelgė į pateiktų organizacijų turimą patirtį, vykdomą veiklą ir kaip ta veikla siejasi su
kitais vykdomais projektais?“
Raštą rajono merui K.Tubiui
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro pirmininkė E.Lasskaja
išsiuntė gruodžio 2 dieną, tačiau net du
mėnesius iš rajono vadovo nesulaukė
jokio atsakymo. Tik po to, kai raštas
su nepatogiais klausimais K.Tubiui
pakartotinai buvo nusiųstas šių metų
vasario 7 dieną, Anykščių moterų
užimtumo ir informacijos centras vasario 21 dieną sulaukė mero K.Tubio
gan lakoniško atsakymo.
Pažeidimų darbe nenustatė
Meras K. Tubis aiškino, kad prieš

konkurso paskelbimą suinteresuotos
paslaugas šeimai teikti organizacijos
turėjo galimybę dalyvauti mokymuose kituose šalies miestuose, projektų
vertinimas vyko pagal Projekto partnerių atrankos tvarkos aprašą, apie
konkurso rezultatus esą informacija
buvo paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.
„Vertinimo metu kokių nors pažeidimų nustatyta nebuvo“, - atsakyme
E.Lasskajai nurodė meras K.Tubis,
taip, anot Anykščių moterų užiimtumo ir informacijos centro pirmininkės, ir neatsakęs į esminius užduotus
klausimus, kurie padėtų išsklaidyti
abejones dėl galimos mero patarėjo
D.Vaičūno įtakos vertinant projektus
ir laimint jo įsteigtam Anykščių socialinės gerovės centrui.
Mero
patarėjas
Donaldas
Vaičiūnas – centro savanoris
„Anykšta“ telefonu susisiekė su
projektą „Kompleksiškai teikiamos
paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje” įgyvendinančiu
Anykščių socialinės gerovės centro
vadovu Sigitu Petravičiumi, kuris
gan aptakiai papasakojo apie centrą
bei minimo projekto veiklą.
„Esu aš, buhalteris, socialinė darbuotoja ir psichologė. Ir savanorių
dar turime. Šiuo metu apie 12 jų
turime. Padeda rūbus išdėlioti, nes
švedai atvežė pagalbą anykštėnams“,
- apie Anykščių socialnės gerovės
centro struktūrą ir veiklas pasakojo
S.Petravičius.
Pasiteiravus, ar Anykščių socialinės
gerovės centre savanoriauja ir jo įsteigėjas, mero patarėjas D.Vaičiūnas,
S.Petravičius sakė: „Prisideda prie
„Maisto banko“ akcijos. Rūbų nedėlioja, bet padeda tokius sunkesnius,
vyriškus darbus.“
Per 3 mėnesius - 30 interesantų
Anykščių socialinės gerovės centro vadovas S.Petravčius sakė, kad
projektas „Kompleksiškai teikiamos
paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“ jau „įsivažiavęs“,
nors iš pradžių buvo ir sunku.
„Nuo kovo mėnesio turime 30 anketų“, - nuo projekto įgyvendnimo
pradžios praėjus trims mėnesiams,
interesantais džiaugėsi S.Petravičius
Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama, kad
projekto „Kompleksiškai teikiamos
paslaugos šeimoms Anykščių rajono
savivaldybėje“ tikslas – sudaryti sąlygas visoms Anykščių rajono šeimoms,
auginančioms vaikus, gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant
įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes. Projekto metu Anykščių
socialinės gerovės centre šeimos turi
galimybę gauti nemokamas psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas, taip pat taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugas.
(Nukelta į 11 p.)

Anykščių socialinės gerovės centre savanoriauja ir jo įsteigėjas,
mero patarėjas D.Vaičiūnas, S.Petravičius sakė: „Prisideda prie
„Maisto banko“ akcijos. Rūbų nedėlioja, bet padeda tokius sunkesnius, vyriškus darbus.“
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Tobotai 2.
9.25 Džiunglių knyga 2.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Brolių Grimų pasakos.
11.00 Šunų ABC 2.
11.50 Pasaulio dokumentika.
Plėšrūnai (subtitruota).
12.40 Pasaulio dokumentika.
Nuostabieji Japonijos gamtos
kampeliai (subtitruota).
13.30 Garbingojo arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Tiesioginė transliacija iš
Vilniaus katedros aikštės.
16.45 Palaimintas kankinys.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
17.45 FIFA Konfederacijų
taurė. B grupė. Vokietija Kamerūnas. Tiesioginė transliacija iš Sočio.
19.55 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
20.30 Panorama.
21.00 Nors mirk iš gėdos.
N-7.
22.40 Kino žvaigždžių alėja.
Lili Marlen. 1981 m. N-14.
0.40 Pasaulio dokumentika.
TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

7.20 „„Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Pakratytas“.
11.55 „Denis - grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsiasi“.
13.30 „Tas beprotiškas,
beprotiškas, beprotiškas pasaulis“.
16.40 „Akmenų viesulas“.
N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 „Transformeriai“. N-7.
23.25 „Suvilioti nepažįstamą
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“. N-7.
7.35 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.25 „Kung Fu Panda“. N-7.
9.00 Kobra 11. N-7.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Šaunuolis Džokas.
12.35 Flinstounai Viva Rok
Vegase. N-7.
14.20 Šokis hiphopo ritmu.
Viskas arba nieko. N-7.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos.
N-7.
21.30 Heraklis. N-7.
23.20 Pikčiausias žmogus
Brukline. N-7.

1.05 Kalėdų norai.
6.35 Lietuvos galiūnų čempionato kvalifikacija. Trakai (k).
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas. Trakai.
10.05 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
10.35 BBC dokumentika.
Vaikystė laukinėje gamtoje.
11.50 „Herbas arba skaičius“.
13.00 „Viena už visus“. N-7.
13.35 Sveikinimai.
16.10 „Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos“. N-7.
17.25 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.30 „44-as skyrius“. N-7.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“.
21.30 Tai kur po velnių tie
Morganai?. N-7.
23.40 „Akloji zona“. N14.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.30 „Atspėk gyvūną“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
12.25 „Gardžiausi Merės
Berės patiekalai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
17.20 „Akloji“.
18.20 „Būrėja“.
18.55 Nemarus kinas. Trys
muškietininkai. Miledi kerštas.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
9.55 „Seserys“ (k). N-7
10.55 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.55 „Šunų ABC 2“ (k).
12.40 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ . N-7
17.10 Klausimėlis.lt.(k).
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Auksinis protas.
22.30 Trumposios žinios.
22.35 „Užšalusių fontanų
vasara“. N-7
0.05 Trumposios žinios.
0.10 „Detektyvas Monkas 1“.
N-7
0.55 „Komisaras Štolbergas“
(k). N-7
2.00 LRT radijo žinios.
TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos (k). N-7
12.35 Nuo... Iki...
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.00 „Visi vyrai - kiaulės...“
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 „Nežinomasis‘. N-14
0.05 „Įkaitai“. N-14
1.00 „Judantis objektas“. N-7
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
11.55 „Kobra 11“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“. N-7
20.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
21.00 2 Barai. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Savas žmogus“. N-14
6.15 Sveikatos ABC televitrina.
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.

N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“(k). N-7
10.30 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
11.30 „Prokurorų
patikrinimas“(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Dingę be
žinios. I dalis“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 „Aš esu legenda“. N-14
22.55 „Tai kur po velnių tie
Morganai?“ (k). N-7
1.00 „Akloji zona“ (k). N-14
programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“..
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo švie-

2017 06 25
N-7. 1961 m.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Nebylus liudijimas.
Sutrikęs. N14.
23.10 Netark nė žodžio. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
7.00 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.30 Euromaxx.
9.00 Premjera. Nepaprastas
žmonių ir gyvūnų ryšys.
9.30 Premjera. Šimtas vaizdų
iš Japonijos.
9.55 Tikri vyrai.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 Evangelikų reformatų
pamaldų tiesioginė transliacija
iš Biržų.
12.35 Otelas. Anželikos
Cholinos šokio teatro spektaklis (pagal Džono Adamso ir
kitų šiuolaikinių kompozitorių
muziką).
14.25 Šventadienio mintys.
14.55 Mažesnieji broliai.
15.25 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas.
16.25 Durys atsidaro.
16.50 Teatras.
17.45 FIFA Konfederacijų
taurė. B grupė. Čilė - Australija.
Tiesioginė transliacija iš
Maskvos.
20.00 Klauskite daktaro.
20.45 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
21.35 Jurgos naujo albumo
„Not perfect“ pristatymo koncertas.
22.40 LRT OPUS ORE.
„Miško gyventojai“.

23.40 Dabar pasaulyje.
0.10 Jaunasis Montalbanas
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Ne vienas kelyje.
7.30 Nuo. Iki. (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou.
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.45 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
17.30 Bus visko (k).
20.15 KK2 (k). N-7.
21.00 KK2 (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
Savaitė.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.25 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
4.05 Dviračio šou (k).
6.25 „Ledo kelias“. N-7 (kart.).
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7
(kart.).
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.).
11.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7.
12.00 „72 valandos“. N-7.
13.00 „Jokių kliūčių!“. N-7.
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“. N-7.
15.00 „Ledo kelias“. N-7.
16.00 „Iš peties“. N-7.
17.00 Aukščiausia pavara.
Patagonija. N-7.
18.30 Gražiausi žemės kampeliai.
19.00 Formulės - 1 pasaulio
čempionato Azerbaidžano
didžiojo prizo lenktynės. Vaizdo
įrašas.

21.40 TV 3 žinios.
22.40 Nakties TOP. Vasara.
N-14.
23.10 Legendos. N-14.
0.10 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.
1.55 Tironas. N-14.
07.25 Grilio skanėstai..
07.30 Vantos lapas.
08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Mikropasauliai“. N-7.
10.40 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
10.45 „Vera. Varno spąstai“.
N-7.
12.45 „Ilga kelionė namo“.
N-7.
13.50 „Kalnų ežerai“.
14.50 Grilio skanėstai.
14.55 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.25 Grilio skanėstai.
16.30 „Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas.
Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio
parko.
19.55 0 laipsnių.
20.00 „Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas.
Bėgimas-šaudymas“. Tiesiogiai
iš Vilniaus Vingio parko.
20.30 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas.
Apdovanojimai.
21.15 „24/7“.
22.15 Žinios.
22.40 Grilio skanėstai.
22.45 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
00.55 „Vera. Varno spąstai“
N-7.
02.40 „Kalnų ežerai“.
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sa“.
17.55 „Širdele mano“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XVIII. Sielų derlius“. N-7
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7
1.00 „Auklė“ (k).
1.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(k).
7.30 Nacionalinis turtas (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 „Prieš parskrendant į
žemę“ (k).
13.00 Durys atsidaro. Viena
istorija.
13.15 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes Pasaulis“ (k).
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys skuba
į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai
9“.
16.30 Laba diena, Lietuva (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
18.30 Septynios Kauno
dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 „Šlovės dienos“. N-7

20.20 LRT Kultūros akademija.
21.10 „Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis“.
22.00 „Rojus Lietuvoj“.
23.20 Linija, spalva, forma
(k).
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
6.00 Autopilotas.
6.30 „Pasienio sargyba“ (k).
N-7
7.00 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
8.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7
8.30 Bus visko (k).
9.30 Žinios.
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Gražiausi žemės kam-

peliai.
9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Pėdsakai“. N-7
13.30 „6 kadrai‘. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 Farai. N-7
23.00 „Atlydys“. S
0.50 „Daktaras Hausas“. N-14
1.45 „Salemas“. N-14
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 24/7.
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
12.35 „Baimės įlanka“ (2). N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (2/6). N-7
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baimės įlanka“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N -7
0.45 „Ilga kelionė namo“. N-7
1.50 Reporteris.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
9.55 „Seserys“ (k). N-7
10.30 Klausimėlis.lt.
10.55 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.55 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Auksinis protas.
22.30 Trumposios žinios.
22.35 „Eilinį šeštadienį“. N-7
0.15 „Detektyvas Monkas
1“. N-7
1.00 „Komisaras Štolbergas“
(k). N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Komisaras Reksas 16“
(k). N-7
3.00 LRT radijo žinios.
TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos (k). N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.00 „Visi vyrai - kiaulės...“.
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 „Išminuotojas“. N-14
0.20 „Persekiotojas“. N-14
1.15 „Judantis objektas“. N-7
2.10 „Begėdis“. N-14
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.25 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“. N-7
20.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
21.00 2 Barai. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Dingęs Aleksandro
Makedoniečio kapas“. N -14
23.30 „24 valandos.
Palikimas“. N-14
0.30 „Kaulai“. N-14

1.30 „Imperija“. N-14
2.20 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
6.40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“ (k). N-7
10.30 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
11.30 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Dingę be
žinios. II dalis“. N-7
20.30 „Pasienio sargyba“.
N-7
21.00 „Nuogas ginklas iš
policijos metraščių“. N-7
22.45 „Aš esu legenda“ (k).
N-14
0.40 „Gyvi numirėliai“. N-14
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“
programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
9.55 „Seserys“ (k). N-7
10.55 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.55 Emigrantai (k).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl? (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.42 Loterija „Jėga“.
20.45 FIFA Konfederacijų
taurė. Pusfinalis.
23.00 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Detektyvas Monkas
1“. N-7
0.15 „Komisaras Štolbergas“
(k). N-7
1.15 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Komisaras Reksas 16“
TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7

9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos (k). N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.00 „Visi vyrai - kiaulės...“.
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 „Chaosas“. N-14
0.25 „Persekiotojas“. N-14
1.20 „Judantis objektas“. N-7
2.15 „Begėdis“. N-14
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.25 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“. N-7
20.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
21.00 2 Barai. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 „Prometėjas“. N-14
1.00 „Kaulai“. N-14
1.55 „Imperija“. N-14
2.45 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“(k). N-7
10.30 „44-as skyrius“ (k). N-7
11.30 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Dingę be
žinios. III dalis“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis.
N-7
21.00 „Auka“. N-14
22.50 „Nuogas ginklas iš
policijos metraščių“ (k). N-7
0.35 „Gyvi numirėliai“. N-14.
1.25 „Džeikas, Storulis ir
šuo“(k). N-7
2.15 Penktoji pavara (k).
3.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7
3.25 Penktoji pavara.
programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
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N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.55 „Širdele mano“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės I. Mažo miestelio
mirtys“. N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.05 „Auklė“ (k).
2.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.50 „Ekspertė Džordan“ (k).
N-7
3.35 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k). N-7
4.20 „Midsomerio žmogžudystės XVIII. Sielų derlius“
(k). N-7

į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai
9“.
16.30 Laba diena, Lietuva
(k).
18.00 Spektaklis „Žemaičių
piemuo“.
20.40 Legendos.
21.25 „Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis“.
22.15 Spektaklis „Mūsų brangioji Pamela“.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 LRT OPUS ORE.
Mesijus & Munpazn.
2.30 Euromaxx (k).

9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Pėdsakai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Beždžionių planetos
sukilimas“. N-7

7.00 „Jaunasis vilkolakis“.
N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Tavo augintinis.

6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“ (2/4). N-7
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
12.35 „Baimės įlanka“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (2/7). N-7
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N -7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 P „Baimės įlanka“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Ilga kelionė namo“. N-7
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“. N-7
3.35 „Deimantų medžiotojai“.
N-7

12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.55 „Širdele mano“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės I. Parašyta krauju“. N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.05 „Auklė“ (k).
2.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.50 „Ekspertė Džordan“ (k).
N-7
3.35 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k). N-7

14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys skuba
į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai
9“.
16.30 Laba diena, Lietuva (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Nacionalinis turtas (k).
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 IQ presingas.
21.10 „Lemtinga diena“.
22.00 „Nes tai gražu“. N-14
23.40 ARTi..
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Kultūrų kryžkelė (k).
3.00 „Velnio nuotaka“ (k).

9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Pėdsakai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Pats baisiausias filmas
5“. N-14
23.50 „Daktaras Hausas“.
N-14
0.50 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.
Mesijus & Munpazn (k).
7.05 Stilius (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 „Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias Lietuvoje“
(k).
12.45 Teatras (k).
13.35 Jurgos naujo albumo
„Not perfect“ pristatymo koncertas (k).
14.40 „Smarkuolis Tašis“.

6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 „Pagalbos skambutis“.
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).

6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Taip toli ir taip arti“. N-7
12.35 „Baimės įlanka“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baimės įlanka“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(k).
7.05 Klauskite daktaro (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 LRT OPUS ORE.
„Miško gyventojai“ (k).
13.15 „Rojus Lietuvoj“ (k).
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys skuba

6.30 Info diena (k).
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 „Pagalbos skambutis“.
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras,
Lietuva (k).
23.30 Dienos komentaras
(k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
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7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2017 06 29
.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
9.55 „Seserys“ (k). N-7
10.55 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.55 Gyvenimas (k).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.42 Loterija „Jėga“.
20.45 FIFA Konfederacijų
taurė. Pusfinalis.
23.00 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Detektyvas Monkas
1“. N-7
0.15 „Komisaras Štolbergas“
(k). N-7
1.15 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Komisaras Reksas 16“
(k). N-7
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro (k).
TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos (k). N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.00 „Visi vyrai - kiaulės...“.
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 „Žudymo žaidimai“.
N-14
0.20 „Persekiotojas“. N-14
1.15 „Judantis objektas“. N-7
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.25 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“. N-7
20.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
21.00 2 Barai. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Dežavu“. N-7
1.00 „Kaulai“. N-14
1.55 „Imperija“. N-14
2.45 „Amerikietiška siaubo

istorija“. N-14
6.40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“. N-7
7.35 „Diagnozė žmogžudystė“(k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“ (k). N-7
10.30 „44-as skyrius“(k). N-7
11.30 „Prokurorų
patikrinimas“(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Dingę be
žinios. IV dalis“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai.
N-7
21.00 „Amerikos nindzė 5“.
N-14
23.10 „Auka“ (k). N-14
0.55 „Gyvi numirėliai“. N-14
programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
9.55 „Seserys“ (k). N-7
10.55 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.55 Stilius.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 „Lietuvos kolumbai“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 „Mecgeris ir neatlikti
namų darbai“. N-7
0.15 „Detektyvas Monkas
1“. N-7
1.00 „Komisaras Štolbergas“
(k). N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Komisaras Reksas 16“
(k). N-7
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 „Lietuvos kolumbai“ (k).
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Mikalojaus Noviko dainų
šventinis koncertas (k).
TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.

7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos (k). N-7
12.35 Nuo... Iki...
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 „Mobilusis“. N-7
22.50 „Griaustinis tropikuose“. N-14
0.55 „Žudymo žaidimai“ (k).
N-14
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.25 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ponas Žirnis ir
Šermanas“.
21.15 „Iksmenai. Pradžia“.
N-7
23.30 „Išsiskyrimas“. N-7
1.35 „Belė“. N-7
6.40 „Džeikas, Storulis ir

šuo“. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 Ekstrasensų mūšis (k).
N-7
11.30 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės. N-7
21.35 „Pabėgimas iš kalėjimo“. N-14
23.40 „Amerikos nindzė 5“
(k). N-14
1.45 „Gyvi numirėliai“. N-14
2.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“
(k). N-7
3.15 „Pabėgimas iš kalėjimo“
(k). N-14
programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.55 „Širdele mano“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta Kelnas. Rainhardų byla“. N-7
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7
1.00 „Auklė“ (k).
1.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(k).
7.00 „Prieš parskrendant į
žemę“ (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 „Lemtinga diena“ (k).
13.05 Vienos filharmonijos
orkestro 2017-ųjų vasaros
koncertas Šėnbrune (k).
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys skuba
į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai
9“.
16.30 Laba diena, Lietuva
(k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros (k).
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 Skambantys pasauliai

su Nomeda Kazlaus.
21.10 „Devyni mėnesiai gimdoje. Lemtingi pokyčiai“.
22.00 Lietuvos patriotai.
23.15 Tavo zona (k).
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė
„Dee & Kamy“.
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Kultūrų kryžkelė (k).
3.00 Lietuvos patriotai (k).
4.15 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus (k).
5.05 Tavo zona (k).
5.50 Panorama (k).

13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Melas vardan tiesos“.
N-7
1.00 „Daktaras Hausas“.
N-14
1.50 „Salemas“. N-14

6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 „Pagalbos skambutis“.
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras,
Lietuva (k).
23.30 Dienos komentaras
(k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).

6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7
12.35 „Baimės įlanka“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55. „Baimės įlanka“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“. N-7
3.35 „Deimantų medžiotojai“.
N-7

7.00 „Jaunasis vilkolakis“.
N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Pėdsakai“. N-7
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15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.55 „Širdele mano“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Vyriausiasis inspektorius Benksas. Prieš srovę“.
N-14
22.55 „Pragaras rojuje“. N-7
1.00 „Auklė“ (k).
1.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.45 „Ekspertė Džordan“ (k).
N-7
3.30 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k).
4.15 „Nusikaltimo vieta Kelnas. Rainhardų byla“ (k).
N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Dee & Kamy“ (k).
7.05 Tikri vyrai (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 „Devyni mėnesiai gimdoje. Lemtingi pokyčiai“ (k).
13.10 Lietuvos patriotai (k).
14.25 Mokslo sriuba (k).
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys skuba
į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai

9“.
16.30 Laba diena, Lietuva
(k).
18.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 Legendos.
21.05 „UB Lama“.
22.00 Muzika gyvai.
23.25 Projektas Pi. (k).
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.25 Atspindžiai 9k).
3.00 Muzika gyvai (k).
4.30 Legendos (k).
5.15 ARTi (k).
5.30 Panorama (k).
6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 „Pagalbos skambutis“.
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena.
22.30 Labas vakaras,
Lietuva (k).
23.30 Savaitės kriminalai
(k). N-7
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
7.00 „Jaunasis vilkolakis“.
N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Nuo amato iki verslo.

9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Grainderis“. N-7
11.00 „Mikė“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Pėdsakai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 „Farai“. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Naujoji dukra“. N-14
0.50 „Melas vardan tiesos“.
6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7
12.35 „Baimės įlanka“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris.
18.55 „Baimės įlanka“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “. N-7
1.15 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
3.10 „Laukinė Australija“.
3.35 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
4.30 „Merdoko paslaptys“.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 „Tobotai 2“.
7.20 „Tatonka ir mažieji
draugai“.
7.35 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.50 „Džiunglių knyga 2“
8.05 Mūsų miesteliai.
Plateliai. 2 d.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Juodasis vikingas.
Didysis kormoranas“.
13.05 „Erdvės. Pasaulio
žavesys. Kapris ir romantiškos
salos“.
14.05 „Džesika Flečer 2“.
N-7
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios
18.05 „Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2“.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „Nerija“ - 45.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 „Vyriškas auklėjimas“.
N-14
0.40 „Mecgeris ir neatlikti
namų darbai“ (k). N-7
2.10 Klausimėlis.lt.
2.35 Pasaulio dokumentika
(k).
4.25 „Džesika Flečer 2“ (k).
N-7
TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
6.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).

7.20 „„Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Elijas ir karališka
jachta“.
11.40 „Ragana Lilė ir
Drakono knyga“. N-7
13.25 Pričiupom!. N-7
14.25 „Pakvaišėlių lenktynės“. N-7
16.25 „Įsimylėti per dvi savaites“. N-7
18.30 Žinios.
19.30 „Monstrų viešbutis“.
21.20 „Panelė detektyvė“.
N-7
23.15 „Emilės Rouz egzorcizmas“. N-14
1.30 „Griaustinis tropikuose“
(k). N-14
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“. N-7
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7
9.00 „Kobra 11“. N-7
10.00 Vasaros gidas.
10.25 „Moderni šeima“. N-7
11.00 „Kačių motina“. N-7
12.55 „Šuo, kuris išgelbėjo
vasarą“.
14.45 „Užsispyrėlės sutramdymas“. N-7
16.50 Ekstrasensų mūšis.
N-7
18.30 TV3 žinios.

19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 „Viščiukas Cypsius“.
21.05 „Dangaus karalystė“.
N-14
0.00 „Paskutinės imperijos
žlugimas“. N-14
2.00 „Iksmenai. Pradžia.
Ernis“. N-7
6.45 Amerikietiškos imtynės
(k). N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
10.35 „BBC dokumentika.
Slaptas lokių gyvenimas“.
11.50 Herbas arba skaičius.
13.00 „Žiniuonis“. N-7
15.05 Vanity Fair. Visiškai
slaptai. N-7
16.10 „Kas žudikas?“ N-7
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.30 „44-as skyrius“. N-7
19.30 „Džentelmenų“ atsisveikinimo koncertas.
21.35 „Žiaurumas“. N-14
23.35 „Velnio apsėstieji“.
N-14
1.20 „Gyvi numirėliai“ (k).
N-14
2.50 „Džentelmenų“ atsisveikinimo koncertas (k).
programa
6.50 „Atspėk gyvūną“ (k).
7.20 „Surikatų namai“ (k).
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Atspėk gyvūną“.
9.45 „Surikatų namai“.
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10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“ (k).
11.55 Šviežias maistas. Anos
Olson receptai.
12.25 Merės Berės patiekalai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.10 „Senojo Tilto paslaptis“.
17.30 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.05 „Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem“. N-7
21.00 „Nebylus liudijimas.
Pirma auka“. N-14
23.10 „Begėdis“. N-14
0.20 „Pragaras rojuje“ (k).
N-7
2.15 „Vyriausiasis inspektorius Benksas. Prieš srovę“
(k). N-14
3.45 „Pasisvėrę ir laimingi“
9k).
4.35 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė (k).
9.00 Kelias (k).
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Tarptautinis menų festivalis „Gražiausiu taku 2015“.
12.35 „Jaunasis Montalbanas
2“. N-7
14.30 Kur balti keliai.
16.05 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius.
17.45 „Kuba. Laisvės sala“.
18.45 „Lotynų muzika

Jungtinėse Amerikos
Valstijose“.
19.40 Nes man tai rūpi.
20.25 Tikri vyrai.
21.15 „Mergaitė su apelsinais“. N-14
22.35 Teatralizuota Elžbietos
I laikų šokių programa
„Linksmasis karas“.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 Otelas (k).
1.55 „Kuba. Laisvės sala“ (k).
2.50 „UB Lama“ (k0.
3.45 IQ presingas (k).
4.30 Stop juosta. (k).
5.00 ARTS21 (k).
5.30 Panorama (k).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
15.30 KK2 (k). N-7
17.00 „Pasienio sargyba“
(k). N-7
17.30 Farai (k). N-7
18.00 Savaitės kriminalai
(k). N-7
18.30 Išgyvenk, jei gali (k).
21.30 Yra, kaip yra (k). N-7
23.30 Autopilotas (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
Išvados. Žinios rusų kalba
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7
3.30 Bus visko (k).
4.25 Valanda su Rūta.
6.25 „Ledo kelias“. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 „Nepaprastos lenkty-

nės“. N-7
12.00 72 valandos. N-7
13.00 Jokių kliūčių! N-7
14.00 Gražiausi žemės kampeliai.
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7
19.00 „Skorpionas“. N-7
20.00 „Bibliotekininkai“. N-7
21.00 Planetos talentai. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Juodasis erelis“. N-14
0.40 „Naujoji dukra“.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 „Milžiniškos pabaisos“.
10.45 „Kapitonas
Gordejevas“. N-7
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas 5. Sandrauga“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 Šiandien kimba.
21.30 „MMA „King of the
Cage“ Summer Tour“.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
1.10 „Kapitonas Gordejevas“.
3.05 „Milžiniškos pabaisos“.
4.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7
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Kryžiažodis „Kurmis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias
„Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu
(8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.

Prizas atiteks anykštėnei
Birželio 3 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Vyšnia“ teisingas atsakymas – MORKOS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 60 skaitytojų. Tai anykštėnai
D.Šlamienė, V.Lančickienė, V.Stasiūnienė, A.Burneikienė, A.Vildžiūnas, B.Augulienė,
A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, V.Bieliūnienė, Ž.Vanagienė,
O.Arienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, M.Vitkūnaitė, Z.Vitkūnaitė, J.Mieželienė,
E.Jurėnaitė, E.Zlatkutė, R.Vilimas, B.Vilimienė, A.Vilčinskas, A.Kavoliūnienė, D.Varnienė,
E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, A.Kavolienė, R.Budrienė ir R.Venclovienė; V.Mogylienė,
E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir R.Dolmantienė iš Viešintų; D.Sudeikienė, E.Kiškienė, R.Puolis
ir V.Strazdienė iš Kavarsko;
G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų, B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio, B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė
iš Kurklių, A.Juknonienė iš Rubikių, S.Želnienė iš Maželių, K.Rimkuvienė iš Antupių,
V.Milaševičienė ir J.Raišelienė iš Raguvėlės, S.Steponavičienė iš Troškūnų, V.Urbutienė iš
Naujikų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, Algis Grebnickas iš Niūronių, B.Žiogelienė iš Antrųjų
Kurklių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Kuolienė iš Kunigiškių
bei A.Ramanauskienė iš Dauginčių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Vyšnia“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks D.ŠLAMIENEI iš Anykščių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 m.liepos 31 d.)
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Kavarsko centre – namas baisuoklis
„Nueikit, nufotografuokit tą namą baisuoklį, gal susipras savininkai jį sutvarkyti, ar rajono valdžia juos tai daryti privers, sakė keli prie Kavarsko pagrindinės mokyklos sutikti kavarskiečiai. – Girtuokliai ten renkasi. Juk šalia mokykla ir vaikai ten
užklysta”.

Kadaise vienu gražiausių miestelyje buvęs pastatas kavarskiečiams kelia neigiamas emocijas.
Kadaise buvęs vienas gražiausių miesto pastatų, juk buvusio
Kavarsko rajono valdžia - Komunistų partijos komitetas ten
buvo įsikūręs, vėliau priklausė
mokyklai, tačiau šiuo metu jo
savininkai privatūs asmenys,
kurie jau nebe pirmi metai jį

laiko nenaudojamą. Beje, šiuo
metu ant pastato kabo užrašas,
kad pastatas parduodamas, kad
privati nuosavybė ir vaikščioti
draudžiama. Tačiau per styrančias langų kiaurymes ir neužkaltas duris į pastatą gali patekti kas tik nori. Net aukšta žolė

Donaldo Vaičiūno įkurtame
centre - nemokamos
psichologų konsultacijos
(Atkelta iš 6 p.)
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre šeimos gali gauti šeimos
įgūdžių ugdymo, sociokultūrines bei
vaikų priežiūros paslaugas (vaikams
nuo 3 iki 7 m.). Organizuojami vaikų
klubo, šeimų klubo užsiėmimai, pozityvios tėvystės mokymai. Projekte dalyvaujančias šeimas taip pat numatyta
lankyti ir jų gyvenamosiose vietose
rajono seniūnijose.
Anykščių socialinės gerovės centras
Anykščių parapijos patalpose mero
patarėjo D.Vaičiūno buvo įregistruotas 2014 metais.
Mero patarėjas „situacijos
nevaldė“...
Anykščių socialinės gerovės centro
steigėjas , mero patarėjas, į politiką
atėjęs su Darbo partija, D.Vaičiūnas
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos
centro
pirmninkės
E.Lasskajos išsakytas abejones dėl
jo galimos įtakos projektų svarstymui, kuomet laimėtojų kompleksines
paslaugas šeimoms teikti lamėjo jo
įsteigtas Anykščių socialinės gerovės
centras, neigė.
„Realiai nei toje komisijoje projekto svarstyme buvau, nei valdžiau tą
situaciją jokiu būdu, kadangi ne mano
kompetencijoje tokie dalykai. Galiu
išsklaidyti abejones, kad šitame projekte.. ( pažodinė citata, toliau mero
patarėjas keičia mintį, - aut. pastaba).
Ne, nežinau kokios ten sąlygos, žinau
tik, kad nepateko Anykščių moterų
užimtumo ir informacijos centras.
Bet, kaip supratau, dalyvavo Anykščių socialinės gerovės centras ir daugiau asociacijų. O visa kita kas vyksta,
sunku man komentuoti. Čia reikia
klausti komisijos, kaip ji vertino ir ką

ten darė“, - kalbėjo D.Vaičiūnas.
Darbovietė buvusi, kaip ir
žmona...
Paklaustas, ar ateityje neplanuoja
sugrįžti ir vadovauti Anykščių socialinės gerovės centrui, mero patarėjas
D.Vaičiūnas sakė: „Sunku pasakyti.
Dabar apie tai negalvoju. Pradėti darbai tęsis. Sugrįžti į asociaciją ar kažkur
kitur neplanuoju. Aišku, tai priklausys
nuo situacijos“.
Anykščių socialinės gerovės centre
kurį laiką dirbo ir D.Vaičiūno žmona
Ieva, tačiau pokalbio metu mero patarėjas D.Vaičiūnas prasitarė, kad jų
keliai išsiskyrė.
„Dirbo ir buvusi (juokiasi). Pats supranti“, - juokais pokalbį apie iširusią
šeimą nuleido du vaikus auginantis
D.Vaičiūnas.
Už projekto pinigus pirktas
automobilis neprapuls
Praėjusį mėnesį rajono Tarybos
sprendimu socialinių paslaugų teikimui už 21 000 Eur nupirktas naujas
lengvasis automobilis. Už Europos
Sąjungos pinigus įsigyta transporto
priemonė perduota projektą „Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“
įgyvendinančiam vienam iš projekto
partnerių - Anykščių socialinės gerovės centrui.
„Kiek žinau, jis liks savivaldybei,
tai bus dar vienas kažkoks turtas. Nuo
to gal net ir gerai. O gal dar bus galimybė perduoti kuriai nors asociacijai,
bet abejoju dėl to“ , - parodydamas,
kad projekto, kurį laimėjo jo įsteigtas
Anykščių socialinės gerovės centras,
reikalai jam ne tokie jau ir svetimi, aiškino D.Vaičiūnas.

nebepaslepia kažkieno prie pastato išmestų šiukšlių.
Kavarsko seniūnas Algirdas
Gansiniauskas teigė, kad pastatas privatus ir jis neko padaryti
negalįs. „Prieš Jonines, matyt,
teks žolę bent nuo gatvės pusės
nupjauti” - sakė seniūnas, pataręs
dėl neprižiūrimo pastato kreiptis
į Anykščių rajono savivaldybės
administraciją.
Savivaldybės
administracijos Turto valdymo
skyriaus vyr. specialistė Alvyta Vitkienė patvirtino, kad dėl
nepriežiūros pastato savininkai
privalės mokėti 3 proc. nekilnojamo turto mokestį ir jiems nurodyta pastatą sutvarkyti.
„Anykštai” pavyko išsiaiškinti,
kad pastato neprižiūrėję ir jokios
veiklos jame nevykdę ankstesni
savininkai beveik prieš metus jį
pardavė panevėžiečiams. Tačiau
ant pastato tebekaba telefono
numeris, kuriuo reikia skambinti, norintiems jį pirkti.
Paskambinus
tuo
telefonu atsiliepęs vyras patvirtino,
kad pastatas parduodamas, tačiau išgirdęs, kad juo domisi
„Anykšta“, o kavarskiečiai piktinasi miestelio centre esančiu
apleistu ir neprižiūrimu pastatu,
pasakė, kad esąs užsienyje ir ...
„Viso gero!“.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Pastate – Kavarsko atletų treniruočių inventoriaus liekanos.

Žolės nebepaslepia kažkieno atneštų šiukšlių.

Autoriaus nuotr.

AKIRATIS

2017 m. birželio 23 d.

Ilgio ežero pakrantė skatina pamatyti
Lietuvos šventas vietas

Tikinčiųjų poreikiams ant kalvos netoli Ilgio ežero prieš keletą metų iškilo unikalios konstrukcijos
koplyčia.
(Atkelta iš 5 p.)
Įgyvendinant projektą „Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijai
priklausančios koplyčios atgimimas“, lėšos buvo gautos iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, buvo
pasinaudota ir Zarasų rajono savivaldybės skirta finansine parama,
tikinčiųjų aukomis.
Ežero pakrantėje įrengtuose stenduose papasakota šios šventos vietos
atsiradimo istorija, pateikti Albinos
Skvarčinskaitės ir Juozo Kriauklio
liudijimai, nurodyti Imbrado seniūnijos seniūno Vygirdo Žalkausko,
Imbrado parapiją administruojančio
Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebono kun. Stasio Tamulionio,
koplyčios rektoriaus kun. Remigijaus Kavaliausko telefono numeriai,
pateikiama ir kitokia informacija.
Katalikų bažnyčia pripažįsta
tik Šiluvos stebuklą
Katalikų bažnyčios hierarchai

oficialiai pripažįsta tiktai vienintelį
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Lietuvoje, vykusį 1608 m. Raseinių krašte, Šiluvoje.
Tačiau netrukdoma melstis tikintiesiems ir kitose apsireiškimų
vietose, kurių mūsų šalyje yra net
31. Tokių vietų sąrašas pateiktas
Kvintiškių kaime esančioje metalo
lentoje, kuri įkasta čia pat netoli
pastatytų kryžių eilės.
Kvintiškių stebuklas Ilgio ežere
nurodomas 22-uoju numeriu. Šioje
informacinėje lentoje galima surasti
ir nemažai pažįstamų Aukštaitijos
vietovių, kuriose, liudininkų teigimu, įvairiu metu yra apsireiškusi
Švč. Mergelė Marija – Dievo motina. Tai Gelvonų bažnyčia Širvintų
rajone, kur stebuklas įvykęs XVI
amžiuje (Nr.3), Molėtų rajono Skudutiškių kaimo laukai (4 numeriu
paženklintas stebuklas įvykęs taip
pat XVI amžiuje), nežinia kada
stebuklas įvykęs Rokiškio krašte,
Duokiškio kaimo laukuose netoli
Kamajų (Nr. 12), Šimonių (Kupiš-

kio r.) bažnyčia, kur Dievo motina
apsireiškusi 1446 ir 1670 m. (Nr.
14), Molėtų rajone, Janonyse, netoli Skiemonių įvykęs stebuklas 1962
m. vasarą (Nr. 20) ir kt.
Daugėja kryžių, skulptūrų ir
kitokių religinių simbolių
Švenčiausios Mergelės Marijos
skulptūros ir įvairaus dydžio, ornamentuoti ar iš paprastos medienos
sunerti kryžiai vandenyje puošia
skaidrų ežero pakraštį. Toje vietoje
ežeras negilus, tad be jokio vargo
kiekvienas gali ten įbristi ir palikti
šalia jau esančių skulptūrų ir kryžių ir savąsias relikvijas. Sutikti
bebraidžiojantys po ežerą žmonės
pasakojo, kad toje vietoje vanduo
toks švelnus, skaidrus, taip raminančiai veikia, kad net nesinori eiti
į krantą ir autis batais. Kiti atviravo, kad visa aplinka toje šventoje
vietoje kažkokia neįprasta, nekasdienė, čia atsipalaiduoji, palieki
visus rūpesčius. Aplinkui, kur tik

akys užmato, vis matai kryžius.
Pačių įvairiausių formų, dydžių,
konstrukcijų, medžiagų. Antai,
šalia pakrantės krūmelių keliomis
eilėmis „išdygę“ nedideli, panašūs
vienas į kitą keliolika vienodų kryžių. Nežinia, kas ir kokia intencija tuos kryžius čia pastatė, tačiau,
tikriausiai, tai vienos šeimos ar
giminės, o gal kokios vienos organizacijos, vieno darbo kolektyvo
auka.
Kai kurie kryžiai įvardinti, be didelių pastangų perskaitysi užrašus.
Šalia Romos katalikams būdingų
kryžių yra ir pravoslavų kryžių su
atitinkama šio tikėjimo simbolika,
įrašais rusų kalba. Unikalūs metaliniai kryžiai, kurie sumontuoti
iš motociklų ir automobilių dalių.
Šiuos kryžius, matyt, pastatė baikeriai, motociklų ir automobilių
sporto mėgėjai, melsdami sėkmės,
laimingo kelio. O gal kuris nors
kryžius atsirado pagerbti avarijų
aukas? Užrašas ant vieno kryžiaus
iškalbingai skelbia: „Palaimink
mūsų kelius ir bekelę...“
Ežero pakrantėje jau susikaupė
nemenka ir šventų paveikslų krūva, kai kurie jau išblukę, sudužusiais stiklais, aptrupėję, tikriausiai
senokai šičia atvežti, pragulėję ne
vienerius metus.
Kvintiškėse prie Ilgio ežero tikrai
yra ką pasižiūrėti, kuo pasigrožėti
ir pasidomėti. Šioje „mini“ kryžių
„karalystėje“ gali ir pasimelsti, ir
apie gyvenimo prasmę apmąstyti,
ir pailsėti, ir nuo kasdieninių rūpesčių atitrūkti.
Na, o jeigu kas stebuklais netiki,
jeigu nenori pripažinti tai, dėl ko

Kryžiai pastatyti ir pačiame
ežere
čionai važiuoja tikintieji, niekas
ir neverčia būtinai čia apsilankyti.
Šis rašinys skirtas ne viskuo nusivylusiems skeptikams, niurgzliams
pesimistams, bet tiems, kas domisi
gimtojo krašto lankytinomis vietomis, ką vilioja ne užsienio šalių grožybės, bet visai šalia mūsų esantys
traukos objektai. Būtent toks traukos centras yra ir netoli Imbrado...

-ANYKŠTA

Metalo lentoje užfiksuotos visos Lietuvos vietovės, kur, liudininkų bylojimu, yra apsireiškusi Švenčiausioji Mergelė Marija.
Zarasų rajonas
Imbrado seniūnijos seniūnas Vygirdas Žalkauskas
Tel. 8 385 36011, 8 616 16063
El. p-tas: zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt
Imbrado parapijos administratorius kun. Stasys Tamulionis
Tel. 8 616 90115

Kryžiai driekiasi keliasdešimt metrų palei Ilgio ežerą.

Kvintiškių koplyčios rektorius kun. Remigijus Kavaliauskas
Tel. 8 687 57969
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Lietuvaičiai interpretuoja klasikus
Savaitraštis „Šiaurės Atėnai“ išspausdino feisbuko lankytojų lietuvių literatūros ir tautosakos kūrinių antraščių improvizacijas bulvarinių leidinių stiliumi.
Daugiausiai dėmesio sulaukė Anykščių krašto rašytojai Antanas Baranauskas, Antanas Vienuolis - Žukauskas ir Jonas Biliūnas. Natūralu - visų jų kūryba nagrinėjama mokyklo suole.
Nesuvokiamas žiaurumas kaime: mažametis įtariamas kankinęs
ir nužudęs gyvūną.
(„Kliudžiau“)

įvairūs
Vairuotojų gatvės teritorijoje pasiklydo raina, maža (8 savaičių) katytė.
Radusiam ar ką nors žinančiam - atsilygins.
Tel. (8-699) 32656.
Brangiai išsinuomotų arba pirktų
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos, Katlėrių ir Kurklių
apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Moteris išsinuomotų tvarkingą 1-2
kambarių butą.
Tel. (8-628) 93992.
Išnuomojamos komercinės patalpos Anykščių miesto centre.
Tel.: (8-650) 22313,
(8-602) 46826.
Ūkininkas Debeikių seniūnijoje išsinuomoja žemės ūkio paskirties sklypus, gali būti apleisti.
Tel. (8-650) 87570.
Brangiai perka, nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę Anykščių,
Kurklių, Skiemonių apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Dovanoja
10 ha pievų Kurklių sen. - nusišienauti.
Tel. (8-686) 89708.
Buitinės technikos remontas
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus,
skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia
garantiją.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14 (buvęs buitinis),
tel.: 5-15-61, (8-699) 65148,
(8-689) 97341.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Medinį namą Debeikių miestelio
centre, 48 kv.m, 7 a žemės, šulinys. Kaina 1900,00 Eur.
Tel. (8-618) 55928.
3 kambarių butą Ramybės g.
5-ame aukšte. Tvarkingas, stiklintas balkonas, 62 kv. m, su baldais,
rami vieta, uždaras kiemas. Kaina
19 500.
Tel. (8-677) 56760.
3 kambarių butą Aknystų k. prie
parduotuvės “Aibė”. Butas tvarkingas. Yra rūsys, lauko sandėliukas,
galimybė pasisodinti daržą.
Tel. (8-622) 58238.
2 kambarių butą Statybininkų g.
1,5 aukštas, 48 kv. m, su baldais,
stiklintas balkonas, parketas, plastikiniai langai. Kaina 23 800.
Tel. (8-677) 56760.
1,5 kambario butą J. Biliūno g. 18.
4 aukštas iš 5, 32 kv. m, ne kampinis, yra balkonas, daliniai baldai, laminatas, šarvo durys, netoli centro.
Kaina 16 500.
Tel. (8-677) 56760.

Katės egzekucija Anykščių rajone privertė susimąstyti apie fizinių
bausmių nepilnamečiams draudimą.
(„Kliudžiau“)

Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas,
valymo įrenginius. Mini ekskavatoriumi kasa vandens šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hidroforus. Parduoda rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Buria Taro kortomis.
Tel. (8-645) 10884.
Meistras gamina laiptus ir visų tipų
baldus iš kietmedžio.
Tel. (8-615) 45845.
Atnaujina minkštus baldus: sofas,
lovas, čiužinius, kėdes, kampus.
Keičia spyruokles, gobeleną, eko
odą. Gamina čiužinius. Pasiima ir
parveža.
Tel. (8-610) 10341,
atnaujinkbaldus@gmail.com.
UAB 2VYMONTA gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos,
alucinko skardos. Gamina 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.: (8-698) 47767,
(8-682) 37022.
Skardinė stogo danga tiesiai iš gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.
Namų dažymas, trinkelių dėjimas
bei kiti darbai.
Tel. (8-647) 59686.
Dažo namus. Greitai, pigiai, garantija.
F. Dailus namas,
tel. (8-679) 90305.
Išorės ir vidaus apdaila, trinkelių klojimas, santechnikos ir elektros instaliaciniai darbai. Dirba ir savaitgaliais.
Tel. (8-602) 77022.

Kuras
Alksnio malkas kaladėlėmis.
Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Net kraupiausiame sapne to nesapnavote: mirštantis gyvūnas siekia palaižyti budeliui ranką.
(„Brisiaus galas“)

Dengia, remontuoja stogus, satato
terasas, pavėsines, malkines ir t. t.
Atlieka skardinimo darbus. Pasirūpina
medžiagomis.
Tel. (8-605) 70639.
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.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
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.

Kaimo grimasos: šaltakraujiškai
nušautas ištikimas šuo.
(„Brisiaus galas“)

Iškirtus mišką, sukrėstas kunigas
prabilo eilėmis.
(„Anykščių šilelis“)
Gamtos budeliams – klieriko atkirtis.
(„Anykščių šilelis“)

Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.

Veronika susprogdino seksualumo bombą.
(„Paskenduolė“)
Bendruomenė triumfuoja: Veronika suprato tikrąsias vertybes.
(„Paskenduolė“)
Pražūtinga aistra sugriovė menininko likimą: grybaujančią merginą suviliojo konkurentas.
(„Dėdės ir dėdienės“)

-ANYKŠTA
Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Savivarčiu veža žvyrą ir kitus krovinius, kasa tvenkinius ir lygina žemės
paviršių.
Tel. (8-687) 82296.

Smulkina žolę: Anykščių raj.,
Skiemonių sen., Katlėrių sen.,
Molėtų raj., Alantos sen., Utenos raj.,
Leliūnuose.
Tel. (8-630) 10200.

UA B Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

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

APLINKOS TVARKYMAS IR
PRIEŽIŪRA
Anykščių rajone
Vejų, sodybų, sodų, kapų tvarkymas.
Medžių pjovimas ir kiti aplinkos
priežiūros darbai.
Tel. (8-646) 46941.
www.aplinka-anyksciuose.lt

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Žemės ūkio technika
Kombainą
“Dronningborg”
D-3000, plūgus “Fraugde” 3 kospusų. Kaina sutartinė.
Tel.: (8-670) 70277,
(8-673) 49410.
Javų kombainą Volvo S-830
(pjaunamoji 2,7 m, smulkintuvas).
Tel. (8-679) 64493.
Šienapjoves,
smulkintuvus,
purkštuvus, grėblius - vartytuvus,
lėkštinius skutikus, kultivatorius,
frezus, vagotuvus, bulvių kasamąsias, frontalinius krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Kita
1-o veršio karvę.
Tel. (8-615) 10985.
Lietuvišką, svilintą kaimiškai,
kiaulienos skerdieną puselėmis po
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa
kiaulė) kaina tik 2,40 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Zeimerį (150 Eur), metalo pjaustymo stakles (145 Eur), grindų šlifavimo
stakles (160 Eur), elektrinius variklius:
4,5 kW (130 Eur) ir 5,5 kW (160 Eur),
drėgmės surinkėją “Vadai” (50 Eur).
Tel. (8-684) 26333.
Maltą betono skaldą.
Tel.: (8-688) 43147,
(8-650) 56537, (8-670) 39788.
Statybinio laužo maltą skaldą
(keliams, aikštelėms).
Tel. (8-610) 42090.

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

Didieji mėsiniai kalakutai !

Birželio mėn. 28 d. (trečiadienį)
prekiausime paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, pardavinėsime paaugintus 2-3
savaičių COOB mėsinius broilerius
viščiukus, vienadienius mėsinius ir
dedeklių viščiukus, mėsinius ančiukus ir žąsiukus, 2-3-4-5-6 mėnesių
vištaites. Prekiausime lesalais.
Svirnai 8.45, Kavarskas 9.00,
Janušava 9.10, Šeriai 9.25,
Staškūniškis 9.40, Kurkliai 9.50,
Šlavėnai 10.05, Anykščiai(ūk. turg.)
10.25, Burbiškis 10.45, Katlėriai
10.55, Pašiliai 11.05, Skiemonys
11.15, Mačionys 11.30, Rubikiai
11.45, Debeikiai 12.00, Svėdasai
12.20, Elmininkai 12.35, Naujieji
Elmininkai 12.45, Kuniškiai 13.05,
Andrioniškis 13.20, Viešintos 13.40,
Surdegis 13.55, Vašuokėnai 14.10,
Troškūnai 14.20, Laukagaliai 14.35,
Traupis 14.45, Levaniškiai 15.00.
Tel.(8-699) 12631.

SKELBIMAI
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perka

Už nuoširdumą ir rūpestingą gydymą dėkoju gydytojai
Salomėjai RAINIENEI ir vidaus ligų skyriaus personalui.

veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Algimantas DZENCEVIČIUS

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

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

perka

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

Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei
eksploatacijai arba ardymui.
Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai –
juodojo, spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00
val., tel.:
(8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai - miškus
Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

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

Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti įvairius variantus.
Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito
vietoje, sutvarko dokumentus,
pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

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

PERKAME
MIŠKĄ SU ŽEME
ARBA IŠSIKIRSTI.

MOKAME BRANGIAI.
Tel. (8-604) 84051.

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

Gali būti daužti, nevažiuojantys.

MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto, sutvarkome dokumentus.
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

UAB „Anykščių vandenys“ atlieka šias
paslaugas:

Tel.: (8-647) 87959.

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų
surinkimo šulinių

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto, sutvarko visus
dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas
- nuotekų tinklo išplovimas

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

Brangiai visoje Lietuvoje galvijus: karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.

- drenažo tinklo išplovimas
Informacija suteikiama

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Atjunkytus mėsinius buliukus
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Olandijos įmonė žalus, žalmargius, juodmargius veršelius.
Tel. (8-680) 22009.

siūlo darbą
Kavinei reikalingas(-a) virėjas(-a)
nuolatiniam darbui. Siūlo visas socialines garantijas, laiku mokamą
gerą darbo užmokestį, nemokamus pietus ir motyvaciją už puikiai
atliekamus darbus.
Tel. (8-626) 98328.
Pašilių paukštyne (Anykščių r.)
reikalinga paukštininkė.
Tel.:(8-686)82817,(8-616)48507.
Reikalingas traktorininkas - kombainininkas dirbti augalininkystės
ūkyje Kauno raj. Reikaligos teisės
- TR1, TR2, SZ, vairuotojo B kat.
Apgyvendina.
Tel. (8-698) 72395.

Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

Gyvuliai

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

visoje

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

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

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

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
SPA Vilnius - Anykščiai ieško
darbuotojo aplinkos priežiūrai.
Tel. (8-685) 73130.

UAB “Anykščių energetinė
statyba”
siūlo darbą mechanikui.
Privalumas - aukštasis arba
aukštesnysis techninis išsilavinimas.
Darbo patirtis transporto remonto srityje.
Atlyginimas nuo 800 eurų.
CV siųsti:
info@energetinestatyba.lt.
Tel. pasiteirauti (8-614) 33084.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS
Geromis kainomis.

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

ŽŪB „Elma“ reikalingas elektrikas atsakingas už elektros ūkį.
Tel. (8-682) 97420.

UAB “CESTA” firminėje mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose
reikalingas (-a)
pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė).
Darbas slenkančiu grafiku: 4
darbo dienos ir 4 poilsio dienos.
Darbo patirtis prekybos srityje pageidautina.
Kreiptis telefonu (8-626) 01785.
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Prenumeruokite „Anykštą“ ir „Aukštaitišką
formatą“ iki metų pabaigos

Agripina, Arvydas, Vaida,
Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita,
Rūtilė, Ligitas.
birželio 24 d.
Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas, Janina.
birželio 25 d.
Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda,
Geisvydas.

mėnulis
birželio 24-27 d. -jaunatis

anekdotas
Viena draugė sako kitai:
- Tau, kad greitai numestum svorį, reikia atsisakyti viso labo trijų
dalykų.
- Kokių?
- Pusryčių, pietų ir vakarienės.
***
- Ar tu esi žmonai kada nors pareiškęs savo nuomonę?
- Žinoma. Parodyti randą?

21

6 mėn.
EUR

18.00

36.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

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

9

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69

17.38

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

oras

3 mėn.
EUR

„Anykšta“

15.00

25.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

12.00

20.00

„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

16.00

3 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
6.00
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam
kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

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

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė pritraukti turistus
siūlo apversta Antano Baranausko klėtele

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Nematau čia nieko blogo
Jei apversim ją ant stogo,
Daug tų paprastų namų
Na, o čia bus modernu.

Kam tie Druskininkai girias,
Tuoj projektą dės „Bugiris“ Ir nebrangiai už eurus
Apversta klėtelė bus.

O kad niekas nematytų,
Mes paliksim vieną plyšį
Ir širdis visiems virpės
Prie klėtelės paslapties.

Pagalvoji ir matai Srūva per laukus srautai,
Verkia apimti kultūros
Žmonės dėl literatūros.

