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asmenukė

Rajono Taryba naudosis 
naujais kompiuteriais

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija už 24 731 
Eur nusipirko naujų nešioja-
mųjų kompiuterių. Didžioji 
dalis jų atiteks rajono Tarybos 
nariams. „Anykštos“ pašneko-
vai sako, kad toks savivaldybės 
administracijos pirkinys visai 
bereikalingas, nes šiais laikais 
kompiuterį galima rasti bene 
kiekvienuose namuose, o reika-
lui esant jį sėkmingai gali pa-
keisti išmanusis telefonas.

Nupirko 27 kompiuterius

27 nešiojamuosius kompiuterius 
trijų metų išperkamosios nuomos 
būdu savivaldybės administracija 
įsigijo iš „Telia Lietuva, AB“. Šie 
kompiuteriai bus aprūpinti mobiliojo 
interneto modemais.

„Šie kompiuteriai bus skirti 25 ra-
jono Tarybos narių, vienas kompiu-
teris – rajono Tarybos sekretorės, dar 
vienas – savivaldybės administracijos 
darbui užtikrinti“, - „Anykštą“ infor-
mavo savivaldybės administracijos 
direktorius Audro-
nius Gališanka.

Kai žmonės ginčijasi, kur ge-
riau degintis Palangoje ar prie 
Rubikių, sakau, kad žvelgiant į 
šių metų vasarą įtariu, kad ūki-
ninkas Juška visai ne dėl agur-
kų 10 hektarų šiltnamių pastatė. 
Šiemet ten geriausia.

Ne vienas aš toks gudrus – va-
žiuoju pro šalį, tai  mašinėlių ten 
daugiau negu prie SPA. Degina-
si, atostogauja žmonės.

Šiluma

DAŽO NAMUS. 
Greitai, pigiai, garantija.

Firma „Dailus namas“ 
tel. (8-679) 90305.

Liepos 8 d. (šeštadienį) 18 val. 
Angelų muziejuje – Sakralinio 
meno centre vyks ketvirtasis festi-
valio „Muzikos savaitgaliai Anykš-
čiuose“ koncertas „Dainuojanti 
fleita“. Programą pristatys Gunta 
Gelgotė (koloratūrinis sopranas, 
Latvija), Giedrius Gelgotas (flei-
ta), Aija Kuzmane (fortepijonas, 
Latvija). Programoje – M. Ravelio, 
L. Delibo, H. Bishopo, K. Saint – 
Sanso ir kitų kompozitorių virtuo-
ziniai ir romantiški kūriniai sopra-
no ir fleitos duetui bei fortepijonui. 
Bilieto kaina – 4 EUR; studentams, 
pensininkams – 2 EUR; mokslei-
viams – nemokamai.

Kryptingumas. Anykščių ra-
jono meras Kęstutis Tubis apie 
pilies statybų ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio finansavimą su šalies 
žiniasklaida kalba taip pat mįslin-
gai, kaip su „Anykšta“. „Tai yra 
interpretacijos nežinau kieno. Vis-
kas vyksta ir viskas darosi“, – at-
sakydamas į klausimą apie negautą 
europinį finansavimą BNS agentū-
rai dėstė meras. „Nesvarbu, kas ką 
šneka.“ - apie Valstybės investicijų 
programos (VIP) negautas lėšas 
pilies statybai „Anykštai“ komen-
tavo K.Tubis. Kitaip tariant nei 
ES, nei VIP-o paramos pilies sta-
tyboms kol kas nėra, tačiau meras 
ir toliau užuominomis kalba apie 
finansavimo perspektyvas.

Taisyklės. Savivaldybės admi-
nistracijos užsakymu, UAB „AL 
Grupė“ sumaketavo ir atspausdino 
leidinį „Gyvūnų laikymo Anykščių 
rajono savivaldybės teritorijos gy-
venamosiose vietovėse taisyklės“. 
Leidinio parengimas kainavo 
147,15 Eur. Šiose taisyklėse nuro-
domos gyvūnų laikytojo pareigos, 
atsakomybė už jų nesilaikymą, kita 
svarbi informacija.

Muzika. Šiemet į Anykščių 
miesto šventę pakviestos groti gru-
pės „Laiptai“, „Pelenai“ ir Bix“. 
Šventė truks keturias dienas - lie-
pos 20 - 23 dienomis.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.

Kompiuteriai už mokesčių mokėtojų pinigus rajono Tarybos nariams perkami dėl to, kad šie galėtų  
susipažinti su posėdžiams pateiktais sprendimų projektais. Technologijoms sparčiai žengiant į prie-
kį, taupant mokesčių mokėtojų pinigus, tai politikai galėtų daryti tiesiog naudodamiesi išmaniai-
siais telefonais. „Anykštos“ žurnalistų tai išbandyta ir puikiai veikia.

Atidaryti teniso kortai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Anykščių miesto stadione vyko lauko teniso kortų atidarymo iškilmės. Tai pirmieji „valdiški“ - 
teniso kortai Anykščių mieste. 

Anykščių miesto teniso kortų atidarymo juostelę perkirpo rajono meras Kęstutis Tubis bei kūno 
kultūros ir sporto centro direktorius Žilvinas Ovsiukas.

Autoriaus nuotr.

Miesto šventėje – prekybininkų 
anšlagas

„Darnios 
kurortinės 
plėtros 
programa“ 
voliojosi miške

Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorius 
Audronius Gališanka tvirtina, 
kad verslininkų srautas buvo 
neprognozuojamai didelis.

Dviračių 
muziejuje – net 
neišėjus iš jo 
galima apvažiuoti 
Šiaulius

Išleistuvių stilius 
– svarbiausia 
įsiklausyti į savo 
norus
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spektras

Temidės svarstyklės

Policija praneša, kad ketvirta-
dienį, birželio 22 d., 11.50 val., 
Anykščiuose, Tako gatvėje, buvo 
sustabdytas automobilis „Opel 
Vectra“, vairuojamas vyro (g. 1961 
m.) gyvenančio Anykščiuose, J. 
Biliūno gatvėje. Vyrui buvo nusta-
tytas 2,89 promilių girtumas. Įta-
riamasis sulaikytas ir patalpintas į 
areštinę.

Girtuoklius gaudo moterys Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Per kelias dienas iš antro neblaivaus vairuotojo moterys atėmė 
automobilio raktelius.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Rimantas 
Čepulis „Anykštai“ patikslino, 
kad girtas vairuotojas buvo „neu-
tralizuotas“ dar prieš atvykstant 
policininkams. „Opel Vectra“ 
pavojingai manevravo kempin-
go „Po žvaigždėmis“ teritorijoje, 
kliudė šiukšliadėžę. 

„Kempingo darbuotojos infor-

mavo policiją, bandė vairuotoją 
sulaikyti ir joms pavyko ištraukti 
automobilio raktelius.“ – „Anykš-
tai“ sakė Anykščių rajono policijos 
viršininkas R.Čepulis ir dėkojo pi-
lietiškoms anykštėnėms. „Galbūt 
jos išgelbėjo gyvybę.“ - kalbėjo 
komisaras.

„Opel Vectra“ vairuotojas atvy-
kus pareigūnams pabandė su jais 
susitarti - pasiūlė 20 eurų kyšį. Dėl 
bandymo papirkti pareigūnus pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Matyt, kai vyras pradėjo su-
sivokti, kad prisidirbo didžiulių 
problemų, jam sušlubavo sveikata 
ir jis iš areštinės buvo pervežtas į 
ligoninę.

Birželio 18-ąją, sekmadienį, 
prie Žaliosios kaimo iš neblaivaus 
Utenos gyventojo automobilio rak-
telius atėmė Utenos rajono gyven-
toja. Atvykusiems pareigūnams 
teliko nustatyti vairuotojo girtumą. 
Uteniškis „įpūtė“ solidžiai - 2,94 
promilės.

Smurtas. Pirmadienį  apie 
22.30 val.Troškūnų seniūni-
jos  Rūkiškio kaime vyras (gim. 
1975 m.) mažamečių vaikų aki-
vaizdoje naudojo fizinį smur-
tą prieš žmoną (gim.1976 m.), 
daužė namų apyvokos daiktus, 
taip pat kitą dieną apie 11 val., 
būdamas neblaivus (nustatytas 
1.39 prom. girtumas) mažame-
čių vaikų akivaizdoje naudojo 

psichologinį smurtą. Įtariamasis 
sulaikytas ir patalpintas į areštinę. 

Telefonas. Anykščiuose, pliaže, 
esančiame šalia geležinkelio tilto, 
iš 1974 metais gimusio anykštėno 
dukros pavogtas mobilusis telefo-
nas „Huawei P8“.

Dingo. Birželio 30 dieną  apie 
9 val. Kurklių seniūnijos Kurklių 
II kaime iš namų išėjo ir negrįžo 
vyras (gim.1963 m.).

Vagystė. Sekmadienį  gautas 
vyro (gim. 1935 m.) pareiškimas, 
kad 2017-07-02 apie 16.00 val. 
atvykęs prie jam priklausančio 
garažo Kurklių seniūnijos Plašta-
kos kaime pastebėjo, jog išplėšta 
garažo durų metalinė kilpa ir iš 
garažo pavogta žoliapjovė-trakto-
riukas.

Padaryta žala 1 300 Eur. Turtas 
nedraustas, signalizacija buvo ne-
įrengta.

Muštynės. Liepos 1-osios  va-
kare Anykščiuose, J. Biliūno ga-
tvėje, išgertuvių metu, sumušta 
moteris (gim. 1966 m.). Nuken-
tėjusioji  paguldyta į Anykščių 
ligoninės reanimacijos skyrių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vienam įtariamajam (gim. 1965 
m.) nustatytas 2.02 prom. gir-
tumas, kitam (gim. 1957 m.) 
nustatytas 2.19 prom. girtumas. 
Įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į 
areštinę.

„Anykšta“ TV

Opozicijos tikslas – neleisti 
užmigti valdžiai
„ANYKŠTA“ TV kalbino Liberalų sąjūdžio Anykščių sky-

riaus pirmininko pavaduotoją, buvusį savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoją, liepą rajono Tarybos nariu 
tapsiantį Saulių Rasalą.

Buvęs savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Saulius Rasalas 
žadėjo, kad dirbdamas rajo-
no Taryboje „iššaus“. Tiesa, 
ką turi galvoje, neišdavė.

„Nelankydamas restoranų, gyven-
damas kukliai, galiu kažkiek sau leisti 
ir pailsėti“, - pasakojo jau pusmetį ofi-
cialiu bedarbiu esantis S.Rasalas.

Pašnekovas sakė, kad viena iš nesuta-
rimų, lėmusių jo pasitraukimą iš pareigų, 
priežasčių buvo rajono mero Kęstučio 
Tubio noras ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio statyti medinę pilį.

„Mes tikrai ruošėmės prieš rinkimus, 
derinome savo programą, diskutavo-
me ir tokio punkto, kad statysim pilį, 
tikrai nebuvo. Bet mūsų „prastumtas“ 
meras ėmė ir pasakė, kad mums reikia 
pilies“, - kalbėjo S.Rasalas.

Rajono Taryboje pradėsiantis dirb-
ti S.Rasalas apie savo planus kalbėjo 
gan mįslingai.

„Opozicijos tikslas nėra kritika, 
opozicijos tikslas – neleisti užmigti 
valdžiai“, - pareiškė pašnekovas.

S.Rasalą kalbino portalo anyksta.lt 
redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Visus „ANYKŠTA“ TV interviu 
galite pamatyti portale 

www.anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją paskambi-
nusi moteris piktinosi savivaldybės 
valdininkų elgesiu. Ji tikino, kad iš 
anksto ruošėsi miesto šventės mu-
gei, gamino muiliukus ir kantriai 
laukė, kada bus paskelbta prekybi-
ninkų registracija. „Gyvenu užsie-
nyje. Specialiai ruošiausi mugei, dėl 
jos atvažiavau į Lietuvą.“ - kalbėjo į 
redakciją paskambinusi moteris, pa-

Miesto šventėje – 
prekybininkų anšlagas
Pačią pirmąją dieną, kai buvo pradėta verslininkų registraci-

ja prekiauti per Anykščių miesto šventę, buvo parduoti visi pre-
kybos leidimai. Tuo tarpu žinia apie prekybos leidimų miesto 
šventei išdavimą savivaldybės internetinėje svetainėje anyksciai.
lt paskelbta tik tada, kai jų nebeliko – bent jau taip rodo viešai 
matomos informacijos paskelbimo data. 

sak kurios, „situacija labai negražiai 
atrodo“.

Prekybininkus registruojanti 
Anykščių savivaldybės administraci-
jos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vyriausioji specialistė Rita Visockie-
nė teigė, kad buvęs neįtikėtinas pre-
kybininkų anšlagas ir pirmąją dieną 
parduoti visi prekybos leidimai, ku-
rių yra per 250. „Niekad anksčiau 
taip nebuvo“ - sakė R.Visockienė.

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audronius 
Gališanka „Anykštą“ tikino, kad 
informacija apie prekybą per miesto 
šventę skelbta gerokai anksčiau nei 
prasidėjo prekybininkų registraci-
ja, pasak jo, viešai matoma skelbi-
mo įdėjimo data galėjo atsirasti dėl 
„techninių dalykų“.

„Liepos 3-ąją netilo telefonai, 
prekybininkų registracija plūdo 
ir elektroniniais paštais“. - dėstė 
A.Gališanka. Pasak direktoriaus, 
galimybių didinti įkainius prekybi-
ninkams nebuvo – įkainiai iš anksto 
nustatyti rajono Tarybos.  

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Au-
dronius Gališanka tvirtina, 
kad verslininkų srautas buvo 
neprognozuojamai didelis.

Po 50 Eur atiteko Anykščių ka-
ratė sporto klubo sportininkams  
Liudui Vaitiekūnui ir Kristijonui 
Valančiūnui, sunkiaatlečiui Tomui 
Miškeliūnui.

100 Eur piniginės premijos 
skirtos karate sporto klubo spor-
tininkei Ainei Juknevičiūtei, po 

Už sportinius pasiekimus – 
piniginė premija ir rajono Tarybos nariui

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rajono Tarybos sprendimu aštuoniems rajono sportininkams ir trims 
jų treneriams už sportinius pasiekimus skirtos piniginės premijos.

200 Eur – imtynininkėms Gretai 
ir Rimgailei Čeponytėms, sunkia-
atletei Gintarei Bražaitei.

Karate sporto klubo treneriui 
Eugenijui Šilaikai skirta 100 Eur, 
sunkiosios atletikos trneriui, rajo-
no Tarybos nariui Algirdui Ana-
nakai – 125 Eur, imtynių treneriui 

Už sunkiaatlečių pasiekimus 
piniginė premija skirta ir tre-
neriui, rajono Tarybos nariui, 
„valstiečiui“ Algirdui Anankai.

Algirdui Pupkiui – 200 Eur pre-
mija.

Piniginės premijos iš rajono 
biudžeto mokamos siekiant ska-
tinti geriausius rajono sportinin-
kus, siekiančius aukštų rezultatų, 
atstovaujančius ir garsinančius 
Anykščių kraštą.

Sportininkų skatinimui šių metų 
rajono biudžete yra numatyti 10 
940 Eur.

Apskundė. Dalis parlamentarų 
penktadienį kreipėsi į Seimo Etikos 
ir procedūrų komisiją dėl liepos 5 
d., trečiadienį, vykusio Kaimo rei-
kalų komiteto posėdžio, kuriame, 
svarstant Miškų įstatymą, esą buvo 
šiurkščiai pažeistas komiteto darbo 
reglamentas. Dėl posėdžio darbo 
tvarkos galimo pažeidimo kreipė-
si Seimo nariai Vytautas Kamble-
vičius, Petras Čimbaras, Kazys 
Starkevičius ir Juozas Baublys. Jų 
teigimu, Kaimo reikalų komiteto 
pirmininkas Andriejus Stančikas 
pažeidė komiteto 2017 m. birželio 
28 d. sprendimu patvirtintas tvar-
kos taisykles, kuriose įtvirtinta, 
kad, esant daugiau kaip dviem pa-
siūlymams, posėdžio pirmininkas 
pristato juos visus ir balsuojama už 
kiekvieną atskirai. 

Priminimas. Aplinkos ministe-
rija primena, kad privačių miškų 
savininkai ir kiti valdytojai iki lie-
pos 15 d. turi apskaičiuoti, dekla-
ruoti ir sumokėti privalomuosius 
5 proc. atskaitymų iš pajamų už 
parduotą žaliavinę medieną, pa-
ruoštą jų valdomame miške, ir už 
parduotą jų valdomą nenukirstą 
mišką. Jeigu per kalendorinį pus-
metį privataus miško savininkas 
negavo tokių pajamų, deklaracijos 
teikti nereikia. 

Atostogos. Ministras Pirminin-
kas Saulius Skvernelis liepos 10-
23 dienomis atostogaus, praneša 
Vyriausybės kanceliarija. Atos-
togaujantį Vyriausybės vadovą 
liepos 10-11 dienomis pavaduos 
susisiekimo ministras Rokas Ma-
siulis, liepos 12-23 dienomis - fi-
nansų ministras Vilius Šapoka.

Statistika. Per savaitę, birželio 
30-liepos 6 dienomis, Lietuvos 
keliuose eismo įvykiuose žuvo 4 
žmonės: 2 vairuotojai, 1 keleivis 
ir 1 pėsčiasis. Sužeisti 88 eismo 
dalyviai. Daugiausia nukentėjo 
keleivių - 36, taip pat 29 vairuo-
tojai, 12 dviratininkų, 11 pėsčiųjų. 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
pirminiais duomenimis, iš viso 
įvyko 72 eismo įvykiai, kuriuo-
se nukentėjo žmonės. Neblaivūs 
vairuotojai sietini su 5 eismo 
įvykiais, kuriuose buvo sužeisti 
7 žmonės. Palyginti šios savaitės 
avaringumo statistiką su praėjusių 
metų ta pačia savaite, pirminiais 
duomenimis, įvyko vienu eismo 
įvykiu daugiau, žmonių žuvo tri-
mis daugiau, sužeistųjų skaičius 
toks pat - 88. Šiais metais, iki 
liepos 7-osios, Lietuvoje eismo 
įvykiuose žuvo 90 žmonių, t. y. 4 
daugiau negu praėjusiais metais 
per tą patį laikotarpį.

Leido. Vilniaus miesto apylinkės 
teismas patenkino Lukiškių tardy-
mo izoliatoriaus-kalėjimo teikimą 
ir leido iki gyvos galvos nuteistam 
Henrikui Daktarui, pravarde Heny-
tė, iš kalėjimo persikelti į pataisos 
namus. Toliau bausmę jis atliks 
Pravieniškių pataisos namuose. 
Spręsdamas klausimą dėl nuteis-
tojo perkėlimo į pataisos namus, 
teismas atsižvelgė į tai, kad H. 
Daktaras atitinka formalųjį perkė-
limo iš kalėjimo į pataisos namus 
pagrindą, nes yra atlikęs daugiau 
nei dešimt metų laisvės atėmimo 
iki gyvos galvos bausmės. Teismas 
mano, kad nuteistasis yra padaręs 
pozityvias išvadas dėl įvykdytų 
nusikaltimų, savo elgesio ir juo su-
keltų negatyvių padarinių.
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savaitės citatos???

Ar nenuobodu 
kurortiniuose 
Anykščiuose?

Kalbino ir fotografavo Jonas 
jUneViČiUs

„Ko vertos valdžios žmonių 
agitacijos saugoti gamtą, akcijos 
„Darom!“, jeigu patys šiukšles 
veža į mišką?, - retoriškai klausė 
anykštėnas R. V. (pavardė redak-
cijai žinoma) prieš mane mosikuo-
damas „Darnios kurortinės plėtros 
programos“ lapais, primargintais 
kažkokių kryželių, pribraukymų. 
– Pagaliau, ar už tai jiems atlygini-
mus moka, kad krūvas popieriaus 
prigadinę po to dar ir miškus šiukš-
lina. Esu įsitikinęs, kad ne Niūro-
nių kaimo bobutės ar „bomžai“ šį 
šiukšlių maišą į mišką atbogino“.

Grybautojui šiek tiek atvėsus, 
ėmėme traukti iš maišo sulipusius 
popierius ir knygas, bylojančias 
apie, tikėtina, neprastą šiukšles 
palikusio žmogaus erudiciją. Iš 
maišo išlindo „Baironas“, „Galuti-
nis siekis“, „Gydymas vandeniu ir 
augalais“ bei kitos knygos. 

Tarp popierių - Architektūros, 
Švietimo ir kitų Anykščių savival-
dybės administracijos skyrių ve-
dėjų parašais pasirašyti popieriai, 
datuoti 2014 – 2015 metais. 

Į akis krito Anykščių savivaldy-
bės administracijos Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus vedėjui 
Mantui Vaičiulevičiui adresuoti ir 
atsispausdinti elektroniniai laiškai 
iš Ūkio ministerijos… 

Vakar rytą paskambinus Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėjui M.Vaičiulevičiui ir 
pasiteiravus, ar jis mėgsta grybauti, 
jis sakė, kad taip, tačiau užsiminus 
apie šiukšles, jam net rankos dre-

„Darnios kurortinės plėtros 
programa“ voliojosi miške

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją paskambinęs grybautojas netvėrė pyk-
čiu, nes Niūronių miško tankmėje rado maišą, prikimštą šiukšlių, 
tarp kurių buvo ir Anykščių savivaldybės administracijos doku-
mentų. Teko kartu su juo važiuoti į mišką ir įsitikinti, kad ten 
iš tiesų yra savivaldybės dokumentų, kaip nereikalingų šiukšlių 
atvežtų ir išmestų miške.

bėti pradėję... „Kažkoks absurdas... 
Negali būti! Dažnai po tuos miš-
kus vaikštau, tačiau kad aš šiukš-
linčiau!? Nesąmonė...“, - negalėjo 
atsistebėti M. Vaičiulevičius. Pasak 
valdininko, namuose keli metai 
vyksta remontas, tad šiukšlių maišą 
į mišką galėję nuboginti nebent ku-
ris nors statybininkas, kai jis prašęs 
šiukšles išvežti į konteinerį. O do-
kumentai pakliuvę atsitiktinai, nes 
kai kuriuos popierius atsišvietęs ir 
su jais dirbęs namuose...

Mane pasikvietęs grybautojas 
nebuvo linkęs suprasti ir pateisin-
ti šiukšles į mišką atvežusio žmo-
gaus poelgio. 

„Šiukšlių konteinerių pilna mieste, 
net važiuojant į šį Niūronių mišką 
Niūronių kaime jie prie kelio stovi, 

pagaliau stambiagabarites atliekas 
priima nemokamai aikštelė esanti 
Anykščių mieste, - sakė grybautojas 
ir pridūrė, kad kurortinių Anykščių 
miškai užšiukšlinti, juose mėtosi senų 
padangų ir net automobilių detalių. – 
Pernai grybaudamas irgi radau maišą 
su šiukšlėmis ir su adresais. Parašiau 
tam žmogui, kad jei per dieną šiukš-
lių nesusirinks ir neišsiveš, jo adresą 
perduosiu gamtosaugininkams. Ir ką 
jūs manot, kitą dieną šiukšlės dingo, 
dar ir aplink nurinktos buvo“ – prisi-
minė, kaip drausmino vieną, pasak jo, 
Anykščiuose gerai žinomą personą. 
Šį kartą anykštėnas daug nesiaiškino 
ir išsikvietė žurnalistą.  

M. Vaičiulevičiui parodžius 
šiukšles, jis neišsisukinėjo. Pri-
pažino, kad šiukšlių maišas iš jo 
namų ir teigė žinąs, kuris statybi-
ninkas taip nedorai pasielgė. Nie-
ko nelaukęs, šiukšles savivaldybės 
darbuotojas surinko ir išvežė ten, 
kur joms ir dera būti.

„Darnios kurortinės plėtros programa“ „saugoma“ Niūronių 
miško tankmėje…

Šis didžiulis maišas prikimštas 
knygų ir dokumentų. 

Asta KETURAKIENĖ, 
anykštėnė:

- Nenuobodu. Anykščiuo-
se yra ką veikti ir turistams, ir 
poilsiautojams bei vietiniams 
gyventojams. Man ypač patinka 
pasivaikščioti kairiuoju Švento-
sios upės pakrantės pėsčiųjų ir 
dviračių taku. Smagu...

Emilija AGLINSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Tikrai nenuobodu. Anykščiai, 
mano Anykščiai. Čia gyvenu nuo 
22 metų, kai ištekėjau, jau ketu-
ris dešimtmečius. Manau, visko 
čia užtenka, na trūksta nebent 
jaunystės. 

Kęstutis JACUNSKAS, gy-
dytojas:

- Man nenuobodu. Manau, 
kad mūsų miete pakanka šven-
čių ir renginių. Ypač vasarą yra 
ką veikti. Aš po darbo mėgstu 
sportuoti, tad po darbo bėgioju, 
važiuoju dviračiu. Anykščiuose 
nuostabi gamta, grynas oras – ti-
kras sveikatos šaltinis. 

užjaučia

Mirus Elenai Navašinskie-
nei, nuoširdžiai užjaučiame 
dukrą Loretą, sūnų Henriką, 
vyrą Vladą ir artimuosius.

Kaimynai: O. Šabanskienė, 
B. Lisauskienė, G. Tartilienė, 
Urbonai, Kaulakiai, R. Zlat-
kus, E. Karosienė

Niekada nesugrįš,
Neįeis pro duris,
Nors iš skausmo
Ir plyštų širdis...
Amžinybėj tylioj
Ji ilsėsis rami
Tik sapne kai kada aplankys...

Mirus Laimai Pesliakienei, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Algį, 
dukrą Kristiną, sūnų Andrių ir artimuosius.

A. ir N. Dedelai, Z. ir V. Žemaičiai, S. ir L. Vėbrai, V. Žemai-
tienė, D. Bakšienė

Jei neduos - užimsime Vilnių 
ir Trakus!

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie medinės pilies 
statybų finansavimą: 

„Mes tikimės finansavimo pi-
lies statyboms ne tik iš rajono biu-
džeto“.

Su kitais įstatymais - taip pat 

Raimondas RAZMISLAVI-
ČIUS, Anykščių rajono tarybos 
narys, verslininkas, apie įstaty-
mus: 

„Pas mus su įstatymais, regla-
mentuojančiais verslo, pinigų, 
išlaidų ir mokesčių reikalus, yra 
visiškai blogai“.

Geografiškai mums arčiau 
Minskas nei Paryžius...

Irutė ALEKNAVIČIENĖ, 
tekstilės dizainerė, apie stilių: 

„Kaip ir kiekvienas miestas turi 
savo charakterį, taip ir abiturientų 
apranga priklauso nuo gyvenamo-
sios aplinkos, tėvelių pinigėlių ir 
bendro supratimo apie stilių“.

Mieste siaučia šiukšlių vagys!

Mantas VAIČIULEVIČIUS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vedėjas, apie 
miške rastas šiukšles ir jo pasi-
rašytus raštus:

„Kažkoks absurdas... Negali 
būti. Dažnai po tuos miškus vaikš-
tau, tačiau kad aš šiukšlinčiau!? 
Nesąmonė...“

Kai kurie neinformuoti ir 
apskritai apie internetą

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie kolegas deputatus ir inter-
netą: 

 „Mačiau, kad daug kas iš ra-
jono Tarybos narių nesinaudoja 
bevieliu interneto ryšiu (WiFi), 
kuris veikia posėdžių salėje. Gal 
žmonės nežino, niekas jų neinfor-
mavo.”

Kuo inventorius lengvesnis - 
tuo darbas spartesnis

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie naujų kompiuterių Tarybos 
nariams pirkimą: 

„Technologijos žengia į priekį. 
Sparta dabar pas mus nekokia yra. 
Tikiuosi, kad su naujais kompiu-
teriais viskas pagerės“

Tamsūs kompiuteriai – 
greičiau susidėvi

Romaldas GIŽINSKAS, so-
cialdemokratas, buvęs rajono 
Tarybos narys, apie naujus de-
putatų kompiuterius: 

„O kuo blogi kompiuteriai, ku-
riais naudojomės mes? Aš inten-
syviai naudoju kompiuterį ir pui-
kiausiai laiko“.

Ant kai kurių popierių mirga savivaldybės Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vedėjo Manto Vaičiulevičiaus pavardė…

Autoriaus nuotr..
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rievės

Rytis kUlBOkAs, filosofas

Prievarta neveda niekur, kad 
ir kaip ją kartais, regis, dėl gėrio 
patiems „nesusipratėliams“ 
knieti naudoti. Tai ypač galioja, 
kai kalbame apie kitaip nei mes 
manančius ar gyvenančius. Prie-
varta ne būtinai yra tiesioginio 
smurto forma, tai gali būti ele-
mentarus įvertinimas mokykloje 
balais už tai, kaip gerai sugebėsi 
išmokti „teisingą“, sakykim, 
istorijos versiją.

nėra prasmės svarstyti, iš kur 
kyla prievarta, ar iš prigimties, 
ar iš visuomenės, ar bet kokios 
formos valdžios siekimo, o gal 
net iš religijos, kai ji paverčia-
ma ne tikėjimu, o politika. juk 
niekada nebuvo tokių žiaurių ir 
absurdiškų karų, kaip dėl religi-

jos. Vienintelė iš didžiųjų religijų, 
kuri nekariavo „šventų“ karų – 
budizmas. 

Mes, lietuviai, o ypač mūsų 
proseneliai, savo „kailiais“ paty-
rėme, ką reiškia būti „kitokiais“. 
Plienu, ugnimi ir kryžiumi mums 
išmušinėjo savastį. simboliška 
(nemanau, kad atsitiktinumas), 
jog pirmieji kryžiai ir bažnyčios 
dygo ten, kur, spėjama, buvo 
išskirtinės senajam kultui vietos.

Vėliau, jau integravus į euro-
pinę kultūrą, ir lietuvai krikščio-
niškų šalių sąraše tenkant pasku-
tinei vietai (Lietuva istoriniame 
piešinyje net buvo pavaizduota 
tarp krikščioniškų šalių einanti 
paskutinė), dar šimtus metų 
proseneliams teko ieškoti kelių, 
kaip neištirpti vienodinančioje 
europinėje, o vėliau ir pravosla-
viškoje kultūroje. nei vienoje, nei 
kitoje kitokiai savasčiai vietos 
nebuvo, nėra ir nebus. Deja, 
bet prievarta retai kada užlei-
džia vietą supratimui, nors, kai 
išmintis vis tik įveikia inerciją, ji 
sukuria nepalyginamai didinges-
nius rezultatus, nei smurto kelias. 
Mohandas (Mahatma) Gandis, 
viena iš iškiliausių modernaus 
pasaulio istorijos asmenybių, 
atėjęs ant indijos kranto, iš jūros 
vandens ėmė garinti druską. jis 

sakė, kad tas druskos žiupsnelis 
sugriaus Britų imperiją. Vėliau, 
senuoju indams būdu ėmė austis 
drabužius, kad įrodytų, jog indai 
gali gyventi be britų audinių. 
Audė medžiagą, o išaudė laisvę. 
ne tankai, ne milijonai kareivių, 
ne bombos bažnyčiose ar miestų 
šiukšliadėžėse, bet sąmoningu-
mas, taikus pilietinis pasiprieši-
nimas nuo britų atskyrė bran-
gakmeniu imperijos karūnoje 
vadinamą indi-
ją ir sugriovė 
vieną didžiau-
sių žmonijos 
istorijoje 
imperijų.

„laukiniai“, 
panašiais epi-
tetais mėgo vadinti taikiai savo 
šaliai laisvės siekiančius indus ir 
M.Gandį britų elitas ir rasistinių 
pažiūrų  neslėpęs anglų premje-
ras Vinstonas Čerčilis, išsikovojo 
laisvę. ir tas rasizmas buvo ne 
tokių nekaltų pažiūrų, kurios 
šiandien represinio „politinio 
korektiškumo“ laikais apskelbia-
mos rasistinėmis. Tikrų, nieki-
nančių ne Vakarų civilizaciją.

M. Gandžio pavyzdys tolimas 
ir mūsų realybei netinka? kodėl? 
nemanau, kad lietuvoje, jei 
į 1991 metų kruvinus įvykius 

mūsų tauta būtų atsakiusi karu, 
pogromais ir kitu smurtu, būtume 
turėję valstybę.

kitas klausimas, ar laisvė 
ekonomiškai apsimoka. Yra da-
lykų, kurie neįvertinami, o todėl 
sakoma, kad neįkainuojami, bet 
tų neįkainuojamų „dalykų“ per 
prievartą primesti kitiems taip 
pat negali. Manau, kad didelė 
dalis lietuvių nelaimingumo 
kyla iš nuolatinio „laužymo“, 

agresyvios, ne-
toleruojančios 
kitos nuomonės 
retorikos, iš 
„būtinybės 
apsaugoti ir 
parodyti kryp-
tį“. O ir tas 

„apsaugojimas“ reiškiasi dviem 
nepajudinamais postulatais, prie-
vartos formomis – „uždraust“ ir 
„nubaust“.

Teisingumo nebūna ten, kur 
nėra diskusijų, o tik represinis 
primetimas vienos „tiesos“, vie-
nų taisyklių. Todėl ir emigruoja, 
prasigeria, žudosi lietuviai, kai 
laisvė yra paminama, kai tikrieji 
„tiesą“ nešančiųjų kėslai būna 
„baltais siūlais“ siūti. nema-
nau, kad verta plėstis į tai, jog 
valstybėje, kurioje nėra visuo-
menės, o tik grupių interesai, 

kūrybiškumo, gyvybingumo ne-
bus. kūrybai, tiek dvasinei, tiek 
ekonominei, tiek pilietinei reikia 
laisvės. nebus kūrybos – nebus 
ir žmoniškumo, kūrybos nereika-
lauja tik vergovė, gyvulio darbas. 
nebus laisvės - liks amžinas 
pasmerkimas visose gyvenimo 
srityse kentėti ir, kaip sakoma, 
pralaimėti konkurencinę kovą. 
Be laisvės liks tik tuščios formos, 
kaip, kad apsirėdžius tautiniais 
kostiumais lipti į nuniokotus 
piliakalnius ir traukti himno 
žodžius net neįsiklausant, o ką 
gi jie reiškia? Dar, kad atrodytų 
šventiškiau, bus galima paleisti 
spalvotų balionų į padanges, o 
vėliau spėlioti, o kas gi nutiko, 
kad į valstybinius minėjimus 
ateina vis mažiau žmonių, kodėl 
per valstybei svarbiausias dienas 
neplevėsuoja vėliavos prie dau-
gybės namų...

Mūsų valstybės himnas vos ne 
vienintelis Europoje, kuriame 
nešlovinami nei valdovai, nei 
minimas Dievas. Vinco kudirkos 
„Tautiška giesmė“ – odė laisvei. 
jo prasmė atrakinama tik per 
raktažodį „laisvė“, kiekviena 
giesmės eilutė skirta laisvam 
žmogui, nei viena eilutė neįma-
noma, jei žmogus nelaisvas. Tad:

„lietuva, Tėvyne mūsų“...

...kiekviena giesmės eilutė 
skirta laisvam žmogui, nei 
viena eilutė neįmanoma, jei 
žmogus nelaisvas...

12 valandą A. Baranausko aikš-
tėje vykusioje ceremonijoje vėliavą 
kėlė Anykščių Antano Baranausko 
bei Antano Vienuolio – Žukausko 
muziejaus darbuotojai.

Sveikinimo žodį taręs Anykš-
čių rajono meras Kęstutis Tubis 
priminė, kad bene prieš 800 metų 
Lietuvos kunigaikštis Mindaugas 
tapo karaliumi ir Lietuva tapo mo-
dernios Europos dalimi. „Esame 
unikalūs ne tik tuo, kad turime 
vienintelę dieną, kada galime ne-
mokamai žvejoti, bet unikalūs ir 
tuo, kad, kai prarandame valstybę, 
stengiamės ją atgauti ir tai darome 
ne pirmą kartą”, – pabrėžė meras.

Muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas džiaugėsi, kad jubilieji-
niais muziejaus metais jo darbuo-
tojams buvo suteikta garbė pakelti 
valstybės vėliavą. 

Muziejaus direktorius primi-
nė, kad Anykščių miestas liepos 

Anykštėnai iškilmingai paminėjo Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dieną Agnė liUBeRTAiTĖ, 

Izabela KUZMICKA

Liepos 6-ąją, kaip ir visoje Lietuvoje, Anykščiuose paminėta 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Ta proga mieste vidur-
dienį buvo iškilmingai pakelta valstybės vėliava, skambėjo speci-
aliai šiai progai paminėti suburtas kvartetas, o vakare visa ben-
druomenė buvo kviečiama ant Šeimyniškėlių piliakalnio giedoti 
Tautiškos giesmės.

mėnesį žymi dar vieną jubiliejinę 
datą – liepos 28 dieną sukanka 
šešiasdešimt metų, kai bažny-
čioje esantis Antano Baranausko 
biustas buvo pašventintas. Jį prieš 
60 metų turėjo pašventinti nese-
niai palaimintuoju tapęs Teofilius 
Matulionis, tačiau saugumo ins-
titucijos užkirto tam kelią: „Šis 
biustas šiandien mums liudija, 
kad tikėjimas ir noras, net ir tomis 
sąlygomis, leido padaryti didelius 
dalykus”.  

Šokiais publiką džiugino tau-
tinių šokių kolektyvas „Gojus” 
bei šiuolaikinio šokio kolektyvas 
„Vija”, o paskutiniu ceremonijos 
akcentu tapo specialiai renginio 
progai suburto iš visos Lietuvos 
rinktinio vokalinio kvarteto aca-
pello programa, kurioje skambėjo 
lietuviškos chorinės muzikos auk-
so fondas. Kvartetui atstovavo Jus-
tina Leinartaitė (sopranas), Laura 

Marija Mackevičiūtė – Dimickytė 
(altas), Julius Andrikonis (tenoras) 
ir Julius Jakubėnas (bosas). 

J. Jakubėnas sakė, jog idėja su-
burti kvartetą kilo jam, ir džiaugė-
si, jog po pasirodymo sulaukė daug 
teigiamų vertinimų.

Vakare keli šimtai anykštėnų 
pratęsti valstybinės šventės rinko-
si ant Šeimyniškėlių piliakalnio, 
kur 21 valandą, kartu su lietuviais 
visame pasaulyje, giedojo Tautiš-
ką giesmę. Po iškilmingo himno 
giedojimo žmonės neskubėjo eiti 
namo, pramogavo šalia piliakalnio 
esančiame žaidimų kieme, šildėsi 
prie laužo ir džiaugėsi saulėtu va-
karu. 

Valstybės himno su Anykščių 
bendruomene atvyko sugiedoti ir 
miesto meras K. Tubis, o viso vaka-
ro metu ant piliakalnio koncertavo 
grupės „Sutemos”, „Kely“ (Anykš-
čiai) ir vilniečiai „MOVO“.

Tautiniais kostiumais pasipuošę muziejaus darbuotojai Anykš-
čiuose garbingai pakėlė valstybės vėliavą.

Valstybės šventė ant Šeimyniškėlių piliakalnio subūrė ir šeimas su mažais vaikais.
Agnės liUBeRTAiTĖs, izabelos kUZMiCkOs nuotr.
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LAIKO MAŠINA

AKIRATIS

(Nukelta į 12 p.)

Dviračių muziejuje – net neišėjus iš jo 
galima apvažiuoti Šiaulius
Šiaulių pėsčiųjų bulvaras ryto valandomis pustuštis, matyt, retas šiaulietis dieną pradeda nuo 

muziejų lankymo. Tačiau vaikštant pagrindine miesto gatve dėmesį patraukia lauke stovintis ne-
mažas dviratis – priekinis ratas didesnis, galinis – mažesnis... Įdomu, kokius „lobius“ slepia Šiaulių 
„Aušros“ muziejui priklausantis Dviračių muziejus.

Toks muziejus – vienintelis Lietuvoje.

Dviratis pagal Leonardo da 
Vinči eskizą

Dviračių muziejus išsidėstęs per 
tris aukštus, tačiau ekskursiją po jį 
surengusi muziejininkė-konsultan-
tė Diana Vasiljeva sako, kad visi 
turimi eksponatai netelpa, tad dalis 
jų „savo pasirodymo“ visuome-
nei laukia muziejaus saugyklose. 
Ekspozicijos atnaujinamos kas 3-4 
metus. 

Muziejininkė sako, kad šis mu-
ziejus sulaukia nemažai lankytojų, 
pradedant pradinukais ir baigiant 
senjorais. Atvažiuoja ir užsienie-
čių – daug latvių, nekeista, Šiauliai 
mūsų kaimynams ne itin tolimas 
miestas, kuriame yra ką apžiūrėti.

Seniausias muziejaus eksponatas 
siekia XVI a., kai neseniai Leonar-
do da Vinčio užrašuose buvo rastas 
gana tobulas dviračio eskizas. Maž-
daug prieš 500 metų dailininkas 
nupiešė įtaisą, panašų į šių laikų 
dviratį, su vienodo dydžio ratais, 
grandinine pavara, pedalais, patogia 
sėdyne. Tad šis „senolis“ muziejuje 
eksponuojamas ne kur atskirai, bet 
jam „kompaniją“ palaiko šiuolaiki-
nis, modernus, elektronikos prietai-
sais papildytas dviratis, kurį lanky-
tojai gali net ir paminti.

Taigi, pirmoji ekspozicija – jung-
tis tarp praeities ir šių dienų. 

Pirmieji dviračiai neturėjo nei 
vairo, nei pedalų

Susipažinti su muziejaus ekspo-
zicija pradedame trečiame aukš-
te. Čia rodomas medinis dviračio 
prototipas – „seleriferis” – „bė-
giojanti mašina“, kuria 1792 m., 
pasispirdamas kojomis, po Paryžių 
važinėjo grafas de Sivrakas. Ši me-
dinė „mašina“ buvo gremėzdiška, 
sunki, neturėjo vairo – tik atramą 
rankoms. Žinoma, tai kopija. Ją 
1977 m. sukūrė Šiaulių dviračių ir 
variklių gamyklos „Vairas“ stalius 

modeliuotojas V. Stakeliūnas.
Unikaliausias ekspozicijoje yra 

XIX a. pab. Žagarėje sukonstruotas 
namų darbo dviratis. Visos jo dalys 
– namų darbo, nukaldintos iš gele-
žies arba pagamintos iš medžio. Į 
muziejų šis dviratis atkeliavo 2002 
m. iš Šiaulių rajono Gedvydžių k.

Kitas vertingas namų darbo dvi-
ratis vadinamas „Seneliu“. Jį 1914 
m. nusikaldino nagingas Pakruojo 
valsčiaus Lygumų apylinkės kalvis 
Kazys Šuopis.

Vienas seniausių eksponatų – 
1905 m. iš geležies nukaldintas 
vaikiškas triratukas su raudonu ak-
somu aptrauktu mediniu balneliu.

Tarpukario Lietuvoje populia-
riausi buvo Anglijoje ir Vokietijoje 
pagaminti dviračiai. Ekspozicijoje 
rodomas 1926 m. vokiškas sporti-
nis dviratis „Durkopp“, muziejui 
padovanotas Vokietijoje gyvenan-
čio Juliaus Gasparaičio.

Iš šiuolaikinių dviračių įdomiau-
si yra amerikietiškas kalnų dviratis 
„Legacy“ (1992), vienratis cirko 
dviratis (monociklas) „Pfander“, 
pagamintas Anglijoje 1991 m., 
Čekoslovakijoje 1986 m. paga-
mintas dviratis velobolui žaisti ir 
figūriniam važiavimui. Velobolas 
– tai futbolas, žaidžiamas sėdint 
ant tam skirto dviračio. Mūsų ša-
lyje ši sporto šaka neprigijo, nors 
Šiauliuose prieš kelis dešimtme-
čius buvo surengtos net šios sporto 
šakos žaidynės. 

Dviračiais demonstruojami 
įvairiausi triukai

Taip pat trečiajame muziejaus 
aukšte įrengta ekspozicija, tema 
„Dviračių sportas Lietuvoje“. Eks-
ponuojami sportininkų apdovano-
jimai, sportinė apranga, dviračių 
sporto aksesuarai, tarptautinės 
klasės sporto meistrės šiaulietės 
Vilmos Rimšaitės BMX dviratis. 
Tiesa, šį „mažuliuką“ dviratį V. 

Rimšaitė muziejui tik paskolino, 
bet jos atstovaujama sporto šaka 
Šiauliuose vis labiau populiarėja 
– yra įrengta BMX dviračių sporto 
trasa, taip pat veikia vienintelis ša-
lyje tarptautinio lygio aukštų stan-
dartų BMX parkas. 

BMX dviračių sporto šaka išpo-
puliarėjo JAV, kai paaugliai „rado 
būdą“, kaip atkartoti motociklinin-
kų atliekamus triukus. 

Paprastam važiavimui BMX gal 
ir nėra labai patogus, tačiau, pasak 
D.Vasiljevos, Šiauliuose, jaunimas 
mėgsta su BMX‘ais leisti laisva-
laikį.

Muziejuje pasakojama ir apie 
pasaulinės reikšmės žygius

Antrajame muziejaus aukšte 
eksponatai išdėstyti pagal temas. 
Jose daugiausia dėmesio skiriama 
ne tiek dviračiams, kiek dviratinin-
kams, savo žygiais garsinusiems 
Lietuvos vardą pasaulyje. 

Eksponuojami vieno garsiausių 
Lietuvos keliautojų dviračiais, pir-
mojo tarpkontinentinio žygio dvi-
račiais „Klaipėda–Vladivostokas“ 
1960 m. organizatoriaus ir vadovo 
Liudo Alseikos (1887–1960) as-
meniniai daiktai, kelionės reikme-
nys, fotografijos, jo dviratis. Deja, 
ši kelionė L. Alseikai baigėsi tra-
giškai – penktą kelionės dieną jis 
žuvo, tačiau kelionės draugai taip 
išreikšdami jam pagarbą, kelionę 
tęsė, o velionis su jam priklausiu-
siais daiktais buvo pargabentas į 
Lietuvą.

Dar viena įdomi ekspozicija, 
skirta Didžiajam Tūkstantmečio tai-
kos žygiui. UNESCO remiamo Di-
džiojo Tūkstantmečio taikos žygio 
dalyviai kelionę dviračiais aplink 
pasaulį pradėjo Sietle (JAV) 1998 
m. rugpjūčio 6 d. per Hirosimos 
bombardavimo 53-iąsias metines, ir 
tikslą pasiekė 2000 m. sausio 1 d. 

Muziejuje eksponuojamas ir Didžiojo Tūkstantmečio dviračių 
žygio vieno iš dalyvių Sigito Kučo dviratis.

Žymiausia Lietuvoje BMX dviračių sporto atstovė Vilma Rim-
šaitė paskolino muziejui savo asmeninį dviratį.

Muziejuje yra įrengtos interaktyvios zonos, kuriose ir lankytojai 
gali paminti dviračių pedalus.

Kareiviai II pasaulinio karo metu važinėjosi tokiais dviračiais...

Gausiausio lankytojų skaičiaus Dviračių muziejus sulaukia vasaros metu.
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SITUACIJA

LAIKO MAŠINA

Įranga sena, bet dirbti įmanoma

Rajono tarybos narys, IĮ „Kom-
peksa“, kuri užsiima prekyba 
kompiuterine technika bei jos ap-
tarnavimu, direktorius Mindaugas 
Sargūnas sakė, kad 2015 metais 
pradėjęs eiti rajono Tarybos nario 
pareigas, kaip ir kiti jo kolegos, 
gavo kadenciją baigusiųjų nešioja-
mąjį kompiuterį „Samsung“.

„Jie jau „pagyvenę“ buvo nor-
maliai. Aš iki šiandienos tuo ne-
šiojamuoju kompiuteriu, kur reikia 
Tarybos reikalams, naudojausi. Aš 
su juo dirbti galiu, bet, manau, tai 
daryti galiu dėl to, kad nusimanau 
informacinių technologijų srityje ir 
aš jį pasitaisiau. Kai pasižiūriu kaip 
kolegos dirba... Šitoje srityje nenu-
simanančiam jau labai sunku dirb-
ti. Tie nešiojamieji kompiuteriai 
jau seni, jau antra kadencija, daug 
metų jiems“, - rajono Tarybos na-
riams skirtų nešiojamųjų kompiu-
terių būklę įvertino M.Sargūnas.

Politikai nepagauna 
„WiFi“-ajaus

Rajono Tarybos narys 
M.Sargūnas sakė išsiaiškinęs, kad 
naudodamiesi mobiliuoju interne-
tu, per mėnesį rajono Tarybos na-
riai gali išnaudoti 1 GB duomenų, 
tačiau jie praktiškai nereikalingi.

„Man asmeniškai tai nereikalin-
ga, aš nenaudoju to mobiliojo inter-
neto modemo. Bet gal yra žmonių, 
kurie gyvena ten, kur neturi interne-
to prieigos, tai jiems gal ir praver-
čia. Mačiau, kad daug kas iš rajono 
Tarybos narių nesinaudoja bevieliu 
interneto ryšiu (WiFi), kuris veikia 
posėdžių salėje. Gal žmonės neži-
no, niekas jų neinformavo“, - svars-
tė M.Sargūnas, besinaudojantis kur 
kas patogesne technologija jungtis 
prie interneto, nei naudojantis mo-
biliojo interneto modemais.

Privilegijų siūlo atsisakyti

Rajono Tarybos narys 
M.Sargūnas sakė, kad apskritai 
privilegijos rajono Tarybos na-
riams už mokesčių mokėtojų pini-
gus skirti po asmeninį kompiuterį 
reikėtų atsisakyti.

„Suprantu, jei žmogus dirba sa-
vivaldybės administracijoje, darbo 
vietoje jam kompiuteris turi būti 

Rajono Taryba naudosis 
naujais kompiuteriais

suteiktas. Rajono Tarybai skiriamų 
kompiuterių būtų galima atsisaky-
ti. Pats žmogus, kandidatuodamas 
į rajono Tarybą, tam jau turėtų būti 
pasiruošęs ir pasirūpinti kompiu-
teriu ar išmaniuoju telefonu, kad 
būtų pasiekiamas elektroniniu paš-
tu“, - svarstė M.Sargūnas.

Jaunasis rajono Tarybos narys 
M.Sargūnas sakė pastebėjęs ir dar 
vieną dalyką.

„Rajono Tarybos posėdžiuose 
matau, kad tuos senus nešiojamuo-
sius kompiuterius atsineša vos keli 
rajono Tarybos nariai, kiti atsineša 
savus. Todėl nemanau, kad pirkti 
naujus yra didelis poreikis“, - pa-
stebėjo M.Sargūnas.

Nešiojamojo kompiuterio neims

Paklaustas, ar pats asmeniškai 
nežada atsisakyti savivaldybės 
administracijos rajono Tarybos na-
riams nupirkto nešiojamojo kom-
piuterio, M.Sargūnas pareiškė, kad 
taip ir padarysiąs.

„Atsisakysiu. Be abejo“, - tikino 
M.Sargūnas, prisipažindamas, kad 
turi ir asmeninės kompiuterinės 
technikos, kurią panaudos rajono 
Tarybos darbe.

Naudojasi asmeniniais 
kompiuteriais

Rajono Tarybos narys Lukas 
Pakeltis – bene vienintelis vietos 
politikas, kuris jau nuo pat savo 
starto rajono Taryboje posėdžiuose 
pasirodo su asmeninu kompiuteriu. 
To tiesiog negalima nepastebėti, 
nes jis naudojasi „Apple“ firmos 
kompiuteriu.

„Žiūriu, kad ne vienas aš as-
meninius darbo įrankius naudoju. 
Ir kiti kolegos, ypač per komitetų 
posėdžius, atsineša, nes prie jų yra 
labiau pripratę. Aš nežinau kitų 
rajono Tarybos narių, gal tas sa-
vivaldybės administracijos skiria-
mas kompiuteris jiems yra vienin-
telis?“, - savo įžvalgomis dalijosi 
L.Pakeltis.

Leistų naudotis moksleiviams

Rajono Tarybos narys L.Pakeltis 
taip pat kalbėjo, kad būtų linkęs atsi-
sakyti jam, kaip rajono Tarybos nariui, 
skiriamo nešiojamojo kompiuterio.

„Aš iš tikrųjų apie tai galvoju, 
nes jis man nereikalingas. Jeigu 

leis savivaldybės administracija, 
gal būtų galima jį kažkam duoti, 
kad galėtų juo naudotis, pavyz-
džiui, koks nors moksleivis“, - 
sakė L.Pakeltis.

Svarbu sparta ir tęstinumas

Rajono Tarybos narys Donatas 
Krikštaponis sakė, kad kol kas pa-
kanka ir senųjų nešiojamųjų kom-
piuterių, tačiau neprieštaravo, kad 
perkami ir nauji.

„Technologijos žengia į priekį. 
Sparta dabar pas mus nekokia yra. 
Tikiuosi, kad su naujais kompiu-
teriais viskas pagerės“, - vylėsi 
D.Krikštaponis.

O gal būtų galima taupyti rajono 
biudžeto pinigus ir kompiuterių ra-
jono Tarybos nariams nepirkti?

„Galima sutaupyti. Anksčiau to-
kie buvo sprendimai ir, matomai, 
yra tęstinumas kompiuterių pirki-
mo ir davimo darbui rajono Tary-
bos nariams. Gal yra tokių rajono 
Tarybos narių, kurie neturi kompiu-
terių?“, - svarstė D.Krikštaponis.

Savivaldybės administracijos 
pirkinys atrodo nerimtas

Tuo tarpu buvęs rajono Tary-

bos narys Romaldas Gižinskas dėl 
naujų nešiojamųjų kompiuterių 
pirkimo laikėsi kategoriškos nuo-
monės.

„O kuo blogi kompiuteriai, 
kuriais naudojomės mes? Aš in-
tensyviai naudoju kompiuterį ir 
puikiausiai laiko. Nesuprantu, ar 
nėra rimtesnių pirkinių? Visiškai 
man nesuvokiami dalykai“, - sakė 
R.Gižinskas.

Siūlo naudotis išmaniaisiais 
telefonais

Anot R.Gižinsko, šias laikais net 
ir dirbant rajono Taryboje, galima 
išsiversti be kompiuterių.

„Kam reikalingas kompiuteris, 
kai kiekvienas rajono Tarybos na-
rys turi po išmanųjį telefoną? Švel-
niai tariant, tai yra pinigų švais-
tymas, o ne taupymas. Jokių čia 
kompiuterių nebereikia“, - aiškino 
R.Gižinskas.

Pirmuosius nešiojamuosius kom-
piuterius Anykščių rajono tarybos 
nariams administracija nupirko 
2005 metais. Naująsias technologi-
jas kai kuriems politikams, panašu, 
prisipratinti nebuvo paprasta – ei-
dami į posėdžius, kompiuterius jie 
palikdavo namuose...

šiupiniai

Anykštėnas: „kodėl ne iš anykštėnų pirkta? Čia taip dabartinė val-
džia skatina vietinį verslą...“

Razumnas: „O kodėl nešiojami? Ar nebus nusinešti į namus? stali-
niai daug pigesni.“

Juozas: „Visai juokinga sumelė, čia eilinį kartą kažkas neturi pinigų 
gatvėms tvarkyt.“

Gaila: „Buvo galima ištyrinėti net 5 plyteles.“
Petras: „Man atrodo, kad prieš perkant naujus kompiuterius, dar 

reikėtų išsiaiškinti, ar visi jais moka naudotis. Žiūriu tarybos posė-
džių transliacijas internetu, tai matau, kad kai kurie tarybos nariai net 
nemoka kompiuterio įjungti, dar kiti neatsineša į posėdžius. Tai kam 
jiems tie kompiuteriai?“

Liepa: „ nesuprantu, kam šiais laikais su savimi tampytis nešiojamą 
kompiuterį, kai visą informaciją galima peržiūrėti telefone. O telefoną 
kiekvienas turi su internetu. Čia tik pinigų išmetimas balon.“

Kęstas: „Per posėdžius reikia nesėdėt įbedus nosies į ekraną, o žiū-
rėti į merą ir klausytis ką jis nurodo, kaip balsuoti.“

Narys: „ su posėdžių medžiaga būtina susipažinti prieš posėdį ir ją 
išmokti atmintinai. Gyventojų problemas nariai turi žinoti kaip savo 
penkis pirštus.“

Kaimas: „kiekvienam tarybos nariui ir po asmeninę balsavimo 
įrangą!”

balsai internete (anyksta.lt):

Rajono Tarybos narys Min-
daugas Sargūnas pažadėjo 
savivaldybės administracijos 
skiriamo kompiuterio su in-
ternetu atsisakyti.

Rajono Tarybos narys Lukas 
Pakeltis norėtų jam skiriamą 
kompiuterį perleisti mokslei-
viams.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Rajono Tarybos narys Do-
natas Krikštaponis mano, 
kad kai kurie jo kolegos 
kompiuterių namuose gali 
dar neturėti.

Buvęs rajono Tarybos narys 
Romaldas Gižinskas mano, 
kad pirkdama nešiojamuosius 
kompiuterius, savivaldybė 
švaisto rajono pinigus.

Mišios. Šeštadienį Janonių Šven-
čiausios Mergelės Marijos aplanky-
mo koplyčioje 12 valandą prasidės 
didieji atlaidai. Skiemonių bažny-
čioje atlaidai vyks sekmadienį 12 
val. 30 min.

Biznis. Pirmadienį 15 negyvų 
šernų netoli Čekonių radę Debeikių 
seniūnijos gyventojai trečiadienį toje 
pačioje teritorijoje aptiko dar 12 kri-
tusių šernų. Pirmasis „radinys“ buvo 
netikėtas, o antrą kartą debeikiečiai 
ėjo į tikslingą šernų paiešką. Už vie-
ną kritusį šerną jį radusiam žmogui 
mokama 30 eurų išmoka.

Ženklas. Lietuvos paštas tęsia 
pašto ženklų seriją „Turizmas Lie-
tuvoje“: minint Piliakalnių metus 
liepos 8-ąją į apyvartą išleidžiamas 
pašto ženklas, kuriuo pristatomas 
Šeimyniškėlių piliakalnis.

Atmintis. Liepos 1 dieną kempin-
ge „Po žvaigždėm“ paplūdimio fut-
bolo aikštelėje vyko II–asis futbolo 
turnyras Vytautui Galvonui atminti. 
Turnyro dalyviams prizus įteikė 
V.Galvono dukra Miglė Galvonaitė.

Upė. Šventosios upės vagos tvar-
kymo darbai kol kas neprasideda, nes 
vis dar negautas leidimas iš Aplinkos 
apsaugos agentūros vandens augaliją 
upėje išvalyti su specialia technika. 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracija patikino, kad Šventosios 
upės tvarkymo darbai bus atlikti iki 
Anykščių miesto šventės. Už 12 422 
Eur darbus upėje atliks UAB „Van-
dens erdvė“. Anksčiau upę dalgiais 
šienaudavo vietos politikai.

Nedarbas. Liepos 1 dieną Utenos 
teritorinės darbo biržos Anykščių 
skyriuje buvo registruoti 1 477 be-
darbiai ir jie sudarė 10,1 proc. rajono 
darbingo amžiaus gyventojų. Lygi-
nant su praėjusio mėnesio rodikliais, 
nedarbas Anykščių rajone vėl šokte-
lėjo 0,1 proc.

Elektra. Penktadienį prieš pie-
tus buvo dingusi elektra daugeliui 
Anykščių miesto vartotojų - be elek-
tros dvi valandas buvo ir Anykščių 
savivaldybės administracija. Pa-
skambinus ESO bendruoju telefo-
nu atsiliepusi darbuotoja teigė, kad 
Anykščiuose buvo labai didelis elek-
tros gedimas, tačiau sakė nesanti in-
formuota apie to gedimo priežastis. 

Takas. Ateinantį pirmadienį vyks 
ekologinio tako nuo Kurklių kelio 
link Lajų tako atidarymas. Šiuo taku 
per Anykščių šilelį bus nukreipti 
turistai, kol vyks kelio per šilelį re-
konstrukcija. Ekologinis takas pa-
puoštas anykštėno Žilvino Smalsko 
skulptūromis.  

Kaimynai. Ant  Juodonių pilia-
kalnio paminėti Valstybės (Min-
daugo karūnavimo) dienos, kartu 
sugiedoti „Tautišką giesmę“ jau 
keletą metų renkasi kaimynai iš 
dviejų rajonų–Rokiškio ir Anykš-
čių. Mat, piliakalnis stūkso būtent 
ant šių dviejų rajonų „rubežiaus“, 
nors priklauso rokiškėnams– Ka-
majų seniūnijai. Apie šį tradiciniu 
jau tapusį renginį skaitykite porta-
le anyksta.lt. Straipsnio autorius – 
Vytautas Bagdonas. 

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefo-
no numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurai, šeštadienio – 6 
eurai. 
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pirmadienis 2017 07 10

sekmadienis 2017 07 09

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Brolių Grimų pasakos.
11.00 „Šunų ABC 2“.
11.45 Klausimėlis.lt (k).
12.00 Didieji Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai. 
13.35 „Mis Marpl“. N-7
15.10 „Folčio viešbutis 1“. N-7
15.45 Žinios. 
16.00 Lietuvos televizijos 
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. 
17.30 Žinios.
18.05 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2“.
19.40 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. N-7
21.55 Trumposios žinios. HD.
22.00 „Prašmatnu!“ N-7
23.40 Trumposios žinios.
23.45 „Ko Lola nori, tą ir gau-
na“. N-7
1.40 „Didysis Voldas Peperis“ 

 TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“. (k)
6.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“. 

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.05 „Ponas Bynas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Piteris Penas“.
12.10 „Pamišę dėl šokių“. N-7 
14.20 „Instrukcijos nėra“. N-7
16.40 „Tornadas Niujorke“. 
N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto. 
20.35 „Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio pusė“. N-7
23.35 „Šėtono vaikas“. N-14
1.30 „Prieš pakratant 
kojas“(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 „Havajai 5. 0“. N-7 
11.00 „Boltas“. N-7 
12.55 „Tiltas į Terabitiją“. N-7 
14.50 „Kai ateina ji“. N-7 
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7 
18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7 
21.30 „Jūrų pėstininkas“. 
N-14 
23.15 „Angelo širdis“. N-14 
1.35 „Brangusis Džonai“. N-7

6.35 Galiūnų čempionų lyga. 
Norvegija (k). 
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Vokietija. 2016 m. 

10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.
10.35 BBC dokumentika. 
Surikatos - Afrikos žvaigždės.
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.
21.45 „Operacija 
„Bifšteksas““. N-14
23.55 „Akloji zona“. N-14
1.45 „Keršto valanda. 
Teisingumas“ (k). N-14
3.15 „Plius vienas“ (k). S

 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“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“ (k).
11.55 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
12.25 Merės Berės patiekalai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.
15.00 „Širdele mano“. N-7
17.00 „Akloji“. 
18.10 „Būrėja“. 
18.45 „Lenktynių meistrai“. 
21.00 „Nebylus liudijimas. Ir 
nebus mirties karalijos“. N-14
23.10 „Galvok kaip vyras“. 
N-14
1.30 „Begėdis“ (k). N-7
2.25 „Nebylus liudijimas“ (k). 
N-14

4.15 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (k). 
5.00 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).
6.55 Durys atsidaro. Viena 
istorija. (k).
7.10 Anapus čia ir dabar (k).
8.00 Septynios Kauno dienos 
(k).
8.30 Euromaxx (k).
9.00 „Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys“.
9.30 „Šimtas vaizdų iš 
Japonijos“.
9.50 Tikri vyrai (k).
10.40 Klaipėdos violončelių 
festivalio baigiamasis koncer-
tas.
12.25 Baletas „Vaivos juosta“.
13.45 Mūsų miesteliai. 
Paparčiai. 1 d. 
14.35 Šventadienio mintys.
15.00 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje. 
15.30 Linija, spalva, forma. 
16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Bėdų turgus. 
17.45 „Pamiršta senovės 
Europos civilizacija“.
18.40 „Aš nesu Charlie“.
19.30 Klauskite daktaro. 
20.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
21.05 Sacha Song. Dima 
Šavrovas po 20 metų.
22.35 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 „Jaunasis Montalbanas 
2“ (k). N-7

1.45 „Pamiršta senovės 
Europos civilizacija“.
2.40 Baletas „Vaivos juosta“ 
(k).
4.00 Dokumentinis filmas (k).
5.00 Durys atsidaro (k).
5.30 Panorama (k).

6.30 Apie žūklę.
7.00 Ne vienas kelyje.
7.30 Nuo... Iki... (k). 
8.20 KK2 (k). N-7
10.30 Brydės.
11.00 „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 
0.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų kalba
0.30 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7
1.25 Ne vienas kelyje (k). 
1.55 KK2 (k). N-7
4.10 Dviračio šou (k). 

6.30 „Ledo kelias“. N-7 
7.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
8.30 „Ekstremali žvejyba“. N-7 
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7 
12.00 „Bearas Gryllsas. 
Išlikimas“. N-7 
13.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
14.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.
15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Havajai 5. 0“. N-7 
18.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7 

19.00 Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Austrijos 
prizo lenktynės. 
21.40 TV3 žinios. 
22.40 Nakties TOP. Vasara. 
N-14 
23.10 „Legendos“. N-14 
0.05 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14
  

7.25 Skinsiu raudoną rožę. 
8.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys.
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Laukinė Australija“. 
10.40 0 laipsnių. 
10.45 „Vera. Vaiduoklis“. N-7
12.45 „Karalienės Anos pa-
slaptis arba muškietininkai po 
30 metų“. N-7
14.30 0 laipsnių. 
14.35 „Jaunikliai“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. 
16.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 
Dainiumi Kepeniu. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7
1.10 „Vera. Vaiduoklis“. N-7
2.55 „Karalienės Anos paslap-
tis arba muškietininkai po 30 
metų“. N-7
5.25 „Bekraštė Kanada“. 
7.00 „24/7“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 „Komisaras Reksas 16“. 
N-7
10.00 „Komisaras Štolbergas“. 
N-7
11.00 „Aukštuomenės daktaras 
1“ (k). N-7
11.50 Savaitė (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 „Aukštuomenės daktaras 
1“. N-7
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 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.10 Trumposios žinios. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.25 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 1. 

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. 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 „Absoliutus blogis. 
Atpildas“. N-14
0.05 „Persekiotojas“. N-14
1.00 „Judantis objektas“. N-7
1.55 „Begėdis“. N-14

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „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 „Tėvelio dukrytės“. N-7 
21.00 2 Barai. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Nuotykių ieškotojas“. 
N-7 
0.20 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7 
1.20 „APB“.  N-14 
2.10 „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
11.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. 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. Numirėlis, 
kuriam pasisekė. I dalis“. N-7
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Šarvuotis“. N-14
22.50 „Operacija „Bifšteksas“ 
(k). N-14
0.55 „Akloji zona“ (k). N-14
2.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(k). N-7
3.20 „Surikatos - Afrikos žvaigž-
dės“ (k).

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.. 
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. 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 „Stivenas Visata“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės II. Mirties šešėlis“. N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.05 „Auklė“ (k).

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k).
7.00 Poezija. LRT aukso fondas 
(k).
7.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (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 „Žmogus – Arklys“ (k).
13.00 XII tarptautinio projekto 
„Gražiausiu taku“ programa „Lai 
dainuos baltų širdys“ (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 
10“.
16.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
17.00 Laba diena, Lietuva (k).

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 ver-
tybėmis“.
22.00 „Giminės“.
23.40 ARTi. 
23.55 DW naujienos rusų 
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vakaras.

6.00 Autopilotas. 
6.30 „Pasienio sargyba“ (k). 
7.00 „Pagalbos skambutis“ 
8.00 Apie žūklę (k). 
8.30 Bus visko (k). 
9.30 Žinios.
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. Ekstremalių situacijų laida. 
Vedėjas Paulius Kaupelis.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 „Pagalbos skambutis“. 
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 
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 „Mikė“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 

12.30 „Kobra 11“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
14.00 „6 kadrai“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7
17.00 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 Farai. N-7 
23.00 „Veidrodžiai 2“. S 
0.50 „Daktaras Hausas“. N-14 
1.40 „Mikė“. N-7 

7.20 Skinsiu raudoną rožę. 
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 „Chiromantas“. 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 „Chiromantas“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Ilga kelionė namo“. N-7
1.50 Reporteris. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 „Komisaras Reksas 16“. 
N-7
10.00 „Komisaras 
Štolbergas“. N-7
11.00 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“ (k). N-7
11.50 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 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“. N-7
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 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.25 Stambiu planu. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 1“. 

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 „Paskutiniai riteriai“. 

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. 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 „Tėvelio dukrytės“. N-7 
21.00 2 Barai. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Šebos karalienės 
lobis“. N -14
23.30 „Kvantikas“. N-14 
0.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7
1.25 „APB“. N-14 
2.15 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14
 

6.40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“ (k). N-7
10.30 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
11.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7 
19.30 „Voratinklis. Numirėlis, 
kuriam pasisekė. II dalis“. N-7
20.30 „Pasienio sargyba“. 
N-7
21.00 „Nuogas ginklas 33 
1/3. Paskutinis įžeidimas“. N-7
22.40 „Šarvuotis“ (k). N-14
0.25 „Gyvi numirėliai“. N-14
1.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. 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 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės II. Smaugiko miškelis“. 
N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.30 „Auklė“ (k).
1.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k).
6.50 ARTi (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 „Aš nesu Charlie“ (k).
13.00 „Giminės“ (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 
10“.
16.30 Misija. Vilnija. 
17.00 Laba diena, Lietuva 
(k).
18.30 Stambiu planu. 
19.00 „Nepaprastas žmonių 
ir gyvūnų ryšys“ (k).
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 Anapus čia ir dabar. 
21.10 „Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis 

vertybėmis“.
22.00 „Prašmatnu!“ (k). N-7
23.40 Durys atsidaro. Viena 
istorija.
23.55 DW naujienos rusų 
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Kamanių šilelis“.
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Misija. Vilnija. (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 
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). 

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. 
N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 „CSI Majamis“. N-7 
10.30 „Mikė“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „ Havajai 5.0“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14

16.00 „Kaulai“. N-7 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Legenda. Drakono 
imperatoriaus kapas“ N-14
23.50 „Daktaras Hausas“. 
N-14 
0.50 „Rezidentai
1.50 „Mikė“. N-7
  

6.40 „Krokodilų koledžas“. 
7.20 Nuoga tiesa. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“ . N-7
11.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
12.35 „Chiromantas“. 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 „Chiromantas“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Ilga kelionė namo“. N-7
1.50 Reporteris. 
2.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
2.55 „Neišsižadėk“. N-7
3.40 „Admirolas“. N-7
4.30 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
5.15 „Neišsižadėk“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 16“. 
N-7
10.00 „Komisaras 
Štolbergas“. N-7
11.00 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“ (k). N-7
11.50 Emigrantai (k).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 9k).
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 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.57 Loterija „Jėga“.
21.00 UEFA Čempionų 
lygos kvalifikacija. Vilniaus 
FK „Žalgiris“ - Razgrado 
„Ludogorec“. 
23.05 Trumposios žinios. 
23.10 Klausimėlis.lt 
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.25 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 1“. 

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 „Sukčiai“. N-14
0.10 „Persekiotojas“. N-14

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. 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 „Tėvelio dukrytės“. N-7
21.00 2 Barai. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto. 
22.30 „16 kvartalų“. N-14
0.35 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7 
1.30 „APB“. N-14 
2.20 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14
  

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“(k). N-7 
10.30 „44-as skyrius“ (k). N-7
11.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Numirėlis, 
kuriam pasisekė. III dalis“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7
21.00 „Pekino ekspresas“. 
N-14
23.10 „Nuogas ginklas 33 1/3. 
Paskutinis įžeidimas“ (k). N-7
0.45 „Visa menanti“. N-7
1.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(k). N-7
2.25 „Penktoji pavara“ (k).
3.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
3.35 „Penktoji pavara“.

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. 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 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
18.00 „Neklausk meilės var-
do“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės II. Keršto karuselė“. N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.20 „Auklė“ (k).
1.45 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.35 „Ekspertė Džordan“ (k). 
N-7
3.20 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7
4.5 „Midsomerio žmogžudystės 
II. Smaugiko miškelis“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Kamanių šilelis“ (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 Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(k).
13.05 Širdį čia sudėjau (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 
10“.
16.30 Kultūrų kryžkelė. 
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.30 Nacionalinis turtas (k).
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 IQ presingas. 
21.05 „Užnuodytas miestas“.
22.00 „Geriausias pasiūly-
mas“. N-14
0.05 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Džiazo muzikos vakaras. 
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7 

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). 

7.00 „Pėdsakai“. N-7 
8.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
9.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.
9.30 „CSI Majamis“. N-7 
10.30 „Mikė“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 
12.30 „ Havajai 5.0“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-

drikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Greitis“. N-7 
0.20 „Daktaras Hausas“. N-14 
1.20 „Rezidentai“. N-7
1.45 „Mikė“. N-7 

6.40 „Krokodilų koledžas“. 
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Admirolas“. 
12.35 „Chiromantas“. 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 „Chiromantas“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
1.50 Reporteris. 
2.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
2.55 „Neišsižadėk“. N-7
3.40 „Admirolas“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Komisaras 
Štolbergas“. N-7
11.05 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“ (k). N-7
11.50 Gyvenimas. 
12.45 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 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.55 Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. 
22.10 Trumposios žinios. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.25 Atspindžiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 2“. 
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Komisaras Štolbergas“ 

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. 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 „Zodiakas“. N-14
1.20 „Judantis objektas“. N-7
2.15 Alchemija. VDU karta. 
2.45 „Menininkų portretai“.

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Rezidentai“. 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 „Tėvelio dukrytės“. N-7 
21.00 2 Barai. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Gynybos kodas“. N-14 
0.25 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7 
1.15 „APB“. N-14 
2.05 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14
  

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 

N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“(k). N-7
10.30 „44-as skyrius“ (k). N-7
11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Numirėlis, 
kuriam pasisekė“. IV dalis“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai. N-7
21.00 „Palikti vandenyne“. 
N-7
22.40 „Pekino ekspresas“ (k). 
N-14 
0.45 „Visa menanti“. N-7
1.35 „Džeikas, Storulis ir 

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. 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 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“.

16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Kraujas tirštesnis už 
vandenį“. N-7
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7
0.55 „Auklė“ (k).
1.50 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.40 „Ekspertė Džordan“ (k). 
N-7
3.25 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k).
4.15 „Midsomerio žmogžudys-
tės II. Keršto karuselė“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
7.00 Bėdų turgus (k).
7.40 Durys atsidaro. Viena 
istorija (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 „Užnuodytas miestas“ 
(k).
13.05 Sacha Song. Dima 
Šavrovas po 20 metų (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 
10“.

16.30 Kultūrų kryžkelė. 
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
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 gim-
doje. Lemtingi pokyčiai“.
22.05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. 
23.05 „Katedra, kurios ne-
buvo“.
23.25 Stambiu planu (k).
23.55 DW naujienos rusų 
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Makchu Pikchu“. 
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Kultūrų kryžkelė (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. 
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 „Pėdsakai“. N-7 
8.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 „CSI Majamis“. N-7 
10.30 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 
12.30 „Havajai 5.0“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14 
16.00 „Kaulai“. N-7 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Greitis“. N-7 
0.35 „Daktaras Hausas“. N-14 
1.55 „Mikė“. N-7
 

6.40 „Krokodilų koledžas“. 
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Admirolas“. 
12.35 „Chiromantas“. 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 „Chiromantas“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
1.50 Reporteris. 
2.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Komisaras 
Štolbergas“. N-7
11.05 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“ (k). N-7
11.50 „Svarbios detalės“ (k). 
12.45 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 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 „Lietuvos kolumbai“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! . 
22.30 Trumposios žinios. 
22.35 „Virš įstatymo“. N-14
0.25 Lietuva mūsų lūpose. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 
2“. N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Komisaras Štolbergas“ 
(k). N-7
3.05 „Lietuvos kolumbai“ (k).
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Koncertas „Prisiliesk...“ 
(k).

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.

7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 „Kruvinas deimantas“. 
N-14
23.55 „Oušeno tryliktukas“. 
N-7
2.10 „Zodiakas“ (k). N-14

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Rezidentai“. 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 „Bembis“.
21.00 „Iksmenai. Praėjusios 
ateities dienos“. N-7 
23.40 „Nepatyręs“. S 
1.45 „Gynybos kodas“. N-14
 

6.40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (k). N-7

8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(k0.
11.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 Amerikietiškos imty-
nės. N-7
21.30 „Galva ar uodega“. 
N-14
23.35 „Palikti vandenyne“ 
(k). N-14
1.15 „Visa menanti“. N-7
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(k). N-7
2.45 „Galva ar uodega“ (k). 
N-14

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“.
7.45 „Akloji“.
8.45 „Būrėja“.
9.45 „Juodieji meilės deiman-
tai“. N-7
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. 
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“ (k). 
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“. 

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7
21.00 „Be kaltės“. N-14
22.55 „Protu nesuvokiama“. 
N-14
0.55 „Auklė“ (k).
1.50 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.40 „Ekspertė Džordan“ (k). 
N-7
3.25 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k).
4.10 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Kraujas tirštesnis už 
vandenį“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Makchu Pikchu“ (k).
7.05 Tikri vyrai (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
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 gim-
doje. Lemtingi pokyčiai“ (k).
13.05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras (k).
14.05 Euromaxx (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 
10“.

16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Laba diena, Lietuva 
(k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 Legendos. 
21.00 „Žalumose“.
21.30 Muzika gyvai. 
23.20 Projektas Pi. (k).
23.55 DW naujienos rusų 
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vaka-
ras. 
1.25 Durys atsidaro. Viena 
istorija. (k).
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.25 Stop juosta (k).
2.55 Muzika gyvai (k).
4.45 Legendos (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 „Pėdsakai“. N-7 
8.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14
9.00 Nuo amato iki verslo. 
9.30 „CSI Majamis“. N-7 

10.30 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Havajai 5.0“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14 
16.00 „Kaulai“. N-7 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Farai“. N-7 
21.30 TV3 žinios. 
22.30 „12 galimybių“ N-14
0.50 „Greitis“. N-7 
2.50 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“. N-7
 

6.40 „Krokodilų koledžas“. 
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Admirolas“. 
12.35 „Chiromantas“. 
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 „Chiromantas“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “. N-7
1.15 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
3.10 „Krokodilų koledžas“. 
3.40 „Admirolas“.
4.30 „Merdoko paslaptys“. 
N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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. 4 d. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
9.30 Žinios. 
12.10 Pasaulio dokumentika.
14.05 „Džesika Flečer 3“. 
N-7
15.45 Žinios. 
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).
18.05 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2“.
19.40 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Mūsų legenda - 
Stasys Povilaitis“.
22.30 Trumposios žinios. 
22.35 „Koko“. N-7
0.10 „Šnipų žaidimas“. N-14
2.15 Pasaulio dokumentika 
(k).
3.10 Klausimėlis.lt. (k).
3.30 Pasaulio dokumentika 
(k).
4.25 „Džesika Flečer 3“ (k). 
N-7 

 TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
6.55 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-

nėlės“. 
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Pūkuoti ir dantyti“.
11.45 „TKKG ir paslaptinga 
proto mašina“. N-7
14.05 „Miško karys“. N-7
16.05 „Hugo išradimas“.
18.30 Žinios. 
19.30 „Rango“.
21.45 „Tami“. N-14
23.40 „Skaistuolė amerikie-
tė‘. N-14
1.25 „Kruvinas deimantas“ 
(k). N-14

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis žmogus 
- voras“. 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.
10.30 „Moderni šeima“. N-7 
11.00 „Laimingas nelaimėlis“.
13.05 „Bilis Medisonas“. N-7 
14.55 „Kaubojės ir angelai“.
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija. 
19.30 „Burtininko mokinys“. 
N-7 
21.45 „Perl Harboras“. N-7 
1.25 „Iksmenai. Praėjusios 
ateities dienos“. N-7 

6.45 Amerikietiškos imtynės 

(k). N-7
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Press ralis 2017.
9.30 Apie žūklę. 
10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.
10.35 „BBC dokumentika“.
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 Muzikinė kaukė.
22.00 „Trigubas X“. N-7
0.20 „Pragaro vaikis“. N-7
2.35 „Visa menanti“ (k). N-7
4.00 Muzikinė kaukė (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 „Neatskleistos 
Tanzanijos paslaptys“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“ (k).
11.55 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
12.25 Merės Berės patie-
kalai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.
15.10 „Širdele mano“. N-7
17.10 „Akloji“.
18.20 „Būrėja“. 
19.05 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“. N-7
21.00 „Nebylus liudijimas.Ir 

tada įsimylėjau“. N-14
23.10 „Begėdis“. N-14
0.15 „Protu nesuvokiama“ 
(k). N-14
2.00 „Be kaltės“ (k). N-14
3.30 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (k). 
4.15 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 Pažvelk į profesiją 
kitaip. 
11.00 Vokalinės studijos 
„Kivi“ 20-mečio koncertas.
12.30 „Jaunasis Montalbanas 
2“. N-7
14.15 Jubiliejinis Rositos 
Čivilytės koncertas.
15.45 Lietuva mūsų lūpose. 
16.15 Stop juosta.
16.40 ARTS21. 
17.10 Stilius. 
17.50 „Klajojanti Isako 
Babelio žvaigždė“.
18.30 Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.
19.30 Nes man tai rūpi. 
20.15 Tikri vyrai. 
21.00 „Kovinė žuvelė“. N-14
22.30 Banchetto musicale 
2015. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Geriausias pasiūlymas“ 
(k). N-14
2.05 „Klajojanti Isako Babelio 
žvaigždė“.

2.45 ARTi (k).
3.00 Anapus čia ir dabar (k).
3.45 IQ presingas (k).
4.30 Stambiu planu (k).
5.00 ARTS21 (k).
5.30 Panorama (k).

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. 
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 „Bearas Gryllsas. 
Išlikimas“. N-7 
13.00 Jokių kliūčių! N-7 
14.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.
15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Havajai 5. 0 (1). 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 „Policininko istorija 2“. 
N-14 
1.00 „Greitis 2. Laivo užgro-
bimas“. N-7
 

7.25 „Bekraštė Kanada“. 
8.30 „Laukinė Australija“. 
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Grilio skanėstai.
9.35 „Likimo melodija“. N-7
10.45 „Kapitonas 
Gordejevas“. N-7
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
15.10 0 laipsnių. 
15.15 „Krokodilų koledžas“. 
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę. 
16.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 
Šv.Teresės šeimyna. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Merginos iš 
Ukrainos“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 Šiandien kimba. 
21.30 MMA „King of the 
Cage 001“. JAV - Lietuva (3). 
Kovų narvuose turnyras. N-7
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
1.10 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7
3.05 „Bekraštė Kanada“. 
3.55 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
5.25 „Likimo melodija“. N-7
6.15 „Bekraštė Kanada“. 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. Atsakymas 
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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Anykščių verslo centro veiklos 
kryptys nesikeičia  

„VšĮ Anykščių verslo informa-
cinis centras“ jau 15 metų teikia 
paslaugas visuomenei, verslo at-
stovams, siekiama ir toliau teikti, 
rinkti, analizuoti informaciją, ak-
tualią verslui bei ketinantiems pra-
dėti verslą. Organizuoti renginius, 
leisti informacinius leidinius, pu-
blikuoti informaciją, rengti admi-
nistruoti ir įgyvendinti projektus. 
Teikti visokeriopą pagalbą norin-
tiems pradėti verslą. Kelti įstaigos 
darbuotojų kvalifikaciją, didinti 
įstaigos teikiamų paslaugų koky-
bę ir spektrą. Ieškoti galimybių, 
kurios visokeriopai prisidėtų prie 
verslo aplinkos gerinimo ir plėtros 
Anykščių rajone, bei prisidėti prie 
Anykščių rajono strateginio vei-
klos plano, atitinkamų priemonių 
įgyvendinimo. 

Per 15 metų pasikeitė daug daly-
kų tiek įstaigos viduje, tiek visoje 
šalyje. Kalbant apie pokyčius įstai-
goje, tai apima ne tik darbuotojus, 
bet ir įstaigos veiklos vietą. Šiuo 
metu Anykščių verslo centras įsi-
kūręs J. Biliūno g. 53, dar prieš 3 
metus įstaiga veikė pačiame mies-
to centre, turėjo patalpas, pritaiky-
tas įvairiems renginiams ir kitoms 
paslaugoms teikti. Šiuo metu si-
tuacija yra pasikeitusi, tačiau tai 
nekeičia pagrindinių verslo centro 
veiklos tikslų“. – „Anykštai“ apie 
jos vadovaujamą įstaigą kalbėjo 
direktorė R.Gudonienė.

Dažnai darbai būna nematomi

Anykščių verslo informacinio 

Anykščių verslo informacinis centras – 
įmonių ir bendruomenių konsultantas

centro veiklos kokybę sunku pa-
matuoti vien tik per finansinę priz-
mę. Mat įstaiga atlieka ir daugelį 
nematomų, kasdienių darbų. Apie 
tai dėstė ir Anykščių verslo infor-
macinio centro direktorė. 

„Anykščių verslo informacinis 
centras išsiskiria tuo, kad šalia pa-
grindinių funkcijų nuolat atlieka ir 
dažnai visuomenei nematomą dar-
bą – idėjų generavimas, kontaktų 
mainai, nuolatinė ir visapusiška  
pagalba bendruomenėms. Labai 
dažnai ateinantys konsultuotis as-
menys net nežino, ką jie nori veik-
ti, tačiau išėję iš VIC,  būna pilni 
minčių ne tik apie tai, kokią veiklą 
vykdyti, bet ir kaip tai padaryti. 
Kartais užtenka tik paskatinti, o 
kartais reikia daug ir ilgai dirbti, 
kad verslas įgautų realią formą ir 
pradėtų sėkmingai veikti. Su ben-
druomenėmis būna dar sudėtingiau 
dėl jų pačių motyvacijos, tačiau 
džiaugiamės galėdami prisidėti 
bent prie dalies jų aktyvumo skati-
nimo ir visapusiškos pagalbos tei-
kimo. Taigi verslo centro darbuo-
tojai privalo būti pasiruošę viskam 
– ne tik verslo klausimams, tačiau 
ir kūrybiškumo, žmogiškumo bei 
ištvermingumo išbandymams.

2015 m. Jaunųjų profesionalų pro-
gramos (JPP) „Kurk Lietuvai“ vyk-
dytojai Eimantas Matulaitis ir Mi-
glė Satkauskaitė kartu su Anykščių 
verslo informaciniu centru sukūrė 
Anykščių krašto vietos bendruome-
nių verslo paramos tinklą bei įgyven-
dino projektą „Vietos bendruomenių 
Anykščių rajone verslumo skati-
nimas“. Jo tikslas – patarti verslą 
pradedančioms bendruomenėms ir 
ieškoti tvaraus tarpusavio bendradar-

biavimo galimybių. Šis tinklas vieni-
ja vietos ir Lietuvos visuomeniškus 
verslininkus, ir įvairių sričių eksper-
tus. Tikimasi, kad paramos tinklo 
veikla prisidės prie Anykščių krašto 
vietos bendruomenių verslumo ska-
tinimo, konsultuojant pradedančiuo-
sius verslus ir padedant užsitikrinti 
papildomas pajamas. Siekiama, kad 
Anykščių krašto vietos bendruo-
menių verslo paramos tinklas taptų 
gerosios praktikos pavyzdžiu kitoms 
Lietuvos savivaldybėms. 

Programos vykdymo metu buvo 
sukurta Lietuvos bendruomenių 
(kol kas tik kaimo bendruomenių), 
užsiimančių verslu ir aktyviai ben-
dradarbiaujančių su smulkiuoju ir 
vidutiniu verslu interneto svetai-
nė - žemėlapis, kuriame nurody-
tos bendruomenės ir jų vykdoma 
veikla. Šis žemėlapis nuolat pa-
pildomas. Atlikus projektą, žemė-
lapio administravimas perduotas 
Anykščių verslo informaciniam 
centrui. Anykščių rajono vietos 
bendruomenių verslo paramos 
tinklo projektas, kurį įgyvendino 
Anykščių verslo informacinis cen-
tras ir Jaunųjų profesionalų pro-
gramos „Kurk Lietuvai“ dalyviai 
Miglė Satkauskaitė ir Eimantas 
Matulaitis buvo puikiai įvertintas 
ir gavo REVES EXCELLENCE 
2015 apdovanojimą už partnerystę 
tarp viešojo ir socialinio sektoriaus 
kuriant ir įgyvendinant socialines 
inovacijas.“ - sakė R.Gudonienė.

Organizuoja „Verslo žiburius“

Dar vienas iš Anykščių verslo 
informacinio centro nuopelnų yra 
Verslo žiburiai – tradicinis, jau 5 
metai vykstantis renginys, skirtas 
pagerbti įmones, verslininkus ir vi-
suomenės atstovus, kurie prisideda 
prie Anykščių rajono ekonominės, 
socialinės, kultūrinės ir verslo 
aplinkos gerinimo. Tai iškilmingas 
vakaras, kurio metu skelbiamos 
nominacijos ir apdovanojami ver-
čiausi verslininkai, skamba gyva 
muzika bei renkasi svarbūs miesto 
ir rajono gyventojai. Ceremonija 
yra paskatinimas ne tik veikti, ta-
čiau ir garsinti kraštą, siekti aukš-
tumų bei būti pastebėtiems.

Anykščių verslo informacinis 
centras yra nacionalinio konsul-
tanto tinklo narys

„Prieinant prie išorinių pokyčių, 
kurių per 15 metų buvo nemažai, 
svarbu pabrėžti, kad keitėsi verslo 
centro savininkai. Įstaigą įsteigė 
Lietuvos Respublikos Ūkio minis-
terija ir Anykščių rajono savivaldy-
bė, tačiau nuo 2014 m. metų verslo 
centras priklauso tik Anykščių rajo-
no savivaldybei, todėl esame visiš-
kai priklausomi nuo vietos valdžios 
sprendimų. Anykščių verslo infor-
macinis centras yra nacionalinio 
konsultanto tinklo (toliau – VKT)  
narys, turintis teisę konsultuoti 15 
sričių, kurios apima verslo pradžios 
ir vystymo temas. Konsultantai į 
nacionalinį verslo konsultantų tin-
klą buvo atrenkami pagal atitinka-
mus kriterijus. VKT sudaro atrinkti 
ir VšĮ „Versli Lietuva“ (VL) prižiū-
rimi konsultacijas smulkiam ir vi-
dutiniam verslui teikiantys fiziniai 
ir juridiniai asmenys, kur didžiulis 
dėmesys kreipiamas į jų kvalifikaci-

Šį pavasarį sukako penkiolika metų, kai įkurtas VšĮ „Anykščių 
verslo informacinis centras“. Visus šiuos metus verslo informa-
cinis centras atlieka savo misiją – tenkina viešuosius interesus ir 
vykdo visuomenei naudingą veiklą skatindamas verslumą, gerin-
damas verslo aplinką Anykščių rajone, teikdamas informaciją, 
organizuodamas mokymus, inicijuodamas verslo aplinkos geri-
nimo iniciatyvas. 

Pradžioje verslo centras turėjo du dalininkus - Ūkio ministeriją 
ir Anykščių rajono savivaldybę, vėliau Ūkio ministerija iš dali-
ninkų pasitraukė. Nuo pat jo įkūrimo Anykščių verslo informaci-
niam centrui vadovauja Renata Gudonienė.

Renata Gudonienė - pirmoji ir vienintelė VšĮ „Anykščių verslo 
informacijos centras“ direktorė.

jono jUneViČiAUs nuotr.

ją, įgūdžius, patirtį. Norėdami tapti  
NKT teikėme prašymą ir atrankos 
reikalavimų atitikimą pagrindžian-
čius dokumentus bei įveikėme 
atranką. Speciali VL, Ūkio minis-
terijos ir verslo atstovų  komisija 
vertino pretenduojančiųjų konsul-
tuoti tinkamumą šiam darbui. Visas 

atrinktų ir patvirtintų konsultantų 
sąrašas skelbiamas viešai. Galime 
didžiuotis, kad turime stiprią ir ilga-
metę patirtį turinčią įstaigą“. -  pa-
sakojo Anykščių verslo informaci-
nio centro direktorė R.Gudonienė.

-AnYkŠTA

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:

• Teikti informacinę ir praktinę (konsultacinę) pagalbą, prisidėti 
prie naujų įmonių kūrimosi, padėti jau egzistuojančioms įmonėms plė-
toti veiklą, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų kon-
kurencingumą ir veiklos efektyvumą;

• Teikti informaciją apie verslo sąlygas lietuvoje ir europos sąjun-
goje;

• skleisti pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje;
• informavimo apie verslą, konsultacijų ir mokymų paslaugų teiki-

mas, verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų organizavi-
mas ir rengimas;

• Tarpininkavimo paslaugų teikimas, užmezgant kontaktus tarp po-
tencialių verslo partnerių, verslo plėtros ir investicinių projektų ren-
gimas bei konsultavimas rengiant verslo plėtros ir investicinius pro-
jektus;

• naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimo versle skatinimas;
• Pažangių ekonominių idėjų visuomenėje propagavimo vykdymas;
• Bendradarbiavimas su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, 

verslo asocijuotomis struktūromis,  paramą verslui teikiančiomis ins-
titucijomis;

• Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Anykščių rajone įsikūru-
sioms bendruomenėms; 

• skatinti miesto ir kaimo bendruomenių verslumą; 
• Organizuoti veiksmų koordinaciją ir bendradarbiavimą verslo 

plėtros srityje visų verslo plėtros organizacijų, įskaitant valstybines 
institucijas, savivaldos bei privačias organizacijas;

• Pritraukti lietuvos ir tarptautinių organizacijų, privačių įmonių, 
fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą verslo aplinkos gerini-
mui Anykščių rajone;

• Užtikrinti AViC teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokybę.

2016 m. Anykščių verslo informacinis centras parengė šių įstaigų, 
įmonių ar organizacijų projektų paraiškas: Anykščių Trečiojo amžiaus 
universitetas, Debeikių moterų veiklos centras, Piktagalio kaimo ben-
druomenė, svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapija, Debeikių Šv. jono 
krikštytojo parapija, katlėrių kaimo bendruomenė, Šlavėnų kaimo 
bendruomenė, Butėnų kaimo bendruomenė, leliūnų kaimo bendruo-
menė, n. elmininkų kaimo bendruomenė, surdegio kaimo bendruo-
menė, samanta Vaškevičiūtė, UAB „Dialvi“, UAB „Margau“, UAB 
„Mandri puodai“, UAB „nogesta“, MB „skanu skanu“, UAB „sau-
lėtas ąžuolas“, Mačionių kaimo bendruomenė, Šėrių kaimo bendruo-
menė, Butėnų kaimo bendruomenė, leliūnų kaimo bendruomenė, n. 
elmininkų kaimo bendruomenė, surdegio kaimo bendruomenė ir kt. 

Jolita KONTRIMAVIČIENĖ, Šlavėnų kaimo bendruomenės 
pirmininkė: 

„Per projektus, bendradarbiaujant su Anykščių verslo informa-
ciniu centru Šlavėnuose įsirengėme krepšinio aikštelę, susitvarkė-
me sporto salę, bendruomenės namuose įrengėme virtuvę, gavo-
me įvairios įrangos, pastatėme suoliukus, organizuojame šventes. 
Verslo centro darbuotojos kantriai pataria ir paaiškina, kaip pildyti 
paraiškas, padeda jas paruošti. O, mano nuomone, pati svarbiau-
sia jų darbo dalis - žinojimas kelių, kaip įgyvendinti idėjas. Mes 
atėję į Verslo informacinį centrą dėstome ko bendruomenei reikia, 
o centro darbuotojos paaiškino, kokie yra galimi finansavimo vari-
antai, kokie yra projektai.“

Giedrė LEITONĖ, UAB „Saulėtas Ąžuolas” ir namų restoranė-
lio „5 TAŠKAI” direktorė ir įkūrėja:  

„Anykščių verslo informacinio centro komanda - tai žmonės, ku-
rie labai atsakingai ir profesionaliai dirba savo darbą. Pati Renata 
Gudonienė asmeniškai skyrė daug savo laiko ir protinių resursų, 
padėdama įsigilinti į Anykščių verslo aplinką. kai atvykau į Anykš-
čius, nepažinojau nei miesto, nei žmonių - R.Gudonienė perteikė 
informaciją,  kokios ekonominės miesto realijos, verslo galimybės. 
Mums labai aiškiai buvo išdėstyti pliusai, ir minusai, buvo piešia-
mos ne tik optimistinės prognozės. kitaip tariant,gavome išsamią 
ir objektyvią informaciją“.
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Į kelionę išvažiavo dešimt dvira-

tininkų, tačiau visą maršrutą įveikė 
tik keturi: lietuviai Goda Čiplytė, 
Sigitas Kučas, Edvardas Žižys ir 
lenkas Slavomiras Platekas. Žygei-
viai bent trumpam kvietė kitų šalių 
atstovus prisidėti prie jų važiuoja-
mo maršruto, tad galima teigti, jog 
žygyje iš viso dalyvavo per 600 
dviratininkų.

Per pusantrų metų žygeiviai nuva-
žiavo 24 239 km, aplankė 45 valsty-
bes, esančias 5 pasaulio žemynuose: 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Afrikoje, 
Azijoje ir Europoje. Lietuva buvo 
27-oji žygeivių aplankyta valstybė. 

Deja, kelionė buvo pažymėta ir 
tragedijos ženklu – važiuojant In-
dijoje traukiniu pro langą iškrito 
(ar buvo išstumtas) ir žuvo perujie-
tis Valteris Ramonas. Jo nuotrauka 

Dviračių muziejuje – net neišėjus iš jo 
galima apvažiuoti Šiaulius

ir keli asmeniniai daiktai taip pat 
eksponuojami Šiaulių Dviračių 
muziejuje.

Legendiniai „Ereliukai“ ir 
„Kregždutės“

Didžiausia antro aukšto ekspozi-
cija skirta Šiaulių dviračių ir vari-
klių gamyklos „Vairas“ pagamin-
tiems dviračiams. Tai ir pirmieji 
Lietuvoje 1951 m. pagaminti dvi-
račiai „Ereliukas“ ir „Kregždutė“, 
1984 m. pagamintas dešimtmilijo-
ninis dviratis „Ereliukas“ melsvu 
rėmu su užrašu „dešimt milijonų“, 
1974 m. pagamintas dviratis su 
universaliu rėmu „Vyturėlis“, tin-
kantis važiuoti ir berniukams, ir 
mergaitėms, ir 1983 m. pradėti ga-
minti dviračiai išardomais rėmais 
– „Venta“ ir „Rambynas“.

Dviračių muziejus

Vilniaus g. 139, lT-76353 Šiauliai
 

TeleFOnAs (8 41) 52 43 95
DARBO lAikAs

ii 10–18 val., iii 10–19 val.
iV–V 10–18 val., Vi 11–17 val.

 
kAinOs

Bilietas – 2 eur 
ekskursija su gidu (iki 30 žmonių) – 11 eur

ekskursija su audiogidu (lietuvių, anglų, rusų k.) ir e-gidu 
(lietuvių, anglų, gestų k.) – nemokama

Fotografavimas ir filmavimas asmeninėms šventėms (1 asmeniui) 
– 5,50 eur

Kaip pasakojo muziejininkė D. 
Vasiljeva, anksčiau vykdavo net 
specialios varžybos, kuriose vai-
kai važiuodavo „Kregždutėmis“ ir 
„Ereliukais“.

Didieji velomobiliai ir mažieji 
rekordininkai

Dar viena ekspozicijos dalis 
paskirta velomobiliams – ateities 
transportui. Muziejuje eksponuoja-
mas Rimanto Martinkėno pagamin-
tas velomobilis „Meleta“, Henriko 
Sutkaus velomobilis „Šiauliai“, Vi-
dmanto Valio dvivietis velomobilis.

Ypatingo lankytojų dėmesio 
sulaukia juvelyriški H. Sutkaus 
pagaminti veikiantys dviračių 
modeliukai, agentūros „Factum“ 
pripažinti rekordu kaip mažiausi 
dviračių modeliai Lietuvoje.

Muziejuje įrengtos 
interaktyvios erdvės

Jau kuris laikas muziejai klientus 
stengiasi privilioti ne tik ekspona-
tų gausa, įdomiai pasakojamomis 
istorijomis, bet ir įrengdami inte-
raktyvias erdves, kuriomis mielai 
naudojasi ne tik vaikai, bet ir su-
augusieji.

Šiaulių Dviračių muziejuje taip 
yra tokios erdvės. Pavyzdžiui, 
minant dviratį galima pasirinkti 
dvi trasas – trumpesnioji „veda“ 
Šiaulių miesto gatvėmis, ilgesnio-
ji – plentu. Muziejininkai vaikams 
organizuoja ir saugaus dviračiu 
važiavimo pamokėles. Vienas iš 

eksponatų šioje erdvėje – avarijos 
metu sulaužytas dviratukas.

Dviračių muziejuje dirba trys 
žmonės: kasininkė ir dvi ekskursijų 
vedėjos. D. Vasiljeva paklausta, ar 
netrūksta personalo teigė, kad „kai 
žmonių labai nepriguža, moterys 
susitvarkančios, tačiau vykstant 
šventėms, pavyzdžiui, Muziejų 
nakčiai, reikalingas ir pastiprini-
mas“.

Muziejininkė džiaugėsi, kad šis 
muziejus įdomus ne tik vaikams, ir 
ne tik tėvai atsiveda čia savo atža-
las, bet būna ir atvirkščiai – vaikai 
tėveliams surengia ekskursiją po 
muziejų.

- AnYkŠTA

Dviračių muziejaus muziejininkė-konsultantė Diana Vasiljeva sako, jog pati į darbą dviračiu neva-
žinėja, tačiau yra kolegų, kuriems dviratis yra puiki susisiekimo priemonė.

Dailininko Leonardo da Vinčio XVI a. sukurto dviračio rekons-
trukcija....

2011 m. rugsėjo 22 d. minint Tarptautinę dieną be automobilių, UAB 
„Baltik Vairas“ muziejui padovanojo penkiamilijoninį dviratį.

Nemažai velomobilių Lietuvoje yra pagaminęs ir tebegamina šiaulietis Rimantas Martikėnas.
jono jUneViČiAUs nuotr. 
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Vertina kuklumą ir patogumą

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
abiturientė Augustė Šerelytė brandos 
atestatų įteikimo šventei išsinuomojo 
ilgą raudoną suknelę, kurios, pasak 
jos, neilgai ieškojo. „Įsivaizdavau save 
su kitokia suknele, tačiau pasimata-
vus šią, daugiau kitų nebeieškojau”, 
– sakė pašnekovė. Abiturientė žinojo, 
kad, jeigu nusipirks suknelę, tai galbūt 
nebeturės progų jos apsivilkti ir be to, 
visada yra rizika, kad per išleistuves 
kažkas pasirodys su identiška suknele: 
„Gavau garantiją, kad niekas tokios 
pačios nebeišsinuomos”. Aprangai, 
šukuosenai ir makiažui Augustė išlei-
do apie 150 eurų. 

Gabrielė Čypaitė, irgi abiturientė, 
sakė, kad gana ilgai ieškojo suknelės, 
nes jai vis kažkas netikdavo, bet ga-
liausiai rado idealų variantą ir suknelę 
nusipirko – baltą su juodais nėriniais, 
laisvo siuvimo, ilgis – žemiau kelių. 
Mergina suknelę pirko, nes, pasak 
jos, norėjo turėti ją kaip savo praeito 
etapo simbolį: „Esu pakankamai sen-
timentali, tad suknelę pirkau būtent 
tam, kad ji ir toliau išliktų mano spin-

Išleistuvių stilius – svarbiausia 
įsiklausyti į savo norus Izabela KUZMICKA

Išleistuvės yra viena iš svarbiausių švenčių dvyliktokams, kai 
jauni žmonės jau žengia pirmą žingsnį į suaugusiųjų pasaulį. To-
dėl šventei negailima nei pastangų, nei pinigų, kad ji būtų ideali 
ir įsimintų visam gyvenimui. 

Vienas iš svarbiausių klausimų, kuris kyla dažniausiai abituri-
entėms, yra išleistuvių apranga – suknelė, šukuosena, makiažas. 

toje ir primintų mokyklos išleistuves”. 
Mergina papasakojo, jog išleistuvėms 
daug pinigų neišleido, tačiau skyrė 
daugiau dėmesio aprangai nei jeigu 
ruoštųsi vakarėliui ar gimtadieniui.

Kita tos pačios gimnazijos abituri-
entė Ernesta Bernatonytė suknelę siu-
vosi, nes, anot jos, kiekvienai merginai 
yra svarbu turėti suknelę, su kuria nie-
kas daugiau į išleistuves neateis. Mer-
gina pasirinko šviesių pastelinių spalvų 
tonų suknelę, kurie nebūtų ryškūs, nes 
pašnekovei svarbiausias išleistuvių ap-
rangoje yra kuklumas: „Kad ir kaip ten 
bebūtų, bet šventė visgi yra mokyklo-
je, todėl manau, kad apranga neturėtų 
būti iššaukianti”.

Augustė Šerelytė irgi ieškojo pado-
rios, neiššaukiančios suknelės, tačiau 
nenorėjo ir pernelyg puošnios. „Aišku, 
labai svarbus patogumo ir laisvumo 
jausmas, nes, jeigu panelė ar vaikinas 
atrodys gražiai, bet negalės normaliai 
pajudėti ar vaikščioti dėl nepatogios 
avalynės ar aprangos, tai labiau kels 
juoką nei žavesį. Todėl, mano nuo-
mone, svarbiausia yra jaustis patogiai 
ir nepersistengti”, – pabrėžia Augustė. 
Abiturientė Gabrielė mano, kad svar-

biausia yra gera nuotaika ir nusiteiki-
mas, o tada, pasak jos, tiks jau ir visi 
rūbai. Be to, yra svarbu, kad suknelė 
atspindėtų pačią merginą: „Kriterijus, 
pagal kurią rinkausi suknelę, buvau aš 
pati, kad ji man tiktų. Mados tenden-
cijos, stilistų patarimai liko antraeiliai. 
Paskutinėje vietoje liko spalva, forma 
ir audinio rūšis – tai man didelio skir-
tumo nesudarė”.

Siūlo rinktis aprangą pagal save

Tekstilės dizainerė, Anykščių 
menų inkubatoriaus kūrėja Irutė 
Aleknavičienė pastebi, kad nėra api-
brėžto išleistuvių stiliaus. Ji mano, 
kad dažniausiai laikomasi klasikinio 
aprangos stiliaus: „Vaikinai abituri-
entai rengiasi kostiumais, o su mer-
ginomis yra sudėtingiau, nes vienos 
pasirenka vakarines sukneles, kitos 
– kokteilines arba visai gatvės stiliaus 
sukneles”. Tačiau dizainerė pastebi, 
kad išleistuvių stilius priklauso ir nuo 
vyraujančios tuo metu mados, nors ji 

Dizainerių ir abiturienčių patarimai būsimoms dvyliktokėms

Abiturientė Augustė Šerelytė primena, kad svarbiausia yra mokytis ir išlaikyti egzaminus, nes be jų nebebus ir gražios 
šventės: „ O kalbėdami apie stiliaus klaidas, tai reikia prisiminti, kad mokyklos išleistuvės nėra vieta, kur reiktų demons-
truoti kuo daugiau atviro kūno. subtilumas prideda žavesio”. 

Abiturientė Gabrielė Čypaitė būsimoms abiturientėms pataria rinktis suknelę, kuri nebūtų vulgari bei per trumpa ir 
per siaura, nes mergina paprasčiausiai nepatogiai jausis.

Papuošalų bei aksesuarų kūrėja irma laurinavičiūtė pabrėžia, kad nereikėtų persistengti su apranga ir aksesuarais.
Tekstilės dizainerė irutė Aleknavičienė sako, kad svarbiausia per išleistuves yra būti geros nuotaikos, nes, anot jos, 

apranga, kaip ir nuotaika veide atspindi žmogaus būseną: „Žmogaus stilius nesusiformuoja per dieną, tad jaunimas 
tegul išlieka smalsus, drąsiai eksperimentuoja ir ieško savo stiliaus. Toms paieškoms nereikia didelių investicijų. Geriau 
kukliau, paprasčiau, bet savo sukurta”. Dizainerė linki jaunimui išlikti savimi, patiems kurti ir nebijoti ieškoti savo 
stiliaus.

Ernesta Bernatonytė, asmeninio archyvo nuotr.

 Augustė Šerelytė, asmeninio archyvo nuotr. Gabrielė Čypaitė, asmeninio archyvo nuotr

Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centre jau beveik metai vyksta vaikų 
lauko teniso treniruotės ir nuo šiol 
jaunieji sportininkai turės savo žai-
dimo aikštelę. Taip pat lauko teniso 
kortai bus nuomojami ir suaugu-

Atidaryti teniso kortai
siems sporto entuziastams - rajono 
Taryba birželio mėnesio posėdyje 
patvirtino kortų nuomos įkainius.

Atidarymo renginyje kalbėjęs 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis sakė, kad teniso kortų įrengimas 
kainavo 102 tūkst. eurų ir linkėjo, 

kad kortai nebūtų tušti. Meras vylė-
si, kad dėl teniso kortų išaugs turistų 
besilankančių Anykščiuose srautas. 

Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius Žilvinas Ov-
siukas atidarymo kalboje išsivertė 
keliais sakiniais. „Sporto centras 

nematanti didelių skirtumų tarp abitu-
rientų, baigusių mokyklą prieš dešimt 
metų, ir dabartinių dvyliktokų.

Paklausta apie didmiesčių ir mažų 
miestelių išleistuvių stiliaus skirtu-
mus, I. Aleknavičienė pastebi, kad iš-
leistuvių apranga Vilniuje bei Anykš-
čiuose nelabai skiriasi, nes, anot jos, 
jaunimas yra meniškas ir stilingas. 
„Bet miestų ir provincijos jaunimas, 
manyčiau, šiek tiek skiriasi. Kaip ir 
kiekvienas miestas turi savo charakte-
rį, taip ir abiturientų apranga priklau-
so nuo gyvenamos aplinkos, tėvelių 
pinigėlių bei bendro supratimo apie 
stilių”, – pabrėžia pašnekovė.

Pasak dizainerės, renkantis aprangą 
išleistuvėms svarbiausia yra pasitikėji-
mas savimi bei sugebėjimas drabužius 
rinktis pagal savo būdą ir charakterį: 
„Nereikėtų „aklai” vaikytis mados, 
geriau apsirengti kukliau ir paprasčiau, 
bet tai būtų sava, miela bei patogu. 
Norisi, kad ta apranga atitiktų apsiren-
gusiojo stilių”. Be to, I. Aleknavičie-
nė siūlo merginoms kritiškai vertinti 

savo figūros privalumus ir trūkumus 
renkantis sukneles. Svarbų vaidmenį 
atlieka ir makiažas, taigi dizainerė re-
komenduoja derinti kosmetiką pagal 
savo odos tipą.  „Renkantis papuoša-
lus reikėtų atsižvelgti, kad derėtų prie 
bendro vaizdo, nes pasitaiko, kad iš 
didelio noro pasipuošti, paryškinami 
trūkumai, o tada liūdna stebėti, nes, 
atrodo, kad tiek nedaug reikėjo ir trū-
kumus buvo galima paversti privalu-
mais”, – teigia pašnekovė. 

Kita pašnekovė, Anykščių menų 
inkubatoriaus papuošalų bei aksesuarų 
kūrėja Irma Laurinavičiūtė, mano, kad 
yra gražu neperdėtas, kuklus pasipuo-
šimas, kai pabrėžiamas vienas akcen-
tas, pavyzdžiui, tik kaklo vėrinys.

Dizainerė I. Aleknavičienė įžvel-
gia, kad vaikinams tinkamai apsi-
rengti yra paprasčiau, nes jie visada 
atrodo elegantiškai pasipuošę kos-
tiumais. Tačiau pašnekovė pozityviai 
vertina tai, kad ir vaikinai ieško savo 
stiliaus bei atranda būdų pasipuošti 
stilingiau bei išradingiau.

pasiruošęs ugdyti talentus.“ - įsi-
pareigojo direktorius.

K.Tubis ir Ž.Ovsiukas kartu 
perkirpo kortų atidarymo juostelę 
ir atliko pirmuosius kamuoliuko 
smūgius raketėmis. Po to vyko vai-
kų teniso turnyras.

Į atidarymo iškilmes atėjo ir iš 
rajono valdžios pasitraukę liberalai 
- Kęstutis Indriūnas ir Lukas Pakel-
tis. Regis, K.Indriūnas buvo didysis 
kortų statybų entuziastas. Tačiau, 
renginio atidaryme liberalai laikėsi 
atokiau pagrindinio veiksmo.
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įvairūs

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.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu Komatsu 

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.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.

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

Šienaujame, 
smulkiname pievas. 
Tel. (8-698) 46745.

Katilinių, dūmtraukių, įdėklų 
montavimas.

Vandentiekio, kanalizacijos 
įrengimas.

Garantija, prekyba 
išsimokėtinai.

J. Biliūno 18, Anykščiai, 
“Vilpra” salonas.

Tel.: (8-381) 5-43-74, (8-610) 39151.
Gaminame paminklus, antka-

pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

UAB 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 ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

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

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos, Katlėrių 
ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamos sis-
temos. 

Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija 
iki 2 m., pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, 

(8-699) 65148, 
(8-689) 97341.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpy-
klas, valymo įrenginius. Mini ekska-
vatoriumi kasa vandens šulinius iki 
7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, 
jungia hidroforus. Parduoda renti-
nius, atveža.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Nebrangiai atlieka visus geodezi-
nius matavimus. 

Tel. (8-646) 59392.

Statybos ir remonto darbai. Stogų 
dengimas, namų dažymas, skardi-
nimo darbai ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Klijuoja plyteles, glaisto - dažo, 
montuoja gipsą, laminatą, parke-
tlentes ir atlieka kitus apdailos dar-
bus.

Tel. (8-688) 02158.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia 
stogus, turi sausos medienos, pasi-
rūpina pigesnėmis medžiagomis. 

Tel. (8–687) 73069.

Šlifuoja seną, naują parketą, senas 
dažytas grindis, lakuoja. Kloja parke-
tą, parketlentes, deda apvadus. 

Tel. (8-699) 94662.

Išorės ir vidaus apdaila, trinkelių 
klojimas, santechnikos ir elektros 
instaliaciniai darbai. Dirba ir savait-
galiais.

Tel. (8-602) 77022.

UAB „Ekorema“: šiltina sienas, 
stogus ir grindis ekovata –  sau-
suoju ir šlapiuoju būdu. Užpildo oro 
tarpus. 

Tel. (8-640) 40002.

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos, alucinko skardos. Gamina 
lankstinius.  Parduoda gamintojo 
kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964, 
(8-687) 97797.

Skardinė stogo danga tiesiai iš ga-
mintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

Montuoja katilines, kaminus, van-
dentiekį, kanalizaciją. Atlieka visus 
santechnikos darbus.

Tel. (8-695) 77442.

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, montuo-
ja. Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm, 
0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Smulkina žolę: Anykščių raj., 
Skiemonių sen., Katlėrių sen., 
Molėtų raj., Alantos sen., Utenos 
raj., Leliūnuose. 

Tel. (8-630) 10200.

Kelmų, krūmų, apleistų pievų fre-
zavimas. 

Tel. (8-607) 69942. 

Pjauna pavojingai augančius me-
džius prie pastatų, elektros linijų, 
sodybose. Karpo, formuoja gyva-
tvores. Pjauna, smulkina žolę. 

Tel. (8–644) 41260.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų 
ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) 

vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. liepos 13 d. 17 val. 
Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis tele-

fonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 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)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

3 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
6.00

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,   
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.    

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
Raimondas Savickas (8-682) 39810

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos
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parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

PERKAME 
MIŠKĄ SU ŽEME 
ARBA IŠSIKIRSTI. 
MOKAME BRANGIAI.

Tel. (8-604) 84051.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

PERKA
veršelius, 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto, sutvarkome dokumentus. 

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. 
Tel.: (8-647) 87959.

Parduoda braškių 
uogas 

patiems pasiskinti. 

Uogų kiekis ribotas. 
Anykščių r. Kavarskas.

Tel. (8-687) 45219.

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r. sav., Domeikių k., 
Šventosios g. - žemės ūkio paskirties 
10,56 ha (iš jų 9 ha ariama) sklypą. 
Našumo balas 41,3. Nuo asfalto 200 
m žvyrkeliu. 26 400 Eur. 

Tel. (8-616) 06488.

Sodybą su tvenkiniu Naujonių k., 
3 km nuo Anykščių. Ramus gamtos 
kampelis, 1 ha sklypas šalia miško. 

Tel. (8-683) 91121.

Medinį namą su sklypu Kupiškyje. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-615) 65578.

Jaukų, gražų ir tvarkingą 4 k. 
butą Anykščiuose, Storių gatvėje. 
Mūriniame name, šarvo durys, plas-
tikiniai langai. Maži komunaliniai mo-
kesčiai. Kaina derinama. 

Tel. (8-683) 91121.
  
Sodybą Troškūnų sen., Anykščių r. 

Mūrinis namas (reikalingas remon-
tas), 73 a, 13 a. Tvenkinys, nauja pir-
tis. Galima pirkti išsimokėtinai.

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Baltarusiškus durpių briketus. Medžio 
pjuvenų briketus (beržiniai), medžio 
granules, anglį. Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Prasidėjo lietuviškų kuro durpių ga-
mybos ir prekybos sezonas. Priimami 
užsakymai.

Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.

Kita

Opel Vectra (dyzelis, 1998 m., TA 
metams, kaina 650 Eur), Audi 80 
(benzinas - dujos, 1,8 l, 1991 m., TA 
metams, kaina 550 Eur).

Tel. (8-608) 89684.

20 kv. m lapuočių medienos daily-
lenčių, tinka pirties apdailai. Kaina 
sutartinė.

Tel. (8-614) 38748.

Statybinio laužo maltą skaldą (ke-
liams, aikštelėms).

Tel. (8-610) 42090.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pageidau-
jant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-699) 60871, (8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - miškus visoje 
Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios 
būklės.

Tel. (8-682) 18972.

Ieško sodybos Anykščių, Utenos 
ar Ukmerges rajone.

Tel. (8-683) 91121.

Skubiai - 2-3 kambarių butą ar 
namo dalį Anykščiuose. Siūlyti ir 
nesuremontuotą. 

Tel. (8-607) 49133.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlyki-
te. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, traktorius, įvairią tech-
niką. 

Tel. (8-633) 60143.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715. 

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.   

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Visada gera išgirsti sunkiu momentu: 
“Nebijok, mes šalia”.

Nuoširdus ačiū giminėms, kaimynams, draugams, bendra-
darbiams, taip pat Skiemonių bendruomenės kolektyvui, ku-
rie padėjo sunkią valandą palydėti mylimą mamytę Aldoną 
MACKEVIČIENĘ į paskutinę kelionę.

Sūnus su šeima

siūlo darbą
Picerija ieško darbuotojo (-os), 

Statybininkų g. 8-1, Anykščiai.
Tel. (8-656) 80431, 
(8-656) 80432.

Braškes, augintos Kupiškio raj. 
Adomynės km. Gali atvežti iki 
Svėdasų miestelio. 

Tel. (8-616) 22178.
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Amiliutė stebisi šių metų  
vasara

oras

17

23

mėnulis
liepos 8 - 10 d. pilnatis

Marcelina, Veronika, Algir-
das, Algirdė, Leonardas, Marcė, 
Vera.

Vaitautas, Valmantė, Arnol-
das, Elžbieta, Elzė, Virginija, 
Virga.

šiandien

liepos 9 d.

liepos 10 d.

Amalija, Prudencija, Rufina, 
Gilvainas, Eirimė.

vardadieniai

Tokia vasara ištiko
Kad veltiniai labai tiko
Paltas žiemiškas, skarelė
Ot tai šiluma, vaikeli.
 

Kol Ispanija vis kepa
Mes iš ryto ieškom ledo
Kalifornijoj sausra,
Mums gi - kritulių gausa.
 

net dabar nematom saulės
nebėra tvarkos pasauly,
Už ką Dievas šitaip baus
kad net morkos neužaugs?

Darom gal ką nors negero,
neišvengsim bulvių maro.
kenčia po gamtos našta
nusidėjus lietuva.

anekdotas

– Mama, jūs mane įsivaikinot?!
– Tu galvoji mes būtume tave 

išsirinkę?

***

Motina moko dukrą:
– Vyrą reikia rinktis labai ati-

džiai ir atsargiai. Štai pavyzdžiui, 
tavo tėvas, auksinių rankų žmogus. 
Sugedo skalbimo mašina – patai-
sė. Sugedo šaldytuvas – pataisė. 
Sugedo klozetas – pataisė. Tai štai 
atmink, jei surasi gyvenime į jį pa-
našų, bėk kuo toliau, nes niekada 
neturėsi nei vieno naujo daikto.

***
– Man tokia nuojauta, kad, kai aš 

numirsiu, žmona prieis prie karsto 
ir pasakys: „Nu va, specialiai da-
bar numirei, kad tik nieko nereiktų 
daryti..“

Pasak UAB „Termotaupa“ sta-
tybos direktoriaus Romualdo 
Vitkaus, šiuo metu šios ir Obelų 
gatvės rekonstrukcija yra stam-
biausias bendrovės objektas. 
„Šiame objekte kasdien dirba 10 
– 20 žmonių, - pastebėjo R. Vit-
kus. – Gatvės ilgis - 1 km 100 m, 
o Anykščiuose tai jau ilga gatvė, 
bus pakloti šaligatviai, įrengtas 
dviračių takas, užlieta nauja as-
falto danga. Darbus tikimės baigti 
iki kitų metų birželio mėnesio“. 

Remontas artėja į pabaigą Vie-
nuolio gatvėje, tačiau gatvės re-
montą pratęs žiedinės sankryžos 
įrengimas, tad statybinės medžia-

Gatvės rekonstrukciją fiksuoja 
fotomenininkas...
Anykščiuose, J. Jablonskio gatvę rekonstruoja Anykščių bendro-

vė „Termotaupa“. Į darbus kibę anykštėnai keičia gatvės vaizdą, 
tačiau darbų pabaiga dar toli, kitos vasaros pradžios sulauks. Šioje 
gatvėje gyvenantis fotografas Alfredas Motiejūnas užfiksavo „Ter-
motaupos“ darbininkų kasdienybę.

gos iš apžvalgos aikštelės tikriau-
sia nedings. Eismas laikinai užda-
rytas ir judrioje J. Basanavičiaus 
gatvės atkarpoje, remonto darbai 
vyksta ir išvažiuojant už miesto 
Molėtų link, tad norintys aplan-
kyti Jono Biliūno kapą priversti 
važiuoti apie šimtą metrų ženklo 
„Eismas draudžiamas“ zonoje 
arba automobilį palikti pakelėje. 

Triukšmas, dulkės, užtvertos, 
susiaurėjusios gatvės – visus 
šiuos nepatogumus turi kęsti ne 
tik miesto gyventojai, tačiau ir 
į Anykščius atvykstantys poil-
siautojai ir turistai. Tačiau tai dėl 
ateities. 

Fotografo Alfredo Motiejūno nuotraukose – J. Jablonskio ga-
tvės rekonstrukcijos darbai, kurie tęsis iki kitų metų vasaros 
pradžios. 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt


