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Girtą vairuotoją Lietuvos ūkininkų
išgelbėjo mama sąjungos
suvažiavime pasipiktinmas
žemės ūkio politika

2 psl.
šiupinys
KONCERTAS I. Anykščių muzikos mokykloje liepos 22-ąją tradiciškai vyko fortepijono mokytojos
Irenos Meldaikienės organizuojamas
koncertas. Šiemet prie muzikos mokyklos mokinių prisijungė ir Glazgo
karališkosios koncervatorijos fortepijoninis duetas – Edyta Mydlowska
ir Anykščių muzikos mokyklos auklėtinė Guoda Indriūnaitė.
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Išrinkti du
nauji
savivaldybės
administracijos
skyrių vedėjai

Į miesto parką
plaukė „Plieno
upė“
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Kiek kainuos medinė pilis - rajono
valdžia neturi žalio supratimo vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

„Anykštos“
redakcija,
siekdama išsklaidyti neaiškumus ir spekuliacijas
medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybų
tema, Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio paprašė konkrečių skaičių. Tačiau paaiškėjo, kad, kiek kainuos
medinės pilies statybos, net
apytiksliai nėra žinoma.
Gavus mero atsakymus,
abejonės neišsisklaidė, bet
paaiškėjo, jog medinė Šeimyniškėlių pilis - pinigų melžykla ir finansinė bomba.

KONCERTAS II. Liepos 22 d. 18
val. Anykščių miesto šventės metu
Anykščių koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre mišraus
choro „Židinys“ (Kaunas) koncertas. Meno vadovas ir dirigentas Pranas Jurkonis, koncertmeisterė Rita
Rimkienė. Renginys nemokamas.
PARODA. Liepos 22 d. 12
val. Anykščių miesto šventės metu
Anykščių koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre Algimanto Jono Švėgždos parodos „…esu
gamtos dalis“ atidarymas. Parodos
sumanytojas ir kuratorius profesorius Arvydas Šaltenis, svečiuose
menotyrininkas Viktoras Liutkus.
Renginys nemokamas.
Derlius. Anykščių rajone šiais metais jau rastas 301 nugaišęs šernas.
Jubiliejinis 300-asis šernas surastas
Viešintų seniūnijoje. Lietuvoje šiais
metais rasta per 600 negyvų šernų,
tad beveik pusė „laimikio“ tenka
Anykščių rajonui.
Chuliganai. Miesto šventėje
„ŠvenČIA Anykščiai!“ - pirmieji
nemalonūs incidentai. Penktadienio
naktį šalia Anykščių kultūros centro
buvo padegti komunalinių atliekų
konteineriai. Komunalininkai skaičiuoja, kad dėl chuliganų išpuolio
patyrė 120 Eur nuostolį.

Dalis pilies statybos darbų jau padaryta. Pavyzdžiui - įkasta statybos darbų pradžios kapsulė.
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Anykštėnas tapo buvusių „Foje“ muzikantų asmenukė
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
suburtos grupės vokalistu
Nepasitikėjimas

Kraustymasis. Savivaldybės administracija ketina dar dviejų rajono seniūnijų specialistus iškelti į mokyklų
patalpas. Tai planuojama padaryti
Kurklių ir Skiemonių seniūnijose.
Kaip jau skelbėme, į mokyklą planuojama iškelti Debeikių seniūnijos
specialistus.
Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina
– 20 eurų.

Žilvinas Sebeika (priekyje) sako, kad prisijungęs prie buvusių
„Foje“ muzikantų grupės jis jau yra lyginamas su joje dainavusiu Andriumi Mamontovu.

Legendinės grupės „Foje“ nariai grįžta su nauju vokalistu:
dabar jie – „Kiti kambariai“.
Grupės vokalistu tapo 33-ejų
anykštėnas Žilvinas Sebeika,
kuris praėjusio dešimtmečio
pabaigoje dainavo grupėje
„Flamingo“, kuri vėliau pakeitė
pavadinimą į „Mark Fiction“.
Ž. Sebeika sakė, kad buvusių
„Foje“ muzikantų pasiūlymą
tapti grupės „Kiti kambariai“
vokalistu iš pradžių sutikęs
skeptiškai, tačiau dabar laukia
pirmųjų pasirodymų.
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Kartais lieki kaltas be kaltės. Mane labai namiškiai
barė. Pasiuntė pieno, parnešiau lenkiško, nes akcija
buvo.
Nesupratau. Jie priekaištavo, kad dabar liepa, o pienas
galioja iki gruodžio.
Aš gi tik 1 litrą parnešiau,
iki to laiko tikrai suvartosim.

Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Girtą vairuotoją išgelbėjo mama
Teismai nuo Naujųjų metų nagrinėja tik labai girtų prie vairo
įkliuvusių asmenų bylas, jiems taikoma baudžiamoji atsakomybė.
Per paskutinius mėnesius Anykščių rajono apylinkės teismas priėmė
tris jau įsiteisėjusius sprendimus dėl girtų vairuotojų baudimo.
Utenos rajono Leliūnų seniūnijos gyventojas Žydrūnas Karpavičius (g. 1971 m.) kovo 22 dieną 21
val. girtas vairuodamas „Renaul
Megane Scenic“ nesuvaldė automobilio ir Pienenkų kaime (Andrioniškio sen.) įvažiavo į griovį.
Policijos pareigūnai jam nustatė
2,37 prom. girtumą (vidutinis girtumo laipsnis). Vyras teisme aiškino, kad susipyko su sugyventine,
pasiėmė automobilį ir išvažiavo
į Anykščius. Teisę vairuoti auto-

mobilį jis turėjo, tačiau neturėjo
dokumento - jis prieš metus buvo
pavogtas, o gauti naują dokumentą
vyras nepasirūpino. Anykščių rajono apylinkės teismas jam skyrė
760 eurų baudą bei teisės vairuoti
automobilį atėmimą dvejiems metams.
Griovyje kelionę baigė ir anykštėnas Gintaras Grebnickas (g. 1964
m.). Jis kovo 21 dieną, 12 val. 30
min., būdamas girtas (1,72 prom.;
vidutinis girtumas) ties Ažuože-

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

riais nesuvaldė automobilio „Volvo
S60“ ir įvažiavo į griovį. Policijos
pareigūnus iškvietė pro šalį važiuojantys vairuotojai. G. Grebnickas teismui paaiškino, kad šventė
draugo gimtadienį, išgėrė degtinės,
paskui alaus. Teisių vairuoti automobilį vyras neturi, nes jos jau atimtos. Tiesa, teismui jis dėstė, kad
dėl pakartotinio vairavimo apgirtus jis labai gailisi. Jam skirta 684
eurų bauda bei uždrausta vairuoti
automobilį trejus metus.
32-ejų metų Ramūną Pukelį nuo
baudžiamosios atsakomybės išgelbėjo jo motina teisme laidavusi už
sūnų. Vyras vasario 25 dieną policijos pareigūnams neblaivus prie
„Audi A6 Avant“ vairo įkliuvo

kelyje Ukmergė-Utena. 19 val. 40
min. policijos pareigūnų sustabdytas neblaivus vairuotojas į alkoholio matuoklį „įpūtė“ 2,85 promiles
(sunkus girtumas), tačiau patikrinus
alkoholio koncentraciją kraujyje
nustytas mažesnis - 2,49 prom. girtumas (vidutinis girtumas). Vyras
teismui paaiškino, kad susipyko su
žmona, ši su vaiku išvyko pas savo
tėvus, o jis sužinojęs, kad vaikas
susirgo, girtas sėdo prie vairo ir išvažiavo pas vaiką. Teismui, matyt,
šis argumentas buvo įtikinamas, nes
R. Pukelis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jo motinos
laidavimo sutartį ir perduotas jos
atsakomybėn. Nustatytas vienerių
metų laidavimo terminas.

Kryžiaus šventinimo iškilmėse dalyvaus
Popiežiaus nuncijus
Liepos 25 dieną, antradienį, 17 valandą Kundoriškių kaime (Skiemonių sen.) bus pašventintas Palaimintojo kankinio, arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio garbei pastatytas 5 metrų kryžius. Taip prasidės Palaimintojo garbei skirtos iškilmės jo gimtojoje parapijoje.
Kaip „Anykštai“ sakė Skiemonių ir
Alantos parapijų klebonas Sigitas Sudentas, šiose iškilmėse žada dalyvauti
Popiežiaus apaštališkasis nuncijus
Pedro Lopez Quintana bei arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis, Kaišiadorių ir Panevėžio bei kiti vyskupai
ir kunigai. „Kviečiame visus geros
valios žmones dalyvauti iškilmėse ir
maldoje prisiminti tikėjimo kankinį,

kraštietį arkivyskupą Teofilių Matulionį“, - ragino klebonas S. Sudentas.
5 metrų aukščio kryžių Palaimintojo gimtajame kaime, netoli tos vietos, kur tebėra Matulionio vaikystės
namų išlikę pamatai, sukūrė ir pastatė
skulptorius iš Druskininkų Tauras
Česnulevičius. Šio meistro padarytas
10 metrų kryžius puošia ir Alantos
bažnyčios šventorių.

18 valandą maldininkai kviečiami
į šv. Mišias Alantos šv.Jokūbo bažnyčioje, kurioje buvo pakrikštytas mūsų
kraštietis T. Matulionis (1873-1962),
tikėjimo kankinys, disidentas, šį birželį Popiežiaus paskelbtas Palaimintuoju.
Po šv. Mišių bus meldžiamasi prie
Palaimintojo arkivyskupo T. Matulionio motinos Onos kapo Alantos
kapinėse.
Tai pirmasis renginys arkivyskupo
T. Matulionio tėviškėje, skirtas jo beatifikavimo Palaimintuoju proga.

-ANYKŠTA

Palaimintojo arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio tėviškėje Kundoriškių kaime bus
pašventintas kryžius.

Leliūnuose vilkai papjovė
„Anykšta“ TV
Robertas Aleksiejūnas
keturias avis
robertas.a@anyksta.lt Reikalinga miesto seniūnija
Naktį iš liepos 17-osios į 18-ąją Debeikių seniūnijos Leliūnų
kaime vilkai papjovė keturias avis. Gyvuliai pačiame kaime buvo
laikomi aptvare, kuris apjuostas elektriniu piemeniu.
Avis auginančio Audriaus Ražansko žmona, leliūnietė Birutė
Ražanskienė „Anykštai“ sakė net
neabejojanti, kad tai – vilkų darbas.
„Yra vilkų pėdos šalia esančiame rapsų lauke“, - pasakojo B.
Ražanskienė, prisipažindama, kad
net negalėjusi pagalvoti apie tai,
kad vilkai galėtų ateiti į patį kaimą, prie namų, ir imti pjauti avis.
B. Ražanskienė sakė, kad viena avis vilkų buvo sudraskyta,
gyvuliui paleisti viduriai, kitos
dvi avys – pasmaugtos.
Iš viso Ražanskai lauko aptvare laikė 24 avis. Apie pastebėtas papjautas avis 4 valandą

ryte jiems pranešė karvių melžti
važiavę kaimynai.
„Tvartas –visa apsauga. Per
elektrinį piemenį praėjo. Lauke
nebeįmanoma laikyti“, - apie
tai, ką darys su likusiomis avimis, sakė Leliūnų kaimo gyventoja B. Ražanskienė.
Tai – jau nebe pirmas vilkų
išpuolis prieš žmonių laikomas
avis Debeikių seniūnijoje. Liepos pradžioje Rašymėlių kaimo
ūkininkas ryte rado dvidešimt
vilkų išpjautų avių.
Iš viso šiais metais vilkai papjovė jau per 60 Anykščių rajono ūkininkų avių.

Temidės svarstyklės

23.13 val. Andrioniškyje policijos
stabdomas nestojo automobilis VW
POLO. Automobilis sustabdytas
Andrioniškio seniūnjos Zabelynės
kaime. Automobilį vairavo nepilnametis (gim. 1999 m.), gyvenantis Troškūnų seniūnjos Kiaušagalio
kaime. Vairuotojui nustatytas 1,14
prom. girtumas, jis neturi teisės
vairuoti transporto priemonių.
Gaudynių metu, blokuojant
automobilį VW POLO, buvo apgadinta tarnybinio automobilio,
vairuojamo Anykščių rajono policijos komisariato Reagavimo sky-

Smurtas. Liepos 16 dieną
apie 3 val. namuose Troškūnų
seniūnijos Vaidlonių kaime vyrą
sumušė sutuoktinė (g. 1969 m.).
Liepos 20 dieną 4.30 val.
Svėdasų seniūnijos Grikiapelių
kaime moteriai (gim. 1979 m.),
kuriai nustatytas 2,38 promilių
girtumas, sūnus (gim. 1999 m.)
spyrė koja į nugarą, tris kartus
į dešinę koją, o po to rankomis
smaugė. Sūnus pasišalino.
Nepilnametis.Ketvirtadienį

„ANYKŠTA“ TV apie seniūnijos gyvenimą kalbėjosi su
Anykščių seniūnijos seniūnu Eugenijumi Pajarsku.

Anykščių seniūnijos seniūnas
Eugenijus Pajarskas sako,
kad seniūnijoms savivaldybė
turės pirkti techniką viešosioms erdvėms prižiūrėti.
„Tą problemą, kad seniūnas
reikalingas ir Anykščių miestui,
keliu jau dešimtmetį. Valdžios
riaus vyriausiojo patrulio, dešinės
pusės galinio vaizdo veidrodėlis,
priekinis dešinės pusės sparnas,
priekinės ir galinės dešinės pusės
durys, galinis dešinės pusės sparnas, priekinis bamperis, priekiniai
ratlankiai, priekinis kairės pusės
sparnas. Nepilnametis perduotas
tėvui. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Vagystė. Sekmadienį Anykščių
seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime iš moters (gim. 1972 m.) rankinuke buvusios piniginės neblaivus
buvęs sugyventinis (gim. 1964 m.)

keičiasi, bet sprendimų niekas nepriima“, - apie tai, kad reikalinga
ne tik Anykščių seniūnija, bet ir
Anykščių miesto seniūnija, kalbėjo E. Pajarskas.
Portalo anyksta.lt skaitytojų
klausiamas, kaip seniūno pareigas
pavyko išlaikyti besikeičiant rajono valdžioms, E. Pajarskas kalbėjo: „Aš nepolitikuoju, aš – dirbu.“
E. Pajarskas kalbėjo apie savivaldybės Užimtumo komisijos
sprendimus, komunalinių atliekų
rūšiavimo problemas, pasidalijo
įspūdžiais po nemokamo apsilankymo festivalyje „Devilstone“.
Anykščių seniūnijos seniūną E.
Pajarską kalbino portalo anyksta.lt
redaktorius Robertas Aleksiejūnas.
„ANYKŠTA“ TV interviu žiūrėkite portale www.anyksta.lt
pavogė 130 eurų.
Konfliktas. Pirmadienį apie
21 val. Kavarsko seniūnijos
Budrių kaime pas draugus su
automobiliu „Nissan Almera“
atvyko vyras (gim. 1988 m.),
gyvenantis Ukmergės rajone,
kuris ir vairavo minėtą automobilį. Dėl įvykusio konflikto tarp
draugų buvo pranešta policijai.
Atvykus pareigūnams vyrui
(gim. 1988 m.) buvo nustatytas 1,80 prom. girtumas, tačiau
jis neigia vairavęs automobilį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Reitingai. Didžiausio gyventojų palaikymo, jei Seimo rinkimai
vyktų artimiausiu metu, galėtų
tikėtis trys partijos: valdančioji
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) - 14 proc., koalicijos
partnerė Lietuvos socialdemokratų
partija (LSDP) - 13 proc. ir opozicinė Tėvynės Sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD)
partija - 13 proc. Dar trys partijos
turi didesnį nei 5 procentų rinkėjų
palaikymą (t. y. jos patektų į Seimą):
„Tvarka ir teisingumas“ - 7 proc.,
Liberalų sąjūdis - 7 proc., Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga - 6 proc.
Technologijos.
Momentiniai
mokėjimai Lietuvoje pastebimai
palengvins atsiskaitymus tiek mėgaujantis laisvalaikiu, tiek ir užsiimant verslu, įsitikinęs informacinių technologijų ekspertas Džiugas
Paršonis, pasak kurio, minėta naujovė mūsų šalyje turėtų paplisti
maždaug per metus. IT žinovas
teigiamai įvertino ketvirtadienį
paskelbtą žinią, kad didžiausiems
Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriams Europos Komisija leido
kurti bendrą mobiliųjų mokėjimų
paslaugos teikimo platformą. Technologijų apžvalgininkas pastebėjo,
kad mobilusis telefonas jau seniai
tapo nuolatiniu gyvenimo palydovu, o ne vien susisiekimo priemone. Tad į šį prietaisą perkėlus
mokėjimus, „virtualizavus“ lojalumo korteles, bilietus, telefonu bus
galima naudotis kaip visaverčiu
popierinių ir plastikinių priemonių pakaitalu. Tiesa, fragmentiškai
mobiliųjų mokėjimų paslaugos
jau teikiamos, bet patogios sistemingos infrastruktūros dar stinga.
PVM. „Valstiečiams“ ir konservatoriams sutarus grąžinti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) tarifą šildymui, finansų ministras Vilius Šapoka kol kas neatskleidžia, koks bus jo dydis.
Seimo pirmininkas Viktoras
Pranskietis yra sakęs, kad šis tarifas nuo rudens turėtų būti 15 proc.
Pasak finansų ministro, norėdama vėl nustatyti lengvatinį
PVM tarifą šildymui, Lietuva turi
tai suderinti su Europos Komisija
(EK). Neoficialiomis BNS žiniomis, bus siūloma palikti 5 proc. ir
15 proc. PVM tarifus, 9 proc. tarifą knygoms bei keleivių vežimui
sumažinant iki 5 proc., o viešbučiams ir šildymui - taikant 15 proc.
Šildymui nuo birželio taikomas
įprastas 21 proc., viešbučiams - 9
proc. PVM tarifas. 5 proc. tarifas
liktų ir kompensuojamiems ir itin
brangiems
nekompensuojamiesiems vaistams.
Monetos. Penktadienį Lietuvos
bankas į apyvartą išleido 10 eurų ir
1,5 euro kolekcines monetas, skirtas lietuvių skalikui ir žemaitukui iš
serijos „Lietuvos gamta“. Kolekcinėse monetose pavaizduotos gyvūnų veislės yra vienos iš seniausių
ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Tai Lietuvos turtas, svarbi materialiojo ir istorinio mūsų krašto paveldo dalis. Šiuo metu Lietuvoje
laikoma apie 500 grynaveislių, kilmės knygoje registruotų žemaitukų ir 200 lietuvių skalikų. Žemaitukus siekiama įtraukti į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Monetų
bus galima įsigyti Lietuvos banko
kasose Vilniuje arba Kaune.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Ar laukiate, ko
tikitės iš Miesto
šventės?
Kalbino ir fotografavo Jonas
JUNEVIČIUS
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Lietuvos ūkininkų sąjungos
suvažiavime - pasipiktinimas
robertas.a@anyksta.lt
žemės ūkio politika
Robertas Aleksiejūnas

Trečiadienį Anykščiuose, kultūros centre, vyko 29-asis Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas. Be eilinių einamųjų klausimų aptarimo, ūkininkai suvažiavime rinko sąjungos pirmininką, kalbėjo apie problemas žemės ūkio sektoriuje bei atsakingų institucijų vadovams parengė septynių puslapių rezoliucją.

savaitės citatos
Matyti iš kelių
Eugenijus
PAJARSKAS,
Anykščių seniūnas, apie tai,
kaip išsaugo pareigas besikeičiant valdžioms:
„Aš nepolitikuoju, aš – dirbu.“
Tema referendumui
Algimantas GUDELIS, „Šilelio“ korespondentas, apie
problemų svarbą:
„Kas svarbiau – krūtys ar žmonių gyvenimas?“
„Dobrovolno prinuditelno“
(savanoriškai priverstinai)

Judita ŽIURAITYTĖ, Vilniuje gyvenanti anykštėnė:
- Laukiu. Mane labiausiai domina pagrindinis šventės koncertas Dainuvos slėnyje. Nudžiugau sužinojusi, kad atvažiuoja
„BIX“- sai. Gyvenu Vilniuje, dabar atostogos, atvažiavau kaip
tik į šventę.

Alma KISIELIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Šiaip jau Miesto šventės laukiu, tačiau nieko ypatingo nesitikiu. Va, žadėjo Drakonų valčių
varžybas, o dabar, pasirodo, jų
nebebus. Ta šventės programa
kažkokia keista, išbarstyta...
Klausia žmogaus nuomonės, ko
reikia, o šventės organizatoriai
neatsižvelgia į žmonių pageidavimus. Kam tuomet klausti?

Žemės ūkio ministras Bronius Markevičius
ūkininkų žeriamos kritikos klausėsi susiėmęs
už galvos.
Anykščiuose - svarbiausi
su žemės ūkiu susiję asmenys
Į suvažiavimą atvyko bene visi
svarbiausieji su žemės ūkio politikos įgyvendnimu susiję asmenys
- Europos parlamento narys Bronis
Ropė, žemės ūkio ministras Bronius
Markauskas, Seimo Kaimo reikalų
komiteto nariai Alfredas Nausėda,
Arūnas Girdžiūnas ir Edmundas
Pupinis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, laikinai Žemės ūkio
rūmų direktoriaus pareigas einantis Sigitas Dimaitis, Nacionalinės
mokėjimo agentūros direktorius
Erikas Bėrontas, Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius
Sergejus Fedotovas, Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro direktorius Sigitas Puodžiukas,
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė Rasa Melnikienė,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
tarnybos direktorius Edvardas Makelis, Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo agentūros laikinasis direktorius Artūras
Bagotyrius. Iš 42 Lietuvos ūkininkų sąjungos skyrių Anykščiuose
surengtame suvažiavime dalyvavo
37 skyrių atstovai. Šie skyriai delegavo 193 atstovus.
Pirmi net pagal afrikinį
kiaulių marą

Serapinas LEITA, Anykščių
miesto gyventojas:
- Šventės programos dar nežiūrėjau, tačiau net nežinau, ar
kur nors benueisiu. Kita vertus,
nebėr sveikatos, negaliu ilgai
stovėt, tai jokios pramogos ar
renginiai nebetraukia.

Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimo dalyvius sveikinęs rajono meras Kęstutis Tubis sakė, kad
„Anykščų rajono ūkininkų laivas
neskęsta, nors ir labai šlapia“.
„Užimame įvairiose srityse pirmąsias vietas. Ypač net pagal afrikinį kiaulių marą esame Lietuvoje
pirmi“, - juokavo K. Tubis, pabrėždamas, kad Anykščių rajono ūkininkų rezultati yra džiuginantys.
„Linkime visiems Lietuvos ūkininkams turėti bent jau tokius rezultatus ir augimą kaip pas mus
Anykščiuose“, - linkėjo K. Tubis.
Nusivylė valdančiaisiais
„valstiečiais“
„Jeigu dar pernai metais galėjo-

Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius ragino vėl pradėti auginti linus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

me didžiuotis būdami ūkininkais,
tai šiemet daugelis patyrėme, kad
žemės ūkis yra našta visuomenei ir
valstybei. Žemės ūkio ministras B.
Markauskas konstatuoja, jog kaltinti dabartinę ministerijos vadovybę ir
Vyriausybę būtų neteisinga, o žemdirbiai turi neieškoti kaltų ten, kur
jų nėra. Norėtųsi, kad priimami kardinalių pertvarkų sprendimai būtų
daromi atsakingiau. Gaila, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, taip
viltingai paremta pačių žemdirbių,
bus ta, kuri žemdirbių problemų nesprendė, o jų pridarė dar daugiau“, kalbėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos
pirmininkas Jonas Talmantas, jau
nuo pačių pirmųjų savo pasisakymo
minučių uždavęs toną aršiai centrinės valdžios kritikai dėl vykdomos
žemės ūkio politikos.
Valdančiųjų sprendimuose vienos klaidos
Į kultūros centro sceną vienas po
kito lipę Lietuvos ūkininkų sąjungos skyrių pirmininkai negailėjo
kritikos valdančiųjų sprendimams
ir ragino palikti dabar galiojančias
žemės ūkiui taikomas mokesčių
lengvatas, nes esą ūkininkai ir taip
turi prastesnes mokestines sąlygas
nei juridiniai asmenys. Suvažiavime
valdančiųjų taip pat buvo prašoma
atšaukti Vyriausybės nutarimą, kuriuo užsimota apmokestinti iš savų
gręžinių imamą vandenį, jei jo sunaudojama daugiau kaip 10 kubinių
metrų. Ūkininkai reikalavo iš esmės
peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius vietines rinkliavas ar kitas
įmokas bei skaičiavimo metodiką
už komunalinių atliekų surinkimą
iš žemdirbių. Siūlyta, kad komunalinės atliekos būtų surenkamos
ir apmokestinamos pagal faktiškai
išvežtą komunalinių atliekų kiekį,
susidariusį žemės ūkio paskirties
statiniuose, o ne už statinių esamą
plotą. Į suvažiavimo rezoliuciją tap
pat sugulė raginimai Žemės ūkio
ministerijai atliekant savivaldybių
funkcijų peržiūrą ir optimizavimą
visų pirma atsižvelgti į savivaldybių
žemės ūkio skyrių vaidmens svarbą
žemdirbiams ir kaimo gyventojams
ir įvertinti visas galimas pasekmes.

Rezoliucijoje pareikalauta ieškoti
visų įmanomų priemonių, kaip būtų
galima pagerinti šalies melioracijos
būklę, tam privalomai skiriant lėšas
iš valstybės biudžeto. Aplinkos ministerija raginama partengti naują
vilkų populiacijos reguliavimo palną ir nukentėjusiems gyvulių augintojams kompensuoti realius patirtus
nuostolius. Taip pat raginama parengti linų sektoriaus atgaivinimo
planą, užkirsti kelią, kad žemės
ūkio paskirties žemė nebebūtų spekuliavimo objektu.

Audronė
PAJARSKIENĖ,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
specialistė,
apie Miesto šventės eiseną:
„Tai nėra prievolė.“
Kaip rajoną - koalicija
Ramūnas
BLAZARĖNAS
apie Anykščių miesto tvarkymą:
„Vieną šaligatvio pusę mieste tvarko komunalinis, o kitą –
„Ukmergės versmė.“
Rašytojai prasti
statybininkai

Pirmininkas liko tas pats
Kai kurie Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai kalbėjo, kad sąjungai
būtinas atsinaujinimas, todėl sakė
nebalsuosiantys už dabartinį jos
pirmininką, tačiau po balsavimo
paaiškėjo, kad Lietuvos ūkininkų
sąjungai dar vieną kadenciją ir toliau vadovaus J. Talmantas.
Lietuvos ūkininkų sąjunga yra
savarankiška savanoriškumo principu Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu
besidominčių asmenų asociacijas
jungianti sąjunga. Sąjunga skyrių
turi ir Anykščių rajone, kuriam vadovauja Žilvinas Augustinavičius.

užjaučia

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS, Anykščių muziejaus
projektų vadovas:
„Buvo nemalonu prisipažinti,
kad šiuolaikinėje lietuvių literatūroje nėra rimto romano, kuris
pristatytų emigracijos tematiką.“
Veterinarinei tarnybai
vadovauja socialdemokratas

Nuoširdi užuojauta BIRUTEI DERESEVIČIENEI, mirus mylimam broliui.
Šaltupio gatvės 49-ojo namo
gyventojai

Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie pasiekimus:
„Užimame įvairiose srityse
pirmąsias vietas. Ypač net pagal
afrikinį kiaulių marą esame Lietuvoje pirmi.“
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Anykštėnas tapo buvusių „Foje“
muzikantų suburtos grupės vokalistu
(Atkelta iš 1 p.)
Kodėl nebeliko muzikos grupių „Flamingo“ ir „Mark Fiction“?
- Pirmoji grupė, kurioje pradėjau groti dar mokykloje, vadinosi
„Memoria“. Grupė grojo tamsaus, gotikinio stiliaus muziką.
Grupės frontmen’as Genadijus
Smertjevas rašė gilius ir tikrai
prasmingus tekstus, kurie, beje,
man vis dar patinka iki šiol. Tačiau taip susiklostė, kad Genadijus išvažiavo mokytis į Vokietiją.
Taip grupė liko be vokalisto ir
gitaristo. Tuo metu nepažinojau
nė vieno grupės nario, nes buvau
iš kito rajono, kitos mokyklos.
Visgi man tada atrodė, kad groti
grupėje yra kažkas tokio ir aš, perėjęs į Antano Vienuolio gimnaziją, kažkokiu būdu prisitryniau
ir buvau priimtas į grupę. Groti
sintezatoriumi. Vokalistu tapo
Julius Sičiūnas, o mano šviežias
klasiokas Julius Biliūnas tapo
nauju gitaristu. J. Sičiūnas rašė
dainas, važiavome į Vilnių daryti
jų įrašų, koncertavome ir galiausiai baigėme mokyklą.
Studijų metais suvažiavome į
Vilnių. Ten susipažinę su šiauliečiais „Axis“ labai susidraugavome. Labai greitai mes taip
pat nusprendėme groti rokenrolą
angliškai. Taip tapau vokalistu ir
pradėjau groti elektrine gitara.
Pradėjau rašyti dainas. Persivadinome „Flamingo“. Sekėsi puikiai.
Mus grojo radijas, rodė tuometis
„MTV Baltic“. Bet galiausiai
baigėme mokslus, pradėjom rimtai dirbti darbus ir muzikai laiko
likdavo vis mažiau. Tačiau kaip
tik tada iš Vokietijos grįžo Genadijus. Nusprendėme dar kartą
pabandyti. Aš mečiau darbą ir
metams užsidariau studijoje. Įra-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
577-asis Anykščių miesto
gimtadienis šiemet – išskirtinis.
Nors šventė pavadinta „ŠvenČIA
Anykščiai!”, labiausiai ją šiemet
tiktų pavadinti „Force majeure
Anykščiai“.
Tiems, kas nesimokė prancūziškai, „force majeure“ – tai
įvykis, kurio negalima nei išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis
pašalinti.
Taip, Anykščių miesto šventė
kasmet ateina neišvengiamai,
tačiau šiemet ne vieną miesto
šventės organizatorių planą
sujaukė... Šventosios upė.
Per „Devilstone“ festivalį išsiliejusi iš savo krantų upė pakišo

šėme puikų albumą. Persivadinome „Mark Fiction“. Sugrojome
keletą koncertų, bet supratę, kad
koncertuose vis matom tuos pačius veidus, nusprendėm sustoti.
Tokiai muzikai reikia didesnės
rinkos arba dar daugiau laiko,
noro ir tikėjimo. Viskas tuo ir
baigėsi.
Kokie muzikiniai projektai
vyko po to, kai nebeliko grupės
„Mark Fiction“? Skaitytojams
taip pat būtų įdomu išgirsti,
ką dar veikiate gyvenime be
muzikos, ar esate dažnas svečias Anykščiuose, kokios mintys apie besikeičiantį gimtąjį
Anykščių miestą.
- Po „Mark Fiction“ nebekūriau
dainų. Su grupe grojom muzikos,
kuri mums patinka, koverius koncertai buvo ypač smagūs. Aš
asmeniškai kartu su Viktoru Diawara koncertavome su „Tabami
goes U2“, „No DJ’s“. Buvo ir
kitų projektų, tačiau viskas tiesiog pabodo.
Ir tada pasinėriau į programavimą. Esu iOS programuotojas ir
man be galo patinka mano darbas. Laisvės kūrybai ten apstu. O
technologijos keičiasi taip greitai, kad nuobodu nebus niekada.
Mano tėvai pardavę butą
Anykščiuose persikėlė gyventi į
sodybą, taigi pačius Anykščius
aplankau tikrai retai. Bet jau
trečią kartą buvau festivalyje
„Devilstone“. Mano galva - tai
geriausias festivalis Lietuvoje.
Metalo tema puikiai atfiltruoja
įvairiausio tipo budulius ir kitus
piktus tautiečius ir čia susirenka
įdomūs, intelektualūs, ypatingi
žmonės. Visus tris kartus nemačiau nė vienų muštynių, šiukšlių
kur papuola ar žemę graibančių

koją planams ją nuo užtvankos
iki bažnyčios nušienauti. „Ačiū
„force majeure“ už sutaupytus
pinigus“, - džiūgauja portalo
anyksta.lt komentatoriai.
Kaip ten bebūtų, upė greičiausiai šiemet jau nebebus
šienaujama ir galbūt rajono
biudžete tam skirti keli tūkstančiai eurų bus atiduoti
miesto bei seniūnijų viešosioms
erdvėms nušienauti. Nes „apaugom žolėm“, kaip pastebėjo
savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas. Matyti, kad
žmogus dar pakankamai savivaldybėje neapšilęs kojų, argi
dar nežino, kad žolė Anykščiuose pjaunama du kartus – prieš
„Bėk bėk, žirgeli!“ ir Anykščių
miesto šventę. Po to Anykščiuose dar vyksta vienas festivalis,
tačiau tai jau nebe taip aktualu
- rudeniop žolė pati savaime
nunyksta...
Keturių dienų trukmės Miesto
šventės programoje jau nebeliko
ir vieno iš anksto suplanuoto
renginio. Kaip pranešė organizatoriai, „dėl nenumatytų ir
nenuspėjamų oro sąlygų užtikrinant žmonių saugumą neįvyks
Drakonų valčių festivalio varžybos“. Deja, bet policijos įvykių

degradų, kurių, kaip žinia, netrūksta miesto šventėse ir panašaus tipo „kultūros“ renginiuose.
Toks festivalis yra dovana Anykščiams, o galvojančių priešingai
tikriausiai jau nieks nepakeis.
Anykščiai tvarkosi puikiai,
kaip ir Vilnius, Kaunas, visa Lietuva. Gyvename 10 (o gal ir daugiau) kartų geriau nei tada, kai
pirmąkart subrazdinau sovietinę
akustinę gitarą. Dabar grojam
Fender’iais. Važinėjam Mersais.
Mūsų buvusios grupės „Mark
Fiction“ bosistas Dominykas Gudelis užsiima „Anykštietiškomis
vandens pramogomis“ ir šiemet
jau plaukioja amerikietišku kateriu su odinėmis sėdynėmis ir
„Ford’o“ varikliu. Klasiokai,
draugai vysto verslus, atidarinėja
Anykščiuose naujas vietas pavalgyti ir pan. Mano akimis, Anykščiams ir mums visiems sekasi
puikiai.
Kaip sutikote ir vertinate
kvietimą prisiungti prie buvusių „Foje“ muzikantų sukurtos
muzikos grupės?
- Buvau tikrai skeptiškas. Algiui teko įtikinėti ateiti ir pabandyti. Muzikos jau buvau atsikandęs per akis. Nenorėjau vėl lipti
į tą pačią balą. Bet buvo tiesiog
įdomu, ką jie groja. Susitikom ir
supratau, kad tai - ta pati grupė!
Kuriame naują dainą ir turim du
ar tris akordus. Rodos, negrojame nieko virtuoziško ar ypatingo.
Bet kiekvienas grupės narys tuos
akordus groja savaip. Iš esmės
taip, kaip moka, o visuma skamba
nostalgiškai. Ir mane tai kabina.
Žinoma, kad tai yra „Foje“ įdirbis, paliktas šių muzikantų pirštuose ir mano ausyse. Bet, c’mon,
kitaip ir negali būti - juk tai tie

patys žmonės! Kai susitikome
pirmą kartą, perspėjau, kad nerašysiu tekstų (man tą daryti yra
tiesiog per sunku) ir nesu pasiruošęs ilgoms muzikinėms paieškoms. Neketinu to kartoti. Ilgai
kankintis, kad rastum tą idealią
natą, preciziškai sugroti gitaros
partiją įrašui, valandų valandas
repetuoti, kad tik nesupainiotum
nieko koncerto metu. Dabar jau
žinau, kad visai ne tai svarbu
klausytojui. Dabar, kai repeticijų metu ties kažkuo užstringame,
pradedam ginčytis, dažnai raginu visus (įskaitant save) tiesiog
groti. Taip, kaip gaunasi. Neapsimesti geresniais muzikantais,
neatidėlioti - „sugalvosiu gitaros
partiją, kai rasiu laiko“ ir pan. Žinau, kad Algis galvoja panašiai.
Su Lukošium truputį sunkiau (jis
labai preciziškas, bet rezultatą
galų gale turime puikų). Darius iš
viso yra neparastai ramus ir mandagus žmogus.
Ką pačiam jaunystėje reiškė
grupė „Foje”?
- Net nežinau. Aš gal nepapuoliau į tą traukinį. Niekada gyvai
nemačiau nė vieno „Foje“ koncerto (Andrių Mamontovą, man
atrodo, mačiau). Jaunystėje klausiau „ŽAS’ų“, „Pompos“, „RSA“,
Maiklo Džeksono (nes kaimynas
Tomas Ivanauskas buvo rimtas
fanas). Tada klausiau „U2“ (nes
kaimynas T. Ivanauskas buvo
fanas). Taip pat „Pink Floyd’ų“
ir „Radiohead’ų“ (iki šiol mylimiausia grupė). Žinoma, kad
klausiau ir „Foje“ kasečių. Rimtas fanas niekada nebuvau, bet
žodžius, manau, greitai atsiminčiau. Man taip pat labai patiko
Andriaus albumas „Pabėgimas“
(tiesa, neseniai sužinojau, kad li-

suvestinės kalba visai ką kita
groti grupės „Laiptai“, „Pele– nesaugiausia Dainuvos slėnyje
nai“ ir „Bix“. Visi šie muzikos
per pagrindinį Miesto šventės
kolektyvai išimtinai groja roko
koncertą. Vis kas nors susimuša,
muziką.
telefono netenka...
Portalo anyksta.lt skaitytojai
Sinoptikai šį savaitgalį žada
apie tai net eilėmis prakalbo: „...
gana gražų orą, tačiau paskutiBažnyčios chorą kviesk geriau,/
niai įvykiai rodo, kad viskas yra
Vargonais Griauzdė tepavaro!“...
taip nenuspėjama ir neišvenO jei rimtai – Miesto šventės
giama, kad Miesto šventė gali
programa puiki. Laukia didžiulė
pateikti ir daugiau netikėtumų.
mugė, kurioje šį kartą, kaip „Bėk
Pavyzdžiui, daugelio jos renginių
bėk, žirgeli!“ šventėje, savivalžmonės gali tiesiog pražiopsoti,
dybės vyriausioji specialistė
nes Anykščių rajono savivaldybės
Audronė Pajarskienė neuždraudė
administracijos užsakymu šventės
prekiauti cukraus vata ir net
programa afišose atspausta tokiu
sekmadienį į šv.Onos atlaidus
mažu šriftu, kad tai tapo tikru
bažnyčion nepatekusiems neteks
portalo anyksta.lt skaitytojų „folnuobodžiauti. Šventoriuje mero
kloru“. „Aiškiai matau, kad bus
patarėjo Donaldo Vaičiūno
penktadienis,
įsteigto Anykššeštadienis
...Simboliška, kad val- čių socialinės
ir sekmadiedantiesiems „valstiečiams“ gerovės centro
nis. Daktare,
aktyviai kovojant su alko- inciatyva baman vairuoti
tutas pastatyholio vartojimu, pagrindinė tas. Nors A.
galima?“, - į
Anykščių miesto šventės rė- Pajarskienė ir
Miesto šventės
afišą pažvelgę
mėja bus „Anykščių vyno“ prieš batutus
juokias kožirgelio švengamykla....
mentatoriai.
tėje pasisakė!
Kaip ten
O kur dar
bebūtų, prieš gamtą nepapurkšTARPTAUTINIS floristinių kilimų
tausi, tačiau net ir Miesto šventės
konkursas, kuriame nedalyvaus
planuoti renginiai nustebino ne
nė vienas atstovas iš užsienio ir
vieną. Šiemet į šventės pagrindinį
kuriame, kaip kalbėta savivaldyšeštadienio koncertą pakviestos
bėje vykusioje seniūnų sueigoje,

kusi grupė nelabai džiaugėsi tuo
albumu).
Ką galėtume atsakyti tiems,
kurie jus dabar natūraliai lygins su Andriumi Mamontovu?
Ar pačiam neatrodo, kad grupės „Kiti kambariai“ muzika
beveik identiška grupės „Foje“
kūrybai?
- Taip. Jau lygina ir tai natūralu. Aš jau seniai norėjau pabandyti dainuoti gimtąja kalba.
Manau, tą turėtų daryti visi rokeriai, šiuo metu kuriantys lietuvišką muziką. Publikai ir jiems
patiems tai patiks žymiai labiau,
tikrai. Žinau, kaip sunku yra sukurti lietuvišką tekstą ir pritaikyti jį angliškam stiliui. Anksčiau esu bandęs ne sykį ir ne du
sukurti tokią dainą. Bet visada
prieidavau vietą, kai daina jau
pernelyg primena „Foje“ ar A.
Mamontovą, ir mesdavau. Bet
dabar turiu puikią progą nemesti
- tegu primena! Jei jums atrodo,
kad „Kiti kambariai“ skamba panašiai kaip „Foje“ - tai gerai. Kitaip juk ir negali būti. Grupė tiesiog groja toliau. Tiesą sakant,
neįsivaizduoju, ką apie buvusios
grupės norą vėl groti galvoja
Andrius. Niekada nesu su juo
bendravęs. Bet aš taip pat niekada negalvojau, kad man kada
nors teks apie tai galvoti. Šiuo
metu džiaugiuosi. Man labai patinka tai, ką sukūrėme per šiuos
metus, ir jau laukiu pirmųjų koncertų. Jau visai netrukus.
Grupėje „Kiti kambariai“ groja būgnininkas Algis Kriščiūnas,
bosistas Darius Burokas ir klavišininkas Arnoldas Lukošius.
Beje, A. Lukošius taip pat yra
anykštėnas – kilęs iš Kurklių.

net Andrioniškio bendruomenė
nenori dalyvauti, nes nėra kam
tų kilimų pinti. Kaip pasakytų
savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka,
čia Andrioniškio seniūnei Laimai
Repečkienei jau „ne prestižas“.
Žinoma, ne prestižas ir kaimynams baltarusams, latviams,
švedams... Gal jie dar nežino,
kad Anykščiai taikosi į pasaulio
miestus vienijantį UNESCO
tinklą įsipaišyti?
Simboliška, kad valdantiesiems
„valstiečiams“ aktyviai kovojant
su alkoholio vartojimu, pagrindinė Anykščių miesto šventės rėmėja bus „Anykščių vyno“ gamykla.
„Tai seimūnas Antanėlis net
idėjiškai neturėtų Miesto šventėje
dalyvauti“, - pastebi portalo
anyksta.lt komentatoriai.
Ir vis tiek kažkiek neramu dėl
to šią Miesto šventę persekiojančio „force majeure“. Nors
šis savivaldybės ekologės Ingos
Žukauskienės ištrauktas terminas, kuomet kalbėjomės apie
stringantį upės šienavimą, rodos,
komentatoriams visai patiko.
„Ar nėra galimybių šio teisinio
termino „Force majeure“ pritaikyti medinės pilies statyboms ar
valgyklų pirkimams?“ - klausia
skaitytojai.
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Pinigų muziejus – ne tik Vilniaus, bet ir
Lietuvos pasididžiavimas

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Kiekvienam nacionaliniam bankui turėti savo muziejų – ne tik
pareiga, bet ir garbė. Vilniuje esančio Lietuvos pinigų muziejaus
specialistė Nijolė Butkevičienė prasitarė, kad itin modernus ir novatoriškas Lietuvos pinigų muziejus patenka į geriausių pasaulio
pinigų muziejų penketuką kartu su didžiosiomis valstybėmis –
JAV, Prancūzija, Vokietija.

Pirmasis muziejaus aukštas įrengtas kaip auditorija, kurioje vyksta naujų monetų pristatymai.
žodžio pecunia (lot. pecus – galvijas)). Štai taip, su klausimais ir žaidimais vyksta pusantros valandos
ekskursija muziejuje mažiesiems.
Pramoga ir vaikams, ir
suaugusiems

Muziejuje eksponuojami ne tik pinigai: nuotraukoje - manekenas,
papuoštas kaip pirmasis monetų kalėjas.
Nestandartinė ekspozicija
Nemokamas sostinės centre
(Totorių g. ir Gedimino prospekto susikirtime) įsikūręs muziejus
pasakoja pinigų, kaip išradimo,
istoriją, rodo pirmuosius pasaulio pinigus (to iš muziejaus ir tikėtumeisi), interaktyviai pateikia
informaciją apie daugybės šalių
valiutas ir pasakoja jų istoriją.
Pirmojoje muziejaus salėje
įrengta interaktyvi paroda – didžiuliame ekrane galima pamatyti
duomenis apie pasirinktos šalies
pinigus. Patrauki stalčiuką, pavyzdžiui, apie Australiją - pasirodo informacija apie šią šalį: Australijos plotas, valstybės valdymo
tipas, valiuta, jos kursas ir pinigų
pavyzdžiai. Tokiu būdu gali sužinoti informaciją beveik apie 300
šalių.
Antrojoje muziejaus salėje,
esančioje cokoliniame aukšte, rodoma pinigų raida nuo seniausių
jų formų – grūdų, kaurų kriauklių,
kailių, gintaro – iki elektroninių
pinigų. Ekspozicija suskirstyta
lengvai suprantamomis ir įsimenančiomis temomis ir atsako į pagrindinius pinigų istorijos klausimus: kam reikalingi pinigai, kokie
buvo pirmieji pinigai, kaip kaldinamos monetos, taip pat ir supažindina su Lietuvos banko veikla
ir funkcijomis.

Ekskursijos ypatumai
Kadangi į muziejų atvykau nesusitarusi dėl pokalbio, leidausi į
gidės paieškas. Muziejaus specialistė Nijolė Butkevičienė tuo metu
vedė ekskursiją pradinukams, susibūrusiems į vasaros stovyklą.
Pagalvojau, jog išsami ir paprastai
paaiškinta informacija tikriausiai
nepakenktų ir man, ir prisijungiau
prie ekskursijos. Du padėjėjais išrinkti vaikinai pasisiūlė saugoti nedrausmingus vaikus nuo eksponatų
apžiūrėjimo ne tik žvilgsniu, bet ir
rankytėmis, o nedidelę mažylių
grupę prižiūrinčioms auklėtojoms
buvo pavesta už teisingus atsakymus į gidės užduodamus klausimus skaičiuoti taškus, už kuriuos
vėliau išdalinti prizai su muziejaus
atributika (prizų – skirtuką, pamokų tvarkaraštį (šis sukėlė vieno iš
vaikinų nuostabą: ,,Aš galvojau, ji
jau seniai į mokyklą nebeina..“),
saldainių bei kalendoriuką gavau
ir aš, tikriausiai už tai, kad atidžiai
klausiausi ir rankomis stengiausi
nieko nečiupinėti). Ir patikėkite,
klausimai buvo ne tokie jau lengvi.
Štai pats pirmasis, kaip senovėje
buvo skaičiuojami galvijai, sukėlė didelį erzelį – ar uodegomis, ar
kojomis, ar tešmenimis... Pasirodo, galvomis. Dėl to naminiai gyvūnai ir vadinami galvijais (žodis
„pinigas“ kildinamas iš lotyniško

Tik įžengus į muziejų suskamba prieškario Lietuvos banke
naudotas telefonas. Pakėlus ragelį pasigirsta Lietuvos valdybos
pirmininko balsas, kuris sveikina
lankytoją, atvykusį į Pinigų muziejų, palinki jam gerų įspūdžių ir
maloniai praleisti laiką.
Nusileidus į antrąją salę dėmesį
atkreipia ne tik stendai ir monetų
kolekcija, bet ir daugybė modernių ,,žaislų“ – norite sužinoti, kiek
kainuotumėte, jei būtumėte auksinis? Tada jums tik reikia užlipti ant
specialių svarstyklių, kurios kūno
masę pavers aukso mase ir parodys
jūsų vertę litais, doleriais, eurais ar
kita pasirinkta valiuta kompiuterinio terminalo monitoriuje. Duomenis netgi galima atsispausdinti.
Taip pat su muziejaus darbuotojo

priežiūra galima pasidaryti štampuotą skirtuką su monetos simboliu. Kitaip tariant, muziejus teikia
ne tik įprastą istorinę bei ekonominę informaciją apie pinigus, bet ir
sukuria galimybę pažaisti.
Labiau suaugę lankytojai taip
pat gali muziejuje pasitikrinti savo
žinias - atsakyti į klausimynus
apie pinigus, ekonomiką ir už tai
net gauti prizų – išgirsti pasirinktą
dainą (pati labai džiaugiausi išgirdusi ABBA ,,Money money“),
atsispausdinti netikrą popierinį
pinigą su savo nuotrauka. Be to,
muziejuje yra ir labai praktiškų
įrengimų – UV detektoriumi galima pasitikrinti savo turimus banknotus ir susipažinti su banknotų
apsaugos sistema.
Muziejui – beveik 32 metai
Pinigų muziejaus užuomazgų galima aptikti dar 1985 metais, kai SSRS
Valstybinio banko Lietuvos respublikinėje kontoroje (VB RK) buvo
įrengtas Valstybinio banko istorijos
muziejus. 1986 metais jis įregistruo-

3 milijonai litų – instaliacija skirta tiems,
kurie nori aiškiau įsivaizduoti, kaip atrodytų
loterijos laimėjimas.

tas kaip vienas iš LTSR visuomeninių
muziejų; jame buvo saugomi 489 pagrindinio fondo eksponatai. 1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir įsteigus Lietuvos banką, SSRS
Valstybinio banko Lietuvos respublikinis bankas ir jam pavaldžios įstaigos buvo likviduotos. Muziejaus veikla sustabdyta. 1997 metais parengta
Muziejaus veiklos ir rekonstrukcijos
koncepcija. 1998 metais muziejus
tapo Lietuvos muziejų asociacijos
asocijuotu nariu.
Naujose patalpose parengtos muziejaus ekspozicijos apie Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės pinigus ir
bankininkystės bei pinigų istoriją nepriklausomoje Lietuvoje buvo pristatytos visuomenei 1999 –ųjų birželio
25 dieną, minint lito įvedimo šeštąsias metines. Ši data laikoma oficialia
muziejaus atidarymo data. Muziejus
tapo atviras visuomenei: visi norintys
galėjo jį aplankyti trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 12 val. ir nuo
13 iki 14.30 val. Po pusmečio, 2000
metų sausio 5 dieną, muziejus sulaukė tūkstantojo lankytojo.
(Nukelta į 12 p.)

Navigacijos prietaisas, naudotas jūreivių tais
laikais, kai dar neegzistavo išmaniosios technologijos.
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Kiek kainuos medinė pilis - rajono
valdžia neturi žalio supratimo

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis teigia, kad kol kas net nesvarstoma, kiek gali kainuoti pilies baldai ir eksponatai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Kažkada kažkas paaiškės
„Anykščių rajono savivaldybės
administracija negali pateikti informacijos, kokia medinės pilies statybų vertė 2017 m. kainomis, nes kol
kas nėra atliktas viešasis pirkimas‘,
- į patį pirmąjį „Anykštos“ klausimą: „Kokia medinės pilies statybų
vertė 2017 metų kainomis?“ raštu
atsakė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Bingo! Pilis kainuos
tiek, kiek pageidaus statybininkai?
Plius tiek, kiek už eglinius rąstus
norės jų pardavėjai...
Priminsime, kad pilį ketinama
statyti keliais etapais. Pradžioje
ketinama atlikti pirmojo pilies etapo statybų pirkimą, po metų, dvejų
ar trejų - antrąjį. Ir t.t. Tad kai bus
atliktas pirmojo pilies statybų etapo
viešasis pirkimas - visa pilies statybų sąmata taip pat nebus žinoma.
Atsakydamas į „Anykštos“ klausimus meras atskleidė, kad apie
tokius dalykus kaip vandentiekio,
kanalizacijos, elektros tinklų atvedimas iki pilies dar nėra svarstoma.
Net nežinoma, kokio ilgio jie bus.
„Kiek lėšų kainuos pilies vandentiekio, kanalizacijos, elektros tinklų
įrengimas, kokio ilgio bus vandentiekio ir kanalizacijos trasos, paaiškės atlikus techninį projektą“, - rašte
„Anykštai“ nurodė meras. Nereikia
didelių inžinierinių gebėjimų tam,
jog galėtum paskaičiuoti, kokie būsimi infrastruktūros trasų ilgiai - tai
turėtų būti padaroma akimirksniu,
kompiuterinės programos pačios
moka pamatuoti atstumus nuo taško A iki taško B. O kiek kainuoja
metras vandens, kanalizacijos ar
elektros trąsos, regis, taip pat nėra
slapta informacija... Na, nebent pati
pilis vis nėra apsisprendusi, į kurią
vietą jai stotis...
Meras K. Tubis „Anykštai“ atsakydamas apie būsimos pilies šildymą teigė, kad šioje sferoje visiškai
tamsus miškas. „Ar pilis bus jungiama prie miesto šilumos tinklų,
paaiškės atlikus techninį projektą.
Kiek galimai kainuos šilumos trasų
nutiesimas, o jei tokios nebus tiesiamos - kokiu būdu ji bus šildoma,

ir kiti Jūsų minimi su pilies pastato
šildymu susiję klausimai, paaiškės
parengus pilies techninį projektą“,
- nurodė meras.
Rajono valdžia net neplanuoja, kiek gali kainuoti pilies baldų
bei istorinių eksponatų įsigijimas.
„Šiuo metu planuojami medinės
pilies techninio projekto ir statybos
darbai. Pilies baldų bei istorinių ekponatų įsigijimas bus planuojamas
atlikus anksčiau minėtus darbus“, į „Anykštos“ klausimą apie baldų ir
eksponatų kainas atsakė Anykščių
rajono vadovas K. Tubis. Jis nurodė, kad apie būsimus „pilėnus“ taip
pat nėr ko ir kalbėti. „Koks planuojamas pilies darbuotojų skaičius?“ paklausėme rajono vadovo. „Pilies
darbuotojų skaičius priklausys nuo
įgyvendinamų veiklų ir lankytojų
skaičiaus“, - atsakė K. Tubis. Iš šio
atsakymo lyg ir aišku, kad neaišku, net kas toje pilyje bus daroma.
Todėl neaišku ir ar kam nors tos
veiklos bus įdomios. Tačiau šiame
atsakyme nurodęs, kad nedrįsta prognozuoti pilies lankytojų skaičiaus,
į kitą tiesmuką klausimą apie turistų
skaičiaus prognozes meras atsakė,
kad žmonės į pilį visgi plūs būriais.
„Atsižvelgiant į ant Šeimyniškėlių
piliakalnio planuojamos statyti medinės pilies išskirtinumą Lietuvoje
ir Baltijos šalyse, lankytojų skaičius
(ir vidutiniškai per mėnesį) planuojamas ne mažesnis nei Medžių lajų
tako komplekse“, - optimizmą demonstravo meras.
Pilies projektavimas artėja prie
100 tūkstančių eurų
Šiek tiek skaičių iš Anykščių rajono mero K. Tubio visgi gavome.
Meras nurodė, kad Šeimyniškėlių
žemės sklypo detaliojo plano ir
techninio projekto parengimas kainavo 192 277,24 Lt (t.y. 55 732,53
Eur). Šis darbas atliktas 2006 metais. Tais pačiais 2006 metais atlikta
ir projekto korekcija, kuri kainavo
32 000 Lt (9 275,36 Eur). Tiesa,
meras atsakydamas į klausimą apie
pilies projekto korekcijos kainą pateikė tik vieną sumą - 32 tūkst. litų
sumokėtą projektuotojams ankstes-

nės valdžios. O šiemet už antrąją
korekciją projektuotojams sumokėtus 27 tūkst. eurų meras „pamiršo“.
Šeimyniškėlių žemės sklypo detalųjį planą ir techninį projeketą
rengė bei abi projekto korekcijas atliko ta pati įmonė – UAB „Urbanistika“. Šiai firmai už dar vis nepradėto statyti objekto projektavimą ir
projekto koregavimą jau sumokėtas
91 tūkst. eurų.
Meras atskleidė, kad Šeimyniškėlių piliakalnio archeologiniai tyrimai kainavo 2 093,53 Eur, laikinojo
kelio ant Šeimyniškėlių piliakalnio
projektavimas - 2 230,79 Eur, šio
kelio įrengimas - 14 807,3 Eur, pilies projektų ekspertizė - 2 420 Eur,
Investicinio projekto siekiant gauti
Valstybės investicijų programos lėšas parengimas - 5000 Eur.
Mero teigimu, už būsimos pilies
reklamą šalies žiniasklaidos priemonėse mokėta nebuvo. Tomo Baranausko leidinio „Anykščių medinė
pilis“ 1-asis ir 2-asis leidimai buvo
paremti rajono biudžeto lėšomis.
2-asis leidimas paremtas 1029,63
Eur, o kiek rajonui kainavo pirmasis
leidimas, mero K. Tubio teigimu,
rasti neįmanoma, nes „trumpalaikio
saugojimo dokumentai (sąskaita)
įstaigos archyve saugomi 10 metų“,
o 1-asis leidimas išleistas daugiau
nei prieš dešimtmetį.
Neįtikėtinai mažai, vos 341,40
Eur, kainavo Anykščių savivaldybės delegacijos viešnagė Kijeve.
Šis vizitas susijęs su pilies statybomis, mat keliauta semtis medinių
pilių statybos patirties. Sprendžiant
pagal valdininkų komandiruotės
kainą jie skrido „plackartu“, o Kijeve nakvojo palapinėse.
Dar viena džiugi žinia - automobilių stovėjimo aikštelę prie
medinės pilies įrengs kelininkai. „Į
bendrą pilies statybų darbų sąmatą
nebus įskaičiuotas automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. Stovėjimo aikštelės įrengimą organizuoja
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos“, paklaustas apie išlaidas, gresiančias
įrengiant automobilių stovėjimo
aikštelę, pradžiugino meras.
Beje, gavęs rajono vadovo atsakymus, džiaugiuosi, kad nepaklausiau, kurioje vietoje planuojama įrengti automobilių stovėjimo
aikštelę. Tiksliau, net ne aikštelę,
o didžiuuuuulę aikštę. Juk jei prognozuojamas toks pilies lankytojų
srautas, koks buvo pirmosiomis
dienomis po Lajų tako atidarymo,
tai jei nebus prie pilies solidžios
aikštės, teks dalį turistų autobusų
statyti prie Svėdasų bažnyčios. Kodėl džiaugiuosi, jog nepaklausiau?
Na, dar vienu nekorektišku klausimu būtų buvę daugiau, juk žinoma, kur ieškoti vietos automobilių
aikštelei - paaiškės tik atlikus pilies
techninį projektą... Kol nėr projekto - sklypai gali slampinėti iš vienos
vietos į kitą...
Pusė darbo padaryta!
Pilies statybas, kaip ir dera (pilis
- juk kažkas mistiška), gaubia keistenybės. Pernai UAB „Povilo Gurklio firma“ buvo pradėjusi pilies
statybas, taigi jie turėjo naudotis pilies projektu. Prieš naują bandymą
statyti pilį buvo nuspręsta koreguoti

pilies techninį projektą. Regis, esminis užsakovų reikalavimas projektuotojams - pakeisti pilies sienų
medžiagą, tiksliau, net ne medžiagą, o medienos rūšį. Anksčiau norėta pušinės pilies, dabar pageidaujama eglinės.
Kiek gali keistis pilies statybų sąmata vietoj pušies naudojant eglę,
vėlgi atrodytų neturėtų būti sunkiai
paskaičiuojama. Na, o kanalizacijai,
vandentiekiui ir elektrai tikrai neturėtų rūpėti, ar jos bus jungiamos
prie pušinės ar prie eglinės pilies.
Priminsime, jog pernai pirmajam
pilies statybų etapui iš Anykščių rajono biudžeto buvo skirta 308 tūkst.
eurų. Paskelbus pilies statybų rangos konkursą, jį netikėtai laimėjo
nedidelė Kupiškio įmonėlė – UAB
„Povilo Gurklio firma“. Rekvizitai.
lt skelbia, kad UAB „Povilo Gurklio firma“ 2016 metais turėjo 16
socialiai apdraustų. 2016 m. rugsėjo 27-ąją ant Šeimyniškėlių piliakalnio vyko pilies statybų pradžios
iškilmės, sakytos skambios kalbos,
užkasta statybų pradžią įamžinusi
kapsulė su deklaracijomis, centais
ir rąsto gabalėliu, kuris yra neva iš
istorinės Vorutos pilies.
Vėliau UAB „Povilo Gurklio firma“ ant piliakalnio išgręžė 66 skyles ir suleido 2 metrų ilgio „varžtus“, ant kurių turėjo iškilti medinė
pilis. Pagal techninį projektą buvo
numatyta, jog bus 66 dviejų metrų
gylio pamatų poliai, tačiau jie, kaip
buvo numatę projektuotojai, turėjo
būti gelžbetoniniai. Bet P. Gurklio
statybininkai į skyles susuko varžtus primenančias konstrukcijas ir
tik viršutinę jų dalį užliejo armuotu
betonu.
Ekspertai nustatė, kad tokie pamatai pilies neišlaikys, ir rajono
vadovai nurodė P. Gurkliui išsilupti pamatus, sutvarkyti piliakalnį ir
„susivynioti meškeres”. (Vidmantas
ŠMIGELSKAS „Medinė pilis siurbia pinigus“, „Anykšta“ 2017 05
27).
Pilies statybų pradžios kapsulė
liko ten, kur ir buvo įkąsta. Taigi
vienas svarbus darbas statant pilį
jau padarytas - antrosios statybų
pradžios kapsulės nebebus būtina
apkasinėti.
Įrengtas ir laikinasis kelias ant
Šeimyniškėlių piliakalnio. Laikinąjį kelią į piliakalnį įrenginėjo ne
rangovas UAB „Povilo Gurklio
firma”, o jo samdytas subrangovas,
anykštėnų įmonė UAB „Termotaupa“. Subrangovui rangovas dalies
pinigų už atliktus darbus taip ir nesumokėjo.
Bet laikinasis kelias, kaip ir statybų pradžios kapsulė, liko būsimiems rangovas. Taip pat turime
pilies techninį projektą bei dvi to
projekto korekcijas. Taigi ne tiek
daug ir betrūksta...
Meras K. Tubis ir „Anykštai“,
ir šalies žiniasklaidos priemonėms
aiškina, kad ES ir valstybės lėšų
pilies statybos lyg ir ne visai negauta. T.y., kol kas kaip ir negauta, bet
galbūt kada nors kokių nors pinigų
„iš šalies“ bus. Reiktų tų pinigų „iš
šalies“, nes antroji pilies techninio
projekto korekcija trigubai brangesnė nei pirmoji. Jei kainos taip
ir toliau augs, nereiks net pilies statybų - projektų korekcijos rajoną
užsmaugs.

šiupinys
Reorganizacija. Rajono Tarybai
pateiktas sprendimo projektas, kuriuo
siūloma reorganizuoti Anykščių verslo
informacinį centrą, įstaigą prijungiant
prie Anykščių turizmo informacijos
centro.
„Kino karavanas“. Ketvirtadienio vakarą Anykščių kultūros centre
buvo pristatyta rumunų Naujosios
bangos meistro Cristi Puiu drama
„Sieranevada“. Projekto „Kino karavanas” koordinatorius Rimantas
Oičenka stebėjosi, kad šiltą vasaros
vakarą žmonės iškeitė į kino seansą. Filmą pristatė žurnalistas Rytis
Zemkauskas.
Skulptūra. Anykščiuose rašytojos
Bronės Buivydaitės muziejaus sodelis
pasipildė nauju meno kūriniu. Skulptorius Osvaldas Neniškis sukūrė „Vartus Angelų“.
Apželdinimas.
Savivaldybės
administracija žada pokyčius apželdinimo srityje. „Tiek mieste, tiek ir
seniūnijose būtų gėlynai, aiškios gėlės, susodintos ornamentais, ne bet
kaip“, - seniūnų sueigoje sakė savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka. Seniūnams
savivaldybės administracijos vadovai
nurodė numatyti vietas, kur tokie gėlynai bus sodinami. Apželdinimo darbus stebės ir kontroliuos savivaldybės
kraštovaizdžio specialistas.
Navigacija. Į Anykščiuose vykusį
festivalį „Devilstone“ iš kitų miestų
vykę ir „Google“ navigacija besinaudoję žmonės klaidžiojo po miestą nesurasdami Dainuvos slėnio. Į paieškos
sistemą „Google“ suvedus išvykimo
tašką ir Dainuvos slėnį, „Google“ sistema nukreipia į Pašventupio kaimą,
taigi ne vienas vykęs į festivalį atsidurdavo priešingoje Šventosios upės
pusėje nei vyko festivalis.
Šiukšlintojai. Rajono Tarybos narys, UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ atliekų tvarkymo organizatorius
Alfrydas Savickas „Anykštai“ pasakojo, kad šį antradienį „labai intensyviai
dirbo“. Į prekybos centro „Maxima“
kiemą kažkas prinešė daugybę nebereikalingų baldų: „Išvežėme apie 2 - 3
tonas visokių baldų sulaužytų iš 19-to
bendrabučio“, - pasakojo A. Savickas.
Balkonas. Ketvirtadienio vakare
Anykščių muziejuje anykštėnai
klausėsi literatūrinės muzikinės kompozicijos „Noktiurnas Gimtinei“.
Aktorė Dalia Michelevičiūtė iš A. Vienuolio namo balkonų skaitė ištrauką iš
Laimos Žukauskaitės 1941 – ųjų liepos
12 – 13 dienų dienoraščio, ištrauką iš
A. Vienuolio apsakymo „Auka“, Jono
Biliūno, Česlovo Milošo, Marcelijaus
Martinaičio ir kitų autorių eiles lydėjo
M. Baronaitės ir V. Balčiūnienės atliekami muzikos kūriniai.
Grybai ir uogos. Jeigu grybai dygsta, jie pasirodo ir Anykščių turguje.
Stiklainis ar indelis voveraičių kainuoja 3 eurus. Grybautojas Niūronių
miške rastus raudonikius ir baravykus pardavinėjo už 3 eurus. Pasak
jo, Troškūnų miškuose baravykai
pradėjo dygti, tačiau beveik visi rasti
buvo sukirmiję. Grybų supirkimo
punktai už kilogramą voveraičių
siūlo 3 eurus, tačiau norinčių parduoti grybus beveik nesulaukia. Už
litrinį stiklainį mėlynių uogautojai
prašo 4 eurų, nes šių uogų derlius
šiemet labai prastas
Skelbimas. Asmeninis skelbimas,
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono
numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, šeštadienio – 6 eurus.
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sekmadienis
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 „Spragtukas ir pelių karalius“.
11.00 „Šunų ABC 2“.
11.50 Pasaulio dokumentika.
12.40 „Galapagai. Pokyčiai
salose“.
13.35 „Mis Marpl 2/1 s“. N-7
15.10 „Folčio viešbutis 1“. N-7
15.45 Žinios.
16.00 Lietuvos televizijos jubiliejui.
17.30 Žinios
18.05 „Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3“.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00
„Laisvės
kaina.
Savanoriai“. N-7
21.55 Trumposios žinios.
22.00 „Laris Kraunas“. N-14
23.35 Trumposios žinios.
23.40 „Pamatyti savo širdį“.
N-7
1.15 „Folčio viešbutis 1“ (k).
N-7
1.45 Pasaulio dokumentika
(k).
2.35 „Galapagai. Pokyčiai salose“ (k).
3.30 „Mis Marpl 2/1 s.
Žmogžudystės vizija“ (k). N-7

5.05 Mūsų miesteliai. Leliūnai.
1 d. (k).
TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“. (k)
6.55
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.20 „„Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10
„Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.05 „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 „Nenugalimas žmogus voras“. N-7
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7
8.55 „Kobra 11“. N-7
11.00 „Nykštukas Nosis“. N-7
12.45 „Dručkiai“. N-7
14.45 „Vedybų planuotoja“.
N-7
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos.
N-7
21.30 „Jūrų pėstininkas.

Užnugaris“. N-14
23.15 „Greisė“. N-7
1.20 „Trys įtemptos dienos“.
N-14
6.35 Galiūnų čempionų lyga.
Vokietija (k).
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Galiūnų čempionų lyga.
10.05 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
10.35 BBC dokumentika“.
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 „Grojimas keturiomis
rankomis“. N-14
23.55 „Akloji zona“. N-14
1.45 „Trigubas X“ (k). N-7
3.40 „Pragaro vaikis“ (k). N-7
programa
6.50 „Neatskleistos Tanzanijos
paslaptys“ (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.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
15.00 „Širdele mano“. N-7

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras. N-7
11.50 Savaitė.
12.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
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
2. 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“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Svetimšalė 1. N-14.
0.30 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Detektyvas Monkas 2
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Komisaras Štolbergas.
TV
6.40 “Visatos broliai”.
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. 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 Kelias. N-14
0.30 „Persekiotojas“. N-14
1.25 „Judantis objektas“. N-7
6.25
Kempiniukas
Plačiakelnis.
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 Sveiki atvykę į džiungles. N-14
0.20 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų. N-7
1.20 X failai. N-14
2.10 Amerikietiška siaubo istorija. N-14

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. 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 „Šuo“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 „Prezidentės pagrobimas“. N-7
0.40 „Kaip diena ir naktis“.
N-7
2.30 „Akloji zona“. N-14
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. 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“.
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17.00 „Akloji“.
18.10 „Būrėja“.
18.45 „Baimės pilnos kelnės“.
21.00 „Nebylus liudijimas.
Prarastas rojus“. N-14
23.10 „Merginų vargai“. N-14
1.10 „Begėdis“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai (k).
7.00 „Katedra, kurios nebuvo“
(k).
7.15 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“.
10.00 Tikri vyrai (k).
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 XV tarptautinio Broniaus
Jonušo pučiamųjų orkestrų festivalio koncertas „Austrija“.
12.35 Šventadienio mintys.
13.05
Mūsų
miesteliai.
Paparčiai. 2 d.
14.00 Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos.
17.00 Bėdų turgus.
17.40 „Ukrainos didvyriai.
Krutai. Pirmoji nepriklausomybė“.
18.40 „Islamo valstybės“ finansavimo šaltiniai“.
19.40 Klauskite daktaro.
20.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
21.20 Tomo Sinickio koncertas.
22.20 Mokslo sriuba (k).
22.35 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus (k).

23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Jaunasis Montalbanas
2“ (k). N-7
1.45 „Ukrainos didvyriai. Krutai.
Pirmoji nepriklausomybė“.
2.45 Banchetto musicale 2015
(k).
3.45 LRT Kultūros akademija
(k).
4.30 Atspindžiai (k).
5.00 Stop juosta (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 „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 lenktynės“. N-7
12.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“. N-7
13.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.
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 Didžiosios
Britanijos prizo lenktynės.
21.40 TV3 žinios.
22.40 Nakties TOP. Vasara.
N-14
23.10 „Legendos“. N-14
0.10 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Tylūs balsai“.
N-7
12.45 „Moterų daktaras“. N-7
14.50 „Dykumos“.
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 pastoriumi S.Karosu.
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. Tylūs balsai“. N-7
2.55 „Moterų daktaras“. N-7
4.25 „Bekraštė Kanada“.
5.15 „Dykumos“.
6.05 „Gamtos magija“.
6.15 „24/7“.
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16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Velvet“. N-7
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7
0.50 „Auklė“.
1.40 „Policija ir Ko“. N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
7.55 Smarkuolis Tašis.
8.10 Animalija.
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
8.50 Šokių akademija 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. Atranka.
12.30 Zona.
12.55 ARTi.
13.10 Baletas „Aura“.
14.40 Smarkuolis Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai.
16.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai ir finalai.
20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Euromaxx.
21.15 Premjera. Kiotas.
22.00 Giminės.
23.40 Linija, spalva, forma.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.

1.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
2.25 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
2.55 Giminės.
4.35
Mažesnieji
broliai.
Pranciškonų kelias Lietuvoje.
5.10 Panorama.
5.35 Dėmesio centre.
programa
6.00 Autopilotas (k).
6.30 Pasienio sargyba (k).
N-7
7.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7
8.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7
8.30 Bus visko (k).
9.30 Žinios.
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Pagalbos skambutis.
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 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
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. N-7

14.00 6 kadrai N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
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. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Farai. N-7
23.00 Pjūklas 5. S
0.55 Daktaras Hausas. N-14
1.45 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7
7.20 Skinsiu raudoną rožę.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 „24/7“.
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“ (3/3). 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 „Delta“. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
23.45 „Albanas“. N-7
0.45 „Ilga kelionė namo“. N-7
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
2.55 „Neišsižadėk“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras
2. N-7
11.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
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
2. 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 ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Svetimšalė. N-14
0.25 Stambiu planu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Detektyvas Monkas 2.
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
3.10 Klauskite daktaro.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Emigrantai.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Nacionalinė ekspedicija

TV
6.40 „Visatos broliai“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. 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... 2.
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 Kas aš esu? N-7
0.45 „Persekiotojas“. N-14
1.40 „Judantis objektas“. N-7
2.30 „Begėdis“. N-14
6.25
Kempiniukas
Plačiakelnis.
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.
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 Kintamanio brangakmenis. N-14
23.30 Kvantikas. N-14

0.30 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų. N-7
1.25 X failai. N-14
2.15 Amerikietiška siaubo istorija. N-14
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. 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 „Šuo“. N-7
20.30 Pasienio sargyba. N-7
21.00 „Kitoks parodijų filmas“.
N-14
22.45 „Prezidentės pagrobimas“. N-7
2.20 „Visa menanti“. N-7
3.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7
3.50 „Penktoji pavara“
4.35 Pasienio sargyba . N-7
5.00 „Penktoji pavara“.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras
2. N-7
11.50 Emigrantai.
12.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
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
2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Svetimšalė. N-14
0.25 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Detektyvas Monkas 2.
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
3.10 Klauskite daktaro.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gyvenimas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.

TV
6.40 „Visatos broliai“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos (k). N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 Prezidento sprendimas.
N-7
0.55 „Persekiotojas“. N-14
1.50 „Judantis objektas“. N-7
2.40 „Begėdis“. N-14
6.25
Kempiniukas
Plačiakelnis.
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.
13.30 Simpsonai. N-7
15.00 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 Klastotė. N-14
0.15 Nusikalstami protai. N-7
1.15 X failai. N-14
2.05 Amerikietiška siaubo istorija. N-14
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. 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 „Šuo“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis.
N-7
21.00 „Keturiasdešimt antrasis“. N-14
23.30 „Kitoks parodijų filmas“.
N-14
1.15 „Visa menanti“. N-7
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7
2.45 „Penktoji pavara“.
3.30 Pagalbos skambutis N-7
3.55 „Penktoji pavara“.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
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tai“. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. 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 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Midsomerio žmogžudystės III. Nematomų žmonių
namai“. N-7.
23.10 „Ponia Dila“. N-7.
1.05 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“. N-7
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7
3.30 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
4.15 „Velvet“. N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 Klauskite daktaro.
7.55 Smarkuolis Tašis.
8.10 Animalija.
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
8.50 Šokių akademija 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. .
12.30 Durys atsidaro.
13.00 Giminės.
14.40 Smarkuolis Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.

15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plaukimo čempionatas.
20.50 Linija, spalva, forma.
21.15 Premjera. Kiotas.
22.00 Laris Kraunas. N-14.
23.35 Euromaxx.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE.
1.40 Klauskite daktaro.
2.30 Misija. Vilnija.
2.55 „Trimito“ jubiliejinis koncertas.
5.10 Panorama.
5.35 Dėmesio centre.
programa
6.30 Info diena (k).
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena.
7.00 Pėdsakai. N-7
8.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
9.00 Tavo augintinis.
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. N-7
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
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. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Didelės akys. N-7
0.10 Daktaras Hausas. N-14
1.10 Rezidentai. N-7
1.40 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7
6.45 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte .
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“m. 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 „Delta“. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
23.45 „Albanas“. 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 „Albanas“. N-7
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7
5.10 „Neišsižadėk“. N-7
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7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. 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 „Būk su manim“.
17.30 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Midsomerio žmogžudystės III. Atpildo diena“. N-7
23.10 „Ponia Dila“. N-7
1.20 „Auklė“.
1.45 „Policija ir Ko“. N-7
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
3.20 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
4.05 Midsomerio žmogžudystės III. Nematomų žmonių namai. N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.
7.05 Stilius.
7.55 Smarkuolis Tašis.
8.10 Animalija.
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
8.50 Šokių akademija 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plaukimo čempionatas.
13.05 Bliuzas.

14.25 Mokslo sriuba.
14.40 Smarkuolis Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plaukimo čempionatas.
21.10 Didžioji istorija.
22.15 Mano liūdna meilės istorija. N-14
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Stilius.
2.25 Kultūrų kryžkelė.
3.00 Laiko mašina.
4.40 Lagerių moterys.
5.10 Panorama.
5.35 Dėmesio centre.
programa
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).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
7.00 Pėdsakai. N-7
8.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
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.. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
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. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Kodas 999. N-14
0.20 Daktaras Hausas. N-14
1.20 Rezidentai. N-7
1.50 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7
6.45 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
7.20 Nuoga tiesa.
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 „Delta“ (1/4). N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
23.45 „Albanas“. N-7
0.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
1.50 Reporteris.
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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 daktaras
2. N-7
11.50 Gyvenimas.
12.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
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
2. 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“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Svetimšalė. N-14
0.30 Atspindžiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Detektyvas Monkas 2.
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
3.10 Klauskite daktaro.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.

TV
6.40 „Visatos broliai“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės....
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 Nepalaužiama drąsa.
N-14
0.45 „Persekiotojas“. N-14
1.40 „Judantis objektas“. N-7
2.30 Alchemija. VDU karta.
3.00.Ciklas „Menininkų portretai“.
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis
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.
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 Vagių pasaulis. N-14

0.35 Nusikalstami protai. N-7
1.30 X failai. N-14
2.20 Amerikietiška siaubo istorija. N-14
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „44-as skyrius“. N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. 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 „Šuo“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai. N-7
21.00 „Velnio apsėstieji“. N-14
22.45 „Keturiasdešimt antrasis“. N-14
1.15 „Visa menanti“. N-7
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7
2.45 „Savas žmogus“. N-7
5.00 Savaitės kriminalai. N-7
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05
Komisaras
Štolbergas. N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras 2. N-7
11.50
Pokalbių
laida
„Svarbios detalės“.
12.45 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
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 2. 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!
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Juodasis auksas.
N-14
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Detektyvas Monkas 2.
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
3.05 Stilius.
3.45 Jubiliejinis E. Kučinsko
koncertas.
TV
6.40 „Visatos broliai“.

7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos (k). N-7
12.35 Nuo... Iki....
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
N-7
21.00 Pagirios Las Vegase.
N-14
23.15 Užrakintas. N-14
1.10 Nepalaužiama drąsa.
N-14
6.25
Kempiniukas
Plačiakelnis.
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 Liūtas karalius. N-7
21.15 A komanda.. N-7
0.05 Tamsta gundytoja.
N-14
1.50 Klastotė. N-14
6.40 „Džeikas, Storulis ir

šuo“. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“ N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. N-7
21.30 „Taikdarys“. N-14
23.30 „Velnio apsėstieji“.
N-14
1.15 „Visa menanti“. N-7
2.00 „Džeikas, Storulis ir
šuo“. N-7
2.45 „Taikdarys“. N-14
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05
„Sandžėjus
ir
Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir
draugai“.

12.30 „CSI. Niujorkas“. 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 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Nusikaltimo vieta Kelnas. Kortų namelis“. N-7
22.55 „Ponia Dila“. N-7
1.00 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“. N-7
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7
3.25 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“.
4.10 „Midsomerio žmogžudystės III. Atpildo diena“. N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 Bėdų turgus.
7.55 Smarkuolis Tašis.
8.10 Animalija.
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
8.50 Šokių akademija 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plaukimo čempionatas.
12.45 Didžioji istorija.
13.50 IQ presingas.
14.40 Smarkuolis Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Laba diena, Lietuva.

18.30 Pasaulio plaukimo čempionatas.
21.10 Sausasis sezonas.
Kova dėl vandens Centrinėje
Azijoje.
22.05 Lietuvos patriotai.
23.15 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE.
1.40 Bėdų turgus.
2.25 Kultūrų kryžkelė.
3.00 Lietuvos patriotai.
4.05 ARTi.
4.20 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
5.10 Panorama.
5.35 Dėmesio centre.
programa
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 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
7.00 Pėdsakai. N-7
8.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
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. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Specialioji jūrų policijos

tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 Lietuvos futbolo rungtynės. Kauno „Stumbras“ Jonavos „Jonava“.
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Bėgantis labirintu. N-14
0.15 Daktaras Hausas. N-14
1.20 Rezidentai. N-7
1.50 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7
6.45 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
7.20 Nuoga tiesa.
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 „Delta“. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
23.45 „Albanas“. 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 „Albanas“. N-7
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7
5.10 „Neišsižadėk“. N-7
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16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Be kaltės“. N-14
22.50 „Kablys“. N-14
0.30 „Auklė“.
1.20 „Policija ir Ko“. N-7
2.10 „Ekspertė Džordan“.
N-7
2.55 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
3.40 „Nusikaltimo vieta Kelnas. Kortų namelis“. N-7

20.55 Skrajojimai mėlynam
lauke.
21.15 Fedia. Trys minutės
po didžiojo sprogimo.
21.30 A. Malcio 60-mečio
autorinis koncertas.
23.25 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Koncertuoja Tommy
Emmanuel.
1.30 Tikri vyrai.
2.15 Nacionalinis turtas.
2.45 A. Malcio 60-mečio autorinis koncertas.
4.40 IQ presingas.
5.30 Panorama.

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.
7.05 Tikri vyrai.
7.55 Smarkuolis Tašis.
8.10 Animalija.
8.35 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą.
8.50 Šokių akademija 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plaukimo
čempionatas.
12.30 Sausasis sezonas.
Kova dėl vandens Centrinėje
Azijoje
13.30 Lietuvos patriotai.
14.40 Smarkuolis Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plaukimo
čempionatas.

programa
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. Infošou.
17.00 Info diena.
22.30 Labas vakaras,
Lietuva (k).
23.30 Savaitės kriminalai
(k). N-7
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
7.00 Pėdsakai. N-7
8.00 Specialioji jūrų policijos tarnyba. N-7
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.. N-7
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 Specialioji jūrų policijos tarnyba. N-7
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. N-7
20.30 Farai. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 Apokalipto. N-14
1.20 Kodas 999. N-14
3.15 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7
6.45 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“. N-7
13.35 Merdoko paslaptys.
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 „Albanas“ (1/5). N-7
4.25 „Merdoko paslaptys“.
N-7
5.10 „Neišsižadėk“. N-7
5.55 „Krokodilų koledžas“.
6.55 „Gamtos magija“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 Tobotai 2.
7.20 Tatonka ir mažieji draugai.
7.35 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.50 Džiunglių knyga 2.
8.05
Mūsų
miesteliai.
Leliūnai 2 d.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai.
13.05 Erdvės. Pasaulio žavesys.
14.05 Džesika Flečer 3. N-7
15.45 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.05 Giminės 3.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 I. Valinskienės koncertas.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Velniop tą Sarą
Maršal! N-14.
24.00 Trumposios žinios.
0.05 Karolis IV: valdžios kaina. N-14
1.50 „Lietuvos kolumbai“.
2.45 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai.
3.35 Erdvės. Pasaulio žavesys.
4.25 Džesika Flečer 3. N-7

TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir Džerio šou“.
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.05 „Ponas Bynas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.05 Kung Fu triušis.
Ugnies valdovas.
12.00 Šaunioji beždžionė.
13.50 Ieškokit Gudručio.N-7
15.20 Pričiupom!. N-7
15.50 Žmogus, kuris tapo
karaliumi. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Monstrai prieš ateivius.
21.20 Storulis ringe. N-7
23.30 Trise valtimi arba be
irklo. N-7
1.30 Užrakintas. 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 Titanikas. N-7
14.55 Užsispyrusi blondinė
2.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Guliverio kelionės.

N-7
21.10 Šeima. N-14
23.30 Išeities kodas. N-14
1.15 A komanda. N-7
6.45 „Amerikietiškos imtynės“. N-7
8.45 Sveikatos ABC.
9.00 „Pavariau“. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu“.
10.35 „Milžiniški gyvūnai“.
11.50 „Herbas arba skaičius“.
13.00 „Žiniuonis“. N-7
15.05 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
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 „Žaidėjas“. N-14
23.50 „Anakonda 4. Kraujo
žymės“. N-14
1.30 „Visa menanti“. N-7.
3.00 Muzikinė kaukė.
6.50
„Neatskleistos
Tanzanijos paslaptys“.
7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15
„Neatskleistos
Tanzanijos paslaptys“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“. 11.25
„Akloji“.
11.55 „Šviežias maistas.
Anos Olson receptai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Anthonis Bourdainas.
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Nepažįstami kraštai“.
15.10 „Širdele mano“. N-7
17.10 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem“.
21.00 „Nebylus liudijimas.
Baimė“. N-14
23.10 „Begėdis“. N-14
0.15 „Kablys“. N-14
1.50 „Be kaltės“. N-14
3.25 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“.
4.10 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Kelias.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pasaulio plaukimo
čempionatas. Atranka.
12.30 Ponas Selfridžas 3.
14.00 Aurelijaus Globio jubiliejinis koncertas.
15.15 Durys atsidaro.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Bliuzas. Muzikinės
kelionės
18.30 Pasaulio plaukimo
čempionatas. Pusfinaliai ir
finalai.
21.15 Didvyriai. N-7
23.05 Choro „Brevis“ koncertas.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Mūsų miesteliai.
Plateliai.
00.50 LRT studija knygų

mugėje 2017.
1.50 Aurelijaus Globio jubiliejinis koncertas.
3.10 Fedia.
3.20 Laisvės vėliavnešiai.
3.45 IQ presingas.
4.30 Choro „Brevis“ koncertas.
5.00 ARTS21.
5.30 Panorama.

N-7
19.00 Skorpionas. N-7
20.00 Bibliotekininkai. N-7
21.00 Planetos talentai. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 Ordino paslaptis.
N-14
0.15 Bėgantis labirintu.
N-14

programa
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.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7
3.30 Bus visko (k).
4.25 Valanda su Rūta.

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
Rimu Kurtinaičiu.
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“. Kovų narvuose turnyras. N-7
22.30 Žinios.
23.00
„Kapitonas
Gordejevas“. N-7
1.10 „Merdoko paslaptys.
N-7
2.55 „Bekraštė Kanada“.
3.45 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7

6.30 Ledo kelias. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7
9.00 NT žinios.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 Iš peties. N-7
11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7
12.00 Bearas Gryllsas.
Išlikimas. N-7
13.00 Jokių kliūčių! N-7
14.30 Gražiausi žemės
kampeliai.
15.00 Ledo kelias. N-7
16.00 Iš peties. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 Nusikalstami protai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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
Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).

tel. (8-650) 16057.

IŠ ARTI
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Išrinkti du nauji savivaldybės administracijos
skyrių vedėjai
Trečiadienį paaiškėjo, kas užims savivaldybės administracijos
Statybos bei Žemės ūkio skyriaus vedėjų pareigas. Savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka „Anykštą“ informavo, kad Žemės ūkio skyriaus vedėjo konkursą laimėjo Virmantas Velikonis, o Statybos skyriaus – Ramūnas Žemaitis.
Pasaulio anykštėnų bendrijos anykštėnų biografijų žinyne skelbiama, kad
Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas
eisiantis V. Velikonis keletą metų dirbo
Elmininkų bandymų stoties eksperimentinio ūkio direktoriumi, vadovavo
trims jau bankrutavusioms medienos
gaminių įmonėms, yra viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ valdybos narys.
Portalui anyksta.lt paskelbus, kad
konkursą užimti savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigoms
laimėjęs V. Velikonis yra viešosios
įstaigos „Sveikatos oazė“ valdybos

narys, redakcijai dėl paskelbtos informacijos rimtų priekaištų turėjo
rajono meras Kęstutis Tubis.
Pasak mero K. Tubio, viešosios
įstaigos „Sveikatos oazė“ valdybos
nebėra jau daug metų, o V. Velikonis neturi jokių sąsajų su savivaldybės administracijos direktoriumi
Audroniu Gališanka.
Informaciją apie tai, kad V. Velikonis yra viešosios įstaigos „Sveikatos
oazė“ valdybos narys, „Anykšta“ paskelbė pasitikėdama Pasaulio anykštėnų bendrijos interneto svetainės

anykštėnų biografjų žinyne patalpinta
V. Velikonio biografija.Tai, kad informacija tiksli ir patikrinta, nekėlė abejonių vien dėl to, kad Pasaulio anykštėnų
bendrijos tinklapį administruoja ir jam
informaciją rengia žurnalistas, savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas
Tautvydas Kontrimavičius. Beje, informacija apie V. Velikonį šiame tinklapyje atnaujinta liepos 20 dieną.
„Anykštos“ redakcija atsiprašo
skaitytojų ir žada ateityje tikrinti net
ir tokius informacijos šaltinius, kuriuos rengia ir publikuoja Pasaulio
anykštėnų bendrija.
R. Žemaitis iki šiol dirbo savivaldybės Statybos skyriaus vyresniuoju inžinieriumi.
Pranešama, kad savivaldybės
administracijos skyrių vedėjų atranką stebėjo rajono meras K. Tubis.

„Parašiau viešą laišką Seimo nariui Petrui Gražuliui, kad jo draugams pavaldžios įmonės „Jovex“
darbuotojams trys mėnesiai nemokami atlyginimai. Ir ką galvojate?
Respublikos, Lietryto (Kom. tiesos),
15 min. BNS, ELT- os tai absoliučiai
nedomina. Domina mikrofonai tarp
krūtų ir panašios sensacijos. Tvarkos
ir teisingumo partijos, Petro Gražulio, Remigijaus Žemaitaičio facebooko puslapiuose mano kreipimasis
buvo panaikintas per 5 minutes.
Norom nenorom kyla klausimai,

kur gyvename? Kur einame? Kas
mus valdo? Kas svarbiau - krūtys ar
žmonių gyvenimas? Kokia tai partija, kuri nenori valytis nuo visokių
prielipų, bijo kritikos? Atsakymas
vienas - bailių partija“, - socialinėje
erdvėje rašė A. Gudelis, vėliau prisipažindamas, kad po tokio pareiškimo pavykę atgauti atlyginimą už
gegužės mėnesį.
Nykščiai.lt skelbia, kad viešai išplatintame A. Gudelio pranešime rašoma
ir apie tai, jog spaustuvė net keletą kartų atsisakė spausdinti laikraštį „Šile-

lis“ dėl skolų ir A. Gudeliui „susidaro
įspūdis, kad laikraštis yra sąmoningai
žlugdomas“.
Laikraščio „Šilelis“ redaktorė Dalina Rupinskienė „Anykštai“ prisipažino, kad redakcijoje atlyginimai
vėluoja.
„Visose įstaigose būna kažkokių
trukdžių“, - sakė D. Rupinskienė, anot
kurios, tai – „ne tragedija, nes atlyginimai nevėluoja pusę metų“.
Paklausta apie korespondento A.
Gudelio išplatintą viešą pareiškimą,
„Šilelio“ redaktorė D. Rupinskienė
kalbėjo: „Aš negaliu kontroliuoti žmogaus mąstymo ir psichikos. Aš negaliu
jam uždrausti daryti tai, kas jam šauna
į galvą. Jeigu ir uždrausiu, jis padarys
savaip. Mes kiekvienas esame asmenybė.“
72-ejų A. Gudelis „Anykštai“ sakė
nuo pirmadienio paliksiantis UAB

robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėju netrukus pradės
dirbti Virmantas Velikonis.

Statybos skyriui vadovaus
buvęs šio skyriaus specialistas Ramūnas Žemaitis.

Kol kas nėra įvykęs Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo
konkursas. Iš darbo išėjus skyriaus
vedėjai Jolitai Gudelevičienei,

jame ketino dalyvauti vienas pretendentas, tačiau jis prieš konkursą
persigalvojo ir į jį neatvyko.

Apie vėluojančias algas „Šilelio“ korespondentas
informavo Petrą Gražulį
Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ korespondentas Algimantas Gudelis socialinėje erdvėje išplatino pareiškimą, kuriame
atskleidė, kad šis vietos laikraštis susidūrė su finansiniais sunkumais. Apie tai žurnalistas informavo ir svarbiausias šalies naujienų agentūras, respublikinę spaudą ir net patį Seimo narį Petrą
Gražulį, su kuriuo yra siejama „Šilelį“ leidžianti UAB „Jovex“.

Robertas Aleksiejūnas

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Rajono kaimuose mažėja parduotuvių, kuriose galima nusipirkti laikraštį „Šilelis“.

„Jovex“ priklausančią laikraščio „Šilelis“ redakciją.
Kai kuriose rajono kaimo parduotuvėse jau daugiau nei mėnesį parduoti

nebeatvežami nauji laikraščio „Šilelis“
numeriai, tačiau redaktorė D. Rupinskienė tikino, kad su sunkia redakcijos
finansine būkle esą tai nesusiję.

Daug malonaus šurmulio būta Svėdasuose
Asociacija „Svėdasų bendruomenė“ skatindama vietinius gyventojus ir svečius geriau pažinti miestelio istorines ir kultūrines vertybes jau kelerius metus iš eilės organizuoja orientacines varžybas
,,Atrask ir pažink Svėdasus“. Šįmet sumanyta praplėsti renginį,
padaryti jį įdomų visų kartų miestelėnams ir svečiams. Gavusi paramą projektui „Basakojė vasara“ iš NMA prie Žemės ūkio ministerijos, ,,Svėdasų bendruomenė“ liepos 16-ąją suorganizavo šventę
,,Svėdasynė“. Pavadinimą šventei rinko patys svėdasiškiai, balsuodami socialinių tinklų grupėje „Svėdasai - Vaižganto kraštas“.

Šįmet parungtyniauti orientacinėse
varžybose ,,Atrask ir pažink Svėdasus“ panoro 10 komandų – 39 įvairaus amžiaus dalyviai. Smagu, kad
palenktyniauti atvyko ne tik sportiški
jaunuoliai, bet kartu su vaikais varžytis

susiruošė ir tėveliai. Orientacinių varžybų dalyviai turėjo surasti 13 punktų,
atlikti logines ir sportines užduotis, kuo
greičiau įveikti netrumpą trasą. Teko
ir baidares pairkluoti Alaušo ežere, ir
lynu pereiti, ir ,,sužeistajam“ pagalbą

suteikti, tautinę kasą gražiai supinti
bei atlikti kitas užduotis. Prireikė ne
tik fizinės ištvermės, bet ir gebėjimo
atidžiai perskaityti informaciją, greit
susiorientuoti, rasti nuorodas į kitą
punktą.
Kol azartiškai nusiteikę orientacinių
varžybų dalyviai laukė starto ar ieškojo
punktų trasoje, šurmuliavo, skambėjo
visas AKC Svėdasų skyriaus kiemelis.
Į ,,Svėdasynę“ susirinkusiems nuobodžiauti neteko, nes veiklos užteko
visiems. Šventės svečius dainomis ir
nuotaikinga muzika linksmino kaimo
kapela „Seni draugai“ ir bendruomenės narys Vytautas Jucys. Mažieji
šventės dalyviai pūtė muilo burbulus,
dalyvavo rungtyse su balionais, džiaugėsi šokinėdami ant batuto, vaišinosi
cukraus vata, gamino vėjo malūnėlius.
Mažylių veidukus piešiniais margino
savanorės merginos iš neformalios
jaunimo grupės ,,SVD būrys“. Tėveliai su vaikais išbandė ebru (tapybą
ant vandens) ir piešė šeimos piešinius.
Vaikų kiemelyje vyko sportinės rungtys, komandinės estafetės, buvo pučiami milžiniški muilo burbulai.
Senjorų kampelyje šaškių, domino,
kaklaraiščių rišimo ir kasų pynimo
rungtyse varžėsi įvairaus amžiaus
šventės dalyviai. Čia netrūko teigiamų
emocijų ir netikėtumų. Pasak svėdasiš-

kių, tai buvo „pats smagiausias šventės
kampelis, kuriame ką veikti turėjo ir
maži, ir dideli“.
Šventės metu vietos amatininkai
pardavinėjo savo sukurtus keramikos,
vaško gaminius, pintas juostas, krepšius, drožinius, papuošalus, spalvingas
vėjarodes, naminę duoną. Taigi buvo
galima ne tik pasigrožėti, bet ir namo
parsinešti suvenyrų ar skanėstų.
,,Ramybės pakrantėje“ visi norintys
galėjo paplaukioti baidarėmis, pasigrožėti Alaušo vaizdais.
Kai visi orientacinių varžybų dalyviai įveikė trasą, suskaičiavus baudos
taškus už neteisingai atliktas užduotis, paaiškėjo, kad varžybų nugalėtoja
tapo ir pagrindinį prizą – žygį baidarėmis - laimėjo komanda ,,Radvilai”. Ji
trasą įveikė per 1 val. ir 1 min. Antra
liko ,,Davai po šimtą“ komanda, tik 7
min. ilgiau sugaišusi trasoje. Labiausiai džiūgavo jungtinė vaikų ir mamų
komanda ,,Vėžliai“, užėmusi trečiąją
vietą. Visos komandos buvo apdovanotos diplomais ir vertingais prizais
bei suvenyrais – tušinukais. Pralaimėjusių, kaip ir žadėta, nebuvo, nes
visi patyrė lenktyniavimo malonumą,
azartą, linksmai praleido laiką su draugais, giminaičiais ar šeimos nariais.
Šventės pabaigoje prizai pasipylė
tarsi iš gausybės rago. Svėdasiškių ir

Svėdasus mylinčių žmonių įsteigtais
prizais buvo apdovanoti įvairių rungčių nugalėtojai. Šventę apvainikavo
svečių iš Kyumeikan kendo mokyklos
pasirodymas. Pavargę po sportinių
rungčių, miestelėnai ir svečiai pasistiprino asociacijos suorganizuotomis
vaišėmis.
Džiaugiamės, kad vasaros šventė
Svėdasų miestelyje pritraukė daug
žmonių, kurie galėjo aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pabendrauti,
pabūti kartu. Geriausias atpildas organizatoriams – pakili nuotaika, vyravusi
šventės metu, padėkos ir šilti gyventojų atsiliepimai socialiniuose tinkluose:
,,O ir judrūs gi Svėdasai! Džiugu, malonu matyti energingus svėdasiškius ir
jų svečius. Nuostabi šventė! Ačiū už
„Svėdasynę“, daug malonaus šurmulio būta. Šaunuoliai svėdasiškiai.“
Dėkojame visiems bendruomenės
nariams, geranoriškai prisidėjusiems
prie šventės organizavimo, projekto
partneriams – AKC Svėdasų skyriui,
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai, Svėdasų seniūnijai bei nuostabioms renginio vedėjoms, teisėjams,
fotografams už įamžintas šventės akimirkas ir visiems, įsteigusiems prizus
šventės dalyviams.

Bendruomenės pirmininkė
Asta FJELLBIRKELAND
Užsak. Nr. 886
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Pinigų muziejus – ne tik Vilniaus, bet ir
Lietuvos pasididžiavimas
vienetai buvo grūdų svorio matai:
mina, šekelis, lira.
Vystantis žemdirbystei ir plečiantis amatams, XI a. pr. Kr. šalia primityvių pinigų – kriauklių, grūdų ir
audinių – atsiskaitymams pradėtos
naudoti iš bronzos lietos monetos.
Pirmosios LDK monetos

Dalį muziejaus ekpozicijos norisi pačiupinėti, tačiau to daryti
nepatarčiau - dauguma eksponatų itin saugomi.
(Atkelta iš 5 p.)
Muziejus pritaikytas ir
neįgaliesiems
Rekonstruotose patalpose Totorių
g. 2/8, Vilniuje, ekspozicija atidaryta 2010 metais. Jos plotas – 260 kv.
m. Ji pritaikyta skirtingiems lankytojų poreikiams, ją patogu apžiūrėti
ir turintiems negalią lankytojams
– monetų stendus galima nuleisti
ar pakelti, taip parodą pritaikant ir
sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje,
visos ištraukiamos ekspozicijos taip
pat turi specialias rankenėles, jog
būtų lengvai pasiekiamos, čia įrengtas liftas. Turintiems regėjimo negalią lankytojams skirtas specialus
prietaisas su sutartiniais mygtukais.
Pinigų muziejus – ne tik
monetų, bet ir meno saugykla
Be daugybės monetų bei banknotų muziejuje galima pamatyti ir
meno kūrinių – didžiulę instaliaciją,
sukurtą iš lito banknotų, kompoziciją iš euro banknotų, skirtą paženklinti valiutos pakeitimą Lietuvoje,
paveikslus, kuriuose vaizduojami
pinigai, bei senovinių dirbinių su
įlydytomis monetomis. Prie meno
dirbinių priskirti drįsčiau ir malonų,
bet tylų ,,vaikiną“ ekspozicijos apie
pinigų kilmę salėje – manekeną, aprengtą kaip vieną pirmųjų monetų
kalikų.
Gineso rekordą laimėjusi
centų piramidė
,,Pristatau dar vieną pasaulio ste-

buklą“ - taip vaikams apie Lietuvos
banko Pinigų muziejuje Vilniuje
stovinčią didžiausią piramidę iš 1
milijono 935 centų pradėjo pasakoti
gidė.
Pasaulio rekordams fiksuoti skirtoje svetainėje rašoma, kad piramidė buvo pastatyta iš lietuviškų 1
cento monetų prieš euro įvedimą
pagerbiant buvusią Lietuvos valiutą
litą. Projekto sumanytojai du jauni
fizikai, kurie dabartinėse muziejaus
patalpose statė šią milžinišką, daugiau nei 800 kg sveriančią pilnavidurę piramidę. Piramidė sudaryta iš
krūvelių – po 15 monetų kiekvienoje. Apatinis piramidės sluoksnis
yra kvadratas, sudarytas iš 58 x 58
tokių krūvelių. Kiekvieno aukštesnio sluoksnio kraštinė mažėja viena
krūvele, kol viršūnėje lieka tik viena
krūvelė.
...Įdomu..
Kaip atsirado pinigai?
Kinijoje, Mongolijoje, Tibete pirmųjų pinigų vaidmenį atliko
presuota arbata, Šiaurės Amerikoje
ir Okeanijoje – tabakas, Etiopijoje – druska, Meksikoje – kakavos
ankštys, Islandijoje – žuvis. O mūsų
kraštuose, baltų žemėse, mainams
dažniausiai buvo naudojamas gintaras, kailiai, vaškas.
Mainydami vieną daiktą į kitą
žmonės mokėsi sverti ir skaičiuoti,
todėl pirmieji ,,pinigai“ skyrėsi savo
forma – jie galėjo būti skaičiuojami
vienetais kaip, pavyzdžiui, anksčiau
minėtieji galvijai arba sveriami kaip
druska, metalai. Seniausi piniginiai

Pirmosios Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės monetos, vadintos denarais, pradėtos kaldinti XIV
a. pabaigoje, jos buvo gaminamos
taikant primityvią technologiją – iš
sidabro vielos ruošinių, todėl buvo
prastos kokybės ir netaisyklingos
formos. Pirmosiose lietuviškose
monetose buvo kaldinami didžiųjų
kunigaikščių arba jų dinastijų heraldiniai ženklai: liūtas, dvigubas kryžius, Gediminaičių stulpai, raitelis su
kalaviju (vytis). Vėliau kai kurie iš
jų tapo valstybės simboliais ar herbo
sudedamosiomis dalimis.
Manoma, kad pirmąsias lietuviškas monetas pradėjo kaldinti Jogaila
ir Vytautas.
Kas yra muštinis?
Priėmus sprendimą įvesti nacionalinę valiutą, pereita prie svarstymų,
kaip ją vadinti. Po ilgų diskusijų Seime liko du pagrindiniai konkurentai:
litas ir muštinis.
Nors šiandien lito pavadinimas
skamba kaip Lietuvos vizitinė kortelė, jo krikštytojams taip neatrodė.
Dar 1919 m. pirmieji nacionalinės
valiutos šaukliai planavo ją pavadinti muštiniu. Dailininkas Antanas
Žmuidzinavičius parengė banknotų
projektą, tačiau parengiamieji darbai
buvo nutraukti. Muštinio variantą
siūlė ir vyriausybės atstovai. Jis tuomet reprezentavo tautinės valstybės
vertybes.
Istoriko Norberto Černiausko teigimu, Lietuvoje muštiniu vadintas
XVIII a. piniginis vienetas. Būtent
muštinis atstovavo tautininkų interesams, tautiškumui ir valstybingumui. Pasirinkus jį, būtų pabrėžiama
Lietuvos valstybingumo tąsa.
Litas nugalėjo ne dėl tautinių,
patriotinių, o dėl tarptautinių interesų. Jo skambesys buvo suvoktas
kaip suprantamesnis užsieniečiams,
kuriems būtų sunku ištarti muštinio
pavadinimą.

Pirmasis Lietuvoje įrengtas bankomatas, veikęs Vilniuje.

Pinigų piramidė – dviejų jaunų fizikų kūrinys, laimėjęs Gineso
rekordą.

Muziejuje saugomi ne tik lietuviški, bet ir kitų šalių pinigai.

Pinigų muziejaus cokolinės ekspozicijos aprašomos stenduose.

Dalis ekspozicijos - vartomose knygose.

Autorės nuotr.
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Į miesto parką plaukė „Plieno upė“

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Vakar 14 valandą į Anykščių miesto parką važiavo senoviniai automobiliai ir motociklai. Senienas
į Anykščių miesto šventę sukvietė Anykščių kultūros centro režisierius Julius Jakubėnas pats iki šiol
važinėjantis senutėliu italų gamybos automobiliu „VAZ 2101“

Senutėliais „Žiguliais“ važinėjantis renginio organizatorius, režisierius Julius Jakubėnas tikėjosi labai plačios „Plieno upės“.
Kroviniams skirtoje vietoje kartais pavežiojantis žmoną Raguvėlės gyventojas Antanas Zimnickas
sakė priekaištų iš policijos nesusilaukęs.
Pasak šio renginio organizatoriaus J. Jakubėno, seni automobiliai ir motociklai visuomet
domina žmones, jie renkasi pasižiūrėti, kuo važinėjo jų protėviai. „Kadangi ir pats važiuoju
1972 – ų metų dar Italijoje pagamintu „Žiguliuku“, palaikau
ryšius su senų automobilių ir
motociklų savininkais, tad šovė
mintis juos pasikviesti į Anykščių miesto šventę, - pasakojo
J. Jakubėnas. – Į kvietimą atsiliepė Panevėžio, Biržų, Kupiškio, kitų tolimesnių miestų ir
mūsų rajono senų automobilių
ir motociklų savininkai. Dalis
jų savo transporto priemonėmis
atriedėjo į Anykščius ir pailsėję, pabendravę su anykštėnais,
pradės šventės eiseną“, - vakar
po keturioliktos valandos vis
dar laukdamas svečių sakė J.
Jakubėnas.
Bene daugiausia dalyvių į
šventę atriedėjo iš Panevėžio.
Antanas Kairys atvažiavo neregėtu motoriniu dviračiu, kurio
priekinį ratą varo dvitaktis varikliukas. „Tai 1981 – ų metų
prancūzų technikos stebuklas,
kurių Lietuvoje tėra likę tik
du, - šypsojosi A. Kairys, pastebėdamas, kad jo transporto
priemonė važiuoja 25 kilometrų per valandą greičiu, tad iš
Panevėžio važiavo beveik tris
valandas. Kitas panevėžietis į
Anykščius atvažiavo 1951 – ųjų
motociklu „BMW“, kuris jam
ypač brangus, nes pirktas pats
pirmasis iš turimų penkių, gerai
atrodantis, puikiai važiuojantis.
Didelio dėmesio sulaukė ir iš
Raguvėlės 1976 metų gamybos
motoroleriu atvažiavęs Antanas
Zimnickas. Motoroleryje kroviniams vežti skirtoje vietoje įtaisytos dvi patogios sėdynės, kuriose per šventes sėdi motorolerio
savininko žmona su anūku...

Į šventę 1953 m. „Pobieda“ atriedėjo iš Biržų.

VšĮ ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
Prašymai mokytis teikiami informacinėje sistemoje:
https://bp.lamabpo.lt/pr2017/lama_is.main
SVARBU! Pagrindinis priėmimas vyksta iki rugpjūčio 18 d.

Atvykus į mokyklą bus suteikta pagalba ir konsultacija, kaip pildyti prašymą informacinėje sistemoje.
Galite skambinti į mokyklą tel.: 8 383 58 337, 58 500,
rašyti el.p.: info@alantostvm.lt
Adresas: Technikumo g. 2 Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r.
2017 M. PRIIMAME MOKINIUS Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS:
Nebaigusius 10 klasių:
–
STALIAUS.
–
EKOLOGINIO ŪKIO DARBININKO.

„Tokių dviračių Lietuvoje tėra du“, - sakė per beveik tris valandas su juo į šventę atvažiavęs Antanas Kairys.

Neįgijusius pagrindinio išsilavinimo:
–
ŽELDINIŲ TVARKYTOJO.
Į gimnazijos skyrių, kartu su profesiniu mokymu, įgijus pagrindinį išsilavinimą:
–
VIRĖJO;
–
AUTOMOBILIŲ MECHANIKO;
–
APDAILININKO (STATYBININKO).
Turinčius vidurinį išsilavinimą:
–
APSKAITININKO IR KASININKO;
–
PADAVĖJO IR BARMENO;
–
ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBUOTOJO;
–
PARDAVIMŲ KONSULTANTO;
–
SIUVĖJO.
Norintiems sudaromos sąlygos įgyti TR1, TR2, SZ kategorijos traktorininko, vairuotojo B kategorijos kvalifikacijas. Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, mokama stipendija.

Anykštėnus sudomino senovinė technika.

Autoriaus nuotr.

VYKDOMAS SUAUGUSIŲJŲ NEAKIVAIZDINIS MOKYMAS PAGAL VIDURINIO
UGDYMO PROGRAMĄ (11 IR 12 KLASĖS). Užsiėmimai vyksta šeštadieniais.
DAUGIAU APIE MUS: interneto svetainėje
www.alantostvm.lt; www.facebook.com/alantostvm/
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Andrejus Kurkovas: rašytojui reikia
matyti istoriją kaip filmą

Izabela KUZMICKA

Antradienio popietę Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų
kūrybos centre įvyko spaudos konferencija su Ukrainos rašytoju Andrejumi Kurkovu, kuris šiuo metu reziduoja Anykščiuose.
Šis rašytojas ypatingas tuo, kad pernai išleido romaną rusų kalba
„Šengeno istorija“, kurio paantraštė skelbia, jog tai – lietuviškas
romanas. Pokalbis vyko rusų kalba.

Andrejus Kurkovas: „Tikiu, kad romanas „Šengeno istorija“
atidarys lietuvišką pasaulį ir anglams, ir prancūzams“.
Autorės nuotr.
Tardamas sveikinimo žodį,
Anykščių Teresės Mikeliūnaitės
kraštotyros draugijos valdybos
pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius pabrėžė, kad A. Kurkovas
yra labiausiai verčiamas šiuolaikinis Ukrainos rašytojas: „Kaskart
stebiuosi, kodėl šis žmogus ėmė

įvairūs
Dovanoja
Dovanoju mažą labai gražų 2
mėnesių neveislinį šuniuką (patinėlis).
Tel. (8-675) 47714
Nuomojasi
Brangiai išsinuomotų arba
pirktų
žemes
Skiemonių,
Mačionių, Leliūnų, Antalgės,
Alantos, Katlėrių ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja šaldytuvus, skalbimo mašinas ir
kitą buitinę techniką. Vyksta į
iškvietimus, suteikia garantiją.
Pildo mašinų kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis),
tel.: 5-15-61, (8-699) 65148,
(8-689) 97341.
Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, valymo įrenginius. Mini
ekskavatoriumi kasa vandens
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas
vandentiekiui, jungia hidroforus.
Parduoda rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Medinių namų dažymas bei
kiti statybos darbai.
Tel. (8-647) 59686.

lietuviškąją tematiką ir ją neša į
pasaulį“.
Rašytojas A. Kurkovas prisipažino, kad penkiolikos metų atrado
poetą M. Martinaitį, kurio „Baladę
apie Kukutį” tiesiog įsimylėjo ir
parašė dainą pagal verstus poeto
eilėraščius. Be to, jis turėjo gali-

Išorės ir vidaus apdaila, trinkelių
klojimas, santechnikos ir elektros
instaliaciniai darbai. Dirba ir savaitgaliais.
Tel. (8-602) 77022.
Smulkina pievas. Išrašo sąskaitas - faktūras. Anykščių raj.
Tel. (8-613) 96729.
Atlieka įvairius statybos, apdailos ir betonavimo darbus.
Tel. (8-684) 29023.
Dengia, remontuoja stogus, stato priestatus, terasas, malkines
ir kt. Atlieka skardinimo darbus.
Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8-605) 70639.
Skardinė stogo danga tiesiai iš
gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.

mybę pačiam M. Martinaičiui padainuoti savo dainą.
Nuo 2005 metų A. Kurkovas
praktiškai kiekvienais metais pradėjo lankyti Lietuvą: „Per tuos metus daug aplankiau vietų, detaliau
pradėjau domėtis istorija, etnografija bei literatūra ir supratau, kad
turiu pakankamai fantazijos bei
faktų parašyti romaną apie Lietuvą kaip dėkingumą už palaikymą
Ukrainai“. Autoriui dar svarbiu
faktoriumi tapo tai, kad Europoje
apie Lietuvą nedaug kas žino, jis
norėjo parašyti europietišką romaną, kuriame Lietuva būtų lygiaverte valstybe su Didžiąja Britanija
arba Prancūzija, todėl viena iš kūrinio veiksmo vietų yra Anykščiai.
A. Kurkovas pasakojo, kad jo romanui buvo reikalingas Kukučio
personažas, ir jis gavo poeto M.
Martinaičio leidimą jį panaudoti.
Autorius trumpai pristatė savo
knygos „Šengeno istorija“ turinį, kuriame rodomas trijų lietuvių
porų gyvenimas emigracijoje. Be
lietuvių tarp veikėjų galima atrasti ir kitų Europos šalių atstovų:
bosnių, serbų, prancūzų, lenkų bei
kitų. T. Kontrimavičius užsiminė, kad šis kūrinys europiniame
kontekste yra pirmasis grožinis
kūrinys šiuolaikinėje literatūroje,

kuris aprašo Lietuvos aktualijas:
„Buvo nemalonu prisipažinti, kad
šiuolaikinėje lietuvių literatūroje
nėra rimto romano, kuris pristatytų
emigracijos tematiką. To imasi rašytojas iš svetur“.
Lietuviška kūrinio versija bus
pristatyta kitų metų Knygų mugėje. Be to, knyga yra verčiama į
prancūzų ir vokiečių kalbas, planuojama išleisti ir anglų kalba, o į
ukrainiečių kalbą jau išversta. Bet
A. Kurkovas apgailestauja, kad
ukrainiečiams ši knyga yra per
brangi dėl didelės infliacijos. Autorius tikisi, kad vis tik jo knyga
ukrainiečių kalba bus populiari,
nes, anot jo, ukrainietiškai skaitantys žmonės yra aktyvesni nei rusiškai skaitantys.
Rusijoje nuo 2004 iki 2006 metų
A. Kurkovo knygos buvo uždraustos, dabar autorius Rusijoje tarsi
neegzistuoja, tačiau piratiniuose
interneto puslapiuose jas galima
rasti ir atsisiųsti: „Pats irgi rašau
ukrainietiškai, tačiau gimtoji mano
kalba yra rusų“. Be to, autoriaus
knygos yra išverstos į tokias kalbas
kaip tajų, islandų, arabų, hebrajų.
A. Kurkovo kūrinius galima skaityti 37 pasaulio kalbomis.
Autorius aktyviai keliauja ir,
kaip pats sakė, dešimt metų iš dvi-

Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kala medines ir plastikines dailylentes. Stato malkines, pirtis, pavėsines, šiltina sienas, lubas, grindis ir atlieka kitus staliaus darbus.
Tel. (8-647) 33747.

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.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos, alucinko skardos. Gamina
lankstinius. Parduoda gamintojo
kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.

Statybos ir remonto darbai.
Stogų dengimas, namų dažymas,
skardinimo darbai ir t. t.
Tel. (8-685) 68182.
Montuoja katilines, kaminus,
vandentiekį, kanalizaciją. Atlieka
visus santechnikos darbus.
Tel. (8-695) 77442.
UAB „Ekorema“: šiltina sienas,
stogus ir grindis ekovata – sausuoju ir šlapiuoju būdu. Užpildo
oro tarpus.
Tel. (8-640) 40002.
Įdėklai - gamina, montuoja.

Šiltina fasadus. Atlieka fasadų
apdailą.Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką. Dažo struktūriniais dažais. Klijuoja klinkerį.
Tel. (8-676) 52289.
Smulkina žolę Anykščių raj.,
Skiemonių sen., Katlėrių sen.,
Molėtų raj., Alantos sen., Utenos
raj., Leliūnuose.
Tel. (8-630) 10200.
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.

Priima užsakymus medžio pjuvenų briketams. Pristato į namus.
Tel. (8-612) 93386.
Šlifuoja seną, naują parketą, senas
dažytas grindis, lakuoja. Kloja parketą, parketlentes, deda apvadus.
Tel. (8-699) 94662.

Vidaus ir lauko namų dažymas,
gipsas, dailylentės, laminatas,
grindų šlifavimas. Atsiveža medžiagas.
Tel. (8-676) 48336.

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

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.

dešimties praleido Europoje pristatydamas savo knygas. A. Kurkovas
rašo traukiniuose, lėktuvuose, bet
lėktuvuose jis produktyvesnis:
„Skridau iš Singapūro į Frankfurtą
ir skrydžio metu parašiau du knygos skyrius, publikaciją laikraščiui
bei esę“.
A. Kurkovas mano, kad prozos
kūrėjams yra svarbi vaizduotė
ir gebėjimas kurti istorijas bei
matyti jas kaip filmą: „Aš viską
matau vizualiai. Kai išsigalvoju
kažkokią sceną arba įvykį, įsivaizduoju ją kaip nufilmuotą filme“. Autorius prisipažįsta, kad
rašydamas jis mano žinąs, kuo
istorija baigsis, dažnai pati istorija rašytojui pakužda, kokia bus
pabaiga. Kai kyla kūrybinių sunkumų, autorius įsijungia depresinę klasikinę muziką.
Rašytojui buvo užduotas klausimas apie tai, kaip karas Ukrainoje
paveikė kūrybą. Autorius sakė, kad
jis turėjo padaryti pertrauką rašydamas „Šengeno istoriją“, kurią
pradėjo 2012 metais, nes įvykių
Ukrainoje buvo psichologiškai
paralyžiuotas. Tuo metu jis išleido „Maidano dienoraštį“, kuriame
aprašydavo kiekvienos dienos įvykius, kuriuos matė nuo 2014 metų
lapkričio 21 dienos iki balandžio
24-osios. Ši knyga buvo išversta ir
į lietuvių kalbą.
Paskutiniu spaudos konferencijos akcentu tapo autoriaus improvizacija fortepijonu apie Anykščius.
A. Kurkovas padainavo ir paties
sukurtą dainą pagal į rusų kalbą išverstą M. Martinaičio eilėraštį.

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 kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

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

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardyti. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
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Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginti.
Tel. (8-640) 33383.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS

buliukus

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-699) 60871, (8-610) 41900.

Geromis kainomis.

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

Nekilnojamasis turtas
Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios
būklės.
Tel. (8-682) 18972.

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

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

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

MOKAME BRANGIAI.

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

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

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

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

Raudonuosius serbentus (didesnį kiekį ima iš namų. Kalno g. 4,
Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

PERKAME
MIŠKĄ SU ŽEME
ARBA IŠSIKIRSTI.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Automobiliai

Pirtį nusikelti. Geros būklės.
El. paštas vs@baltia.com.ua
Tel. 38178900

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

Nuolat perka

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

Kita

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.: (8-647) 87959.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Gali būti daužti, nevažiuojantys.

perka

veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

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

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

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

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

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

parduoda

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Alksnio malkas. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Prasidėjo lietuviškų kuro durpių
gamybos ir prekybos sezonas.
Priimami užsakymai.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.
Kita

Statybinio laužo maltą skaldą (keliams, aikštelėms).
Tel. (8-610) 42090.
Rąstus, dviejų pjovimų, 30 kubinių
metrų, rąstai džiūna jau penkti metai.
Dėl išsamesnės informacijos skambinti telefonu: (8-600) 51050.
Dulkių siurblį ,,Karcher”, dvigulį
,,Dormeo” čiužinuką, dvivietę vaikišką kėdutę prikabinamą prie dviračio,
vaikišką kėdutę automobiliui, pakabinamą veidrodį 70 x 100.
Tel. (8-682) 64078.
Balninį automobilį ZIL-130 su savivarte puspriekabe.
Tel. (8-699) 16197.
Nekilnojamasis turtas
Miesto centre parduodu namą (sklypas 8,5 a, 5 kambariai,reikia remonto,
ūkinis, šulinys, vandens, kanalizacijos, dujų įvadai prie sklypo)
Tel. (8-675) 47714

Nebrangiai sodybą (pastatai ir 1 ha
žemės) Vilpišių k., Kavarsko sen. prie
asfaltuoto kelio Ukmergė-Kavarskas,
1,5 km nuo Taujėnų. Geras privažiavimas, rami vieta, netoli Laviškio
ežeras.
Tel. (8-650) 20554.
Kavarsko sen. Janonių k. sodyboje 41,6 balų našumo 1,18 ha žemės
sklypą (pastatus dovanoja).
Tel. (8-650) 20554.
EKOLOGIŠKUS DESERTINIUS
JUODUOSIUS SERBENTUS
iš namų, galima prisiskinti arba imti
priskintų.
Ūkininkas Albertas Grigaliūnas
Anykščių r., Kavarsko sen.,
Kalnuočių km.
Tel. (8-682) 26966.

Savadarbį traktorių.
Tel. (8-611) 32645.
Avis.
Tel. (8-381) 45965.
Bulvių kasamąsias, šienapjoves,
smulkintuvus, diskinius skutikus, grūdų valomąsias, šnėkus, plūgus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

siūlo darbą
Picerija ieško darbuotojo (-os),
Statybininkų g. 8-1, Anykščiai.
Tel. (8-656) 80431,
(8-656) 80432.

Reikalingas
ekskavatorininkas.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.
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Tarptautinis floristinių kilimų
konkursas tapo respublikiniu

Izabela KUZMICKA

liepos 23 d.
Apolinaras, Romula, Tarvilas,
Gilmina, Brigita, Roma.
liepos 24 d.
Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė,
Kristupas.

Tarptautiniu buvęs floristinių kilimų konkursas šiemet tapo respublikiniu. Nuo penktadienio ryto Anykščių A. Baranausko aikštėje floristinius kilimus pina 20 komandų iš Anykščių, Ukmergės
ir Panevėžio rajonų.
Praėjusiais metais konkurse dalyvavo 28 komandos ir ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš užsienio. Šiais metais floristų iš užsienio nėra.

mėnulis
liepos 22 - 23 d. delčia

anekdotas
Blondinė mokosi vairuoti. Tik
įlipa į automobilį, o instruktorius
jai sako:
- Jūs neišlaikėte.
Blondinė:
- Bet aš ką tik įlipau!
Instruktorius:
- Jūs atsisėdote ant galinės sėdynės.
***
Susirinkusi šeima tariasi, kur
praleisti atostogas. Sūnus ir
sako:
- Aš su didžiausiu malonumu
vykčiau ten, kur seniai nesu buvęs.
- Puiku, - pastebi tėvas, - še
porą eurų ir eik į kirpyklą!

oras
19

11

Anykščių Trečiojo amžiaus universitetas savo kilimu atspindėjo
nykstantį Lietuvos kaimą.
Visa aikštė priklota įvairių formų
ir spalvų kilimų traukė praeivių dėmesį, tačiau buvo matyti ir tuščių
vietų. Be to, šiemet visos kilimus pinančios komandos užėmė tik aikštę,
nors praėjusiais metais kilimai buvo
pinami ir prie A. Baranausko paminklo bei Šventosios upės pakrantėje.
Kilimus šiemet pina bendruomenės,
mokyklos ir net partijos.
Lietuvos socialdemokratų partijos komanda papasakojo, kad jų
kilimas padarytas iš nelukštentų
grikių, žirnių, hortenzijų ir kitų gėlių. Ažuožerietė Simona Tubienė,
kartu su savo vyru globojanti 15
vaikų, darbavosi prie šio kilimo ir
pridūrė, kad vėliau žirniai keliaus

jų ūkio paukščiams.
Debeikių moterų veiklos centro
atstovės sakė, kad idėja dalyvauti
konkurse kilo Debeikių jaunimo
stovykloje. Kavarsko moterų seklyčios komanda prisipažino, kad
norėdamos išlikti jaunos savo kilimą pavadino „Jaunyste”.
Komisija, kurią sudaro septyni
žmonės, tarp kurių yra Anykščių
rajono vicemeras, biologas Sigutis Obelevičius, išrinks penkis
laimėtojus A kategorijoje ir tris B
kategorijoje. Laimėtojai bus apdovanoti piniginiais prizais nuo
400 iki 50 eurų, priklausomai nuo
užimtos vietos ir grupės (nuo kilimo dydžio).

Raguvėlės moterų klubas savo kilimą pavadino „Vasaros spalvos”.

Burbiškio bendruomenės centro 9 žmonių komandos kilimas
buvo beveik baigtas.

Socialdemokratų partijos kilime pavaizduotas stilizuotas Vytis.

Miela jūsų ekscelencija,
Žada, kad apdės ir pensiją,
Jau ir taip aš surakinta,
Veržia kaklą kainų kilpa.

Raito parašą Skvernelis
Ir nebijo kaip erelis
Užsitraukt senjorų pyktį,
O mes baigiame sunykti.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Dėl gąsdinimų apmokestinti
pensijas Amiliutė rašo laišką
Grybauskaitei

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kas ant Lietuvos čia daros,
Tuoj senjorams bus ir galas –
Ima trūkti net ir maisto,
Nenusiperka jau vaistų.

Miela mūsų Prezidente,
Tai patarkit, kaip gyventi.
Nesmagu ir nesaugu
Kai nelieka pinigų.

