71-ieji leidimo metai

2019 m. birželio 1 d. šeštadienis

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 42/9332

Dar vienas
šimtametės
jubiliejus

Apmokestino
kažin kokią
Elmininkų
valgyklą

2 psl.
šiupinys
Rotacija. Vyriausioji rinkimų
komisiją gavo Venetos Veršulytės
prašymą nutraukti jos, kaip Anykščių rajono Tarybos narės, įgaliojimus. V.Veršulytė nuo birželio
4-osios pradės dirbti Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorės pavaduotoja. Asmuo,
tapęs vienu iš administracijos vadovų, negali būti Savivaldybės tarybos nariu. V.Veršulytę Taryboje
pakeis pirmasis ,,už brūkšnio“ likęs liberalas Kęstutis Indriūnas.

Pavogė. 2019-05-29 gautas
vyro (g. 1937 m.) pareiškimas, kad
Anykščių r., Debeikių sen., Meldučių k., Meldučių g., įsibrauta į sandėlį-dirbtuves ir iš vidaus pavogta
savadarbis oro kompresorius, elektrinis variklis 3 KW galingumo,
variniai laidai. Padaryta 100 eurų
turtinė žala.

12 psl.

3 psl.

Diskoteka virs šnabždesiu
Vargu ar Staškūniškio apylinkių gyventojams pavyks apsiginti nuo UAB,,European Energy Lithuania“ planuojamo šalia jų namų statyti 15 vėjo elektrinių parko. Panašu, kad esminių sprendimų priėmimas yra paliktas poveikio visuomenės sveikatai vertintojams, o Lietuvoje galiojantys
teisės aktai nereglamentuoja konkrečių atstumų nuo vėjo elektrinių iki artimiausių gyvenamųjų
namų. Poveikio sveikatai vertintojų atstovės teigimu, arčiausiai gyvenamųjų namų esančios elektrinės skleis 100 decibelų triukšmą, kuris prilygsta ... diskotekos triukšmui.
Teorinių skaičiavimų duomenimis, gyvenamuosius namus pasieks apie 40 decibelų garsas. Neaišku, kas vyks, jei garsas bus didesnis. Mažai tikėtina, kad yra būdų statytojus priversti nugriauti
milijonus kainuojančias elektrines.

Konferencija. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje vyko
Tarptautinė mokslinė konferencija,
skirta Pasaulio lietuvių metams,
„Baltijos šalių diasporos kultūrinė
raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, kurioje pranešimus skaitė 24 pranešėjai. Tarp
dalyvavusiųjų - Anykščių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja
Audronė Berezauskienė. Ji pristatė išeivio profesoriaus, dr. Juozo
Meškausko asmeninę biblioteką.
Kovų keliais. Antradienį, birželio 4 d., vyks žygis iš Anykščių į
Rubikius bei Debeikius, kuriuo bus
pagerbsti 1919 m. kovų už Lietuvos
laisvę savanoriai. Nuo Janydžių
pervažos žygeiviai pajudės 10 val.,
13.30 val. Rubikiuose, prie paminklo L. Biriukui, vyks minėjimas.

Marikonių
dvaras bus
atstatytas?..

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Aplinkos ministerija pasiūlė
kreiptis į Sveikatos apsaugos
ministeriją
Staškūniškio apylinkėse ketinama statytis 4,5 MW nominaliosios
galios vėjo jėgaines, kurių bokšto aukštis - 125-164 m., rotoriaus
diametras - 149 m., o bendras jėgainių aukštis - 199,5 - 238,5 m.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo
konkrečių planuojamų elektrinių
yra už 325, 340 ir 365 metrų.
,,Kokiu atstumu nuo gyvenamųjų namų draudžiama statyti vėjo
elektrines? Ar sanitarinės zonos
dydis priklauso nuo elektrinių galingumo? Ar yra reikalavimai dėl
elektrinių keliamo triukšmo?“ - tokius klausimus išsiuntėme Aplinkos ministerijai, nurodę ir šalia
Staškūniškio ketinamų statyti vėjo
elektrinių techninius parametrus.
Atsakymą pateikė Dr. Mindaugas Raulinaitis, Aplinkos minsiterijos Taršos prevencijos politikos
grupės vyr. specialistas, kuruojantis poveikio aplinkai vertinimo
klausimus.

Kiekviena iš dabar Kurklių seniūnijoje veikiančių vėjo elektrinių skleidžia 106 decibelų garsą. Dalis
naujojo parko elektrinių bus tokio pat triukšmingumo kaip jau esančios, o kita dalis, esanti arčiau
sodybų, turėtų burgzti tyliau.

Dabužių miške nufotografuota meška
Kavarskiečio medžiotojo Alvydo Eimonto filmavimo kamera
gegužės 28-osios naktį Dabužių miške užfiksavo mešką. Šleivakojė apsilankė žvėrių maitinimo vietoje.
Medžioklės žinovas Vladislovas Maslinskas ,,Anykštai“ sakė,
kad meškos apsilankymas Anykščių rajone jo nestebina. ,,Galbūt
tai ne viešnia, o jau mūsų meška, kuri ir peržiemojo Lietuvoje“, svarstė V.Maslinskas.

Viešėjo. Gegužės 24 dieną
Anykščių rajono savivaldybės delegacija dalyvavo Baltarusijoje
vykusiame ekonomikos forume
„Naujos galimybės ir bendradarbiavimo perspektyvos“ ir regioninėje Grodno srities parodoje. Kaimyninėje šalyje lankėsi vicemeras
Dainius Žiogelis, Rajono tarybos
narys Kazys Šapoka, UAB „Jaros
prekyba“ vadovas Rolandas Musteikis ir Karolina Stankevičūtė.

Mešką Dabužių miške užfiksavo kavarskiečio medžiotojo įrengta
filmavimo kamera.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Meškos Anykščių rajone nėra
naujiena
Kadangi teoriškai Lietuvoje
meškų nėra, jų medžioklė nėra reglamentuota. Tiksliau, jų nėra medžiojamųjų žvėrių sąraše. ,,Dabar
aišku, kad sėdėdamas medžioklės
bokštelyje gali sulaukti draugo“, juokėsi Kavarsko būrelio medžiotojas A.Eimontas.
Pernai vėlų rudenį, iškritus pirmajam sniegui, meškos pėdsakai
buvo pastebėti Svėdasų seniūnijoje.
„Svėdasų krašte (tiksliau, prie
Aulelių esančiame Juodkalnyje) labai panašu, kad apsilankė meška!!!
Pėdsakai sniege, kuriuos matėme
šiandien išėję pasivaikščioti, labai
panašūs į atvaizdus pėdsakų, internete pateiktų ir pristatomų kaip
meškos, vaizdus“ - pernai rudenį
,,Facebook“-e rašė svėdasiškis Zenonas Navickas.

4 psl.

6 psl.
asmenukė

Migracijos
saldo

Šventa vieta tuščia nebūna.
Emigravus iš Lietuvos septyniems šimtams tūkstančių, pasirodė vilkai.
Leidus šaudyti vilkus - atėjo
meškos.
O Arvydas Juozaitis dar šaukia,
kad Lietuva tuštėja...
Gal ir gerai, kad jo tauta neišrinko prezidentu.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Dar vienas šimtametės jubiliejus

Raimondas GUOBIS

Svėdasų miestelio gyventoja kartu su modernia Lietuvos valstybe lemtingaisiais 1918 m. paskutinę pavasario dieną, gegužės
31 – ąją, gimusi Fausta Merkytė – Palskienė šventė 101 – ąjį gimtadienį.
Ypač gražūs ir vaizdžiai paveikūs ir skaitmenys, ir jubiliejus,
nes šimtmetį perkopusiam žmogui kiekvieni išgyventi metai tikrų
tikriausia naujo jubiliejaus pradžia.
Gimusi Svėdasų dvare besibaigiant Pirmajam pasauliniam karui,
užaugo ir visą amželį nugyveno
Svėdasų miestelyje. Tad šios moters atmintyje visas mūsų krašto
amžiaus kodas. Tiesiog neįtikėtina
žvelgti į klebonijos kieme užfiksuotą vaizdą - seną nuotrauką, kurioje
dar visai paaugliukė Fausta kartu
su Svėdasų klebonu Jonu Kraniausku, mirusiu 1935 m., legendiniu vargonininku Petru Vinkšneliu,
jo dukromis, Vale Legaite ir merginomis, kurių rankose kanklės. Mat
buvo tas laikas, kai pavasarininkių
kanklininkių orkestrėlis kūrėsi,
instrumentų trūko, todėl vargonininkas Faustai leido tame būrelyje
skambinti mandolina.

Ištekėjo labai jauna, kartu su
vaikais sunkiai išgyveno metus,
kai vyras kalėjo sovietiniuose
lageriuose. Niekuomet nebuvo
lengva, duoną pelnėsi siuvėjos ir
kitais darbais, tačiau niekuomet
nebuvo liūdna. Šios moters veide
tiesiog žydėjo giedruma ir šypsena, o meilę gyvenimui dainomis
išdainuodavo. Vos susikūrė Svėdasų kultūros namuose etnografinis
ansamblis, į jį Fausta įsijungė ir
uoliai dalyvavo, dainomis, smagiomis istorijomis džiugino, kol
beveik devyniasdešimties sulaukė.
Nė nepamatė, kaip užaugo, gal net
paseno vaikai, subrendo anūkai,
po pasaulį pabiro jų vaikai ir vaikaičiai. Jei visus į būrį surinktum,

Daugiau negu prieš dešimtmetį liaudies kultūros šventėje Anykščiuose Fausta Merkienė su Irena Guobiene. Autoriaus nuotr.
ko gero, visas šimtas būtų. Nūnai
seniausioji svėdasiškė tebegyvena
savo namuose, kartu gyvenančios
dukros ir netoliese gyvenančios kitos dukros globoje. Dažnai aplanko
ir kiti artimieji. Senolė per dienas

panirusi į maldą, gyvena mąstydama ir prisimindama, praėjusių dienų atminties puslapius vartydama..
Apie tai, ką per nugyventas dienas,
prabėgusius metus patyrusi, retsykiais labai įdomiai papasakoja.

Anykštėnui už debiutinę poezijos knygą –
Šilalės krašto premija
Anykštėnas matematikas, kompozitorius, Kauno technologijos
universiteto profesorius Giedrius Alkauskas tapo Šilalės rajono
tarybos įsteigtos Dionizo Poškos premijos laureatu.

Anykštėno Giedriaus Alkausko poetinis debiutas daugiau nei sėkmingas. Jau pirmoji poezijos knyga buvo įvertinta premija.

Dionizo Poškos premija skiriama už geriausią naują lietuviškos
poezijos knygą, išleistą praėjusiais
kalendoriniais metais, kurioje atspindi etniniai motyvai, lietuviškos
tradicijos ir istorinė tautos atmintis.
G.Alkauskas 2018 metais išleido
debiutinę poezijos knygą „Keliaujantis akmuo“, kuri ir buvo įvertinta Dionizo Poškos premija.
Premija matematikui, kompozitoriui, poetui G.Alkauskui buvo
įteikta gegužės 24 dieną Bijotuose.
Juose, prie D.Poškos Baublių muziejaus, buvo surengtas 55 – asis
tarptautinis festivalis „Poezijos
pavasaris“, kurį Lietuvoje organizavo Lietuvos rašytojų sąjunga ir
Rašytojų klubas, o Šilalės rajone
jis vyko Bilioniuose ir Bijotuose.
G.Alkauskas tapo vienuoliktuoju Dionizo Poškos premijos laureatu. Iki anykštėno ja buvo apdovanoti Vladas Braziūnas, Henrikas
Algis Čigriejus, Viktorija Daujotė
(Daujotytė), Valdemaras Kukulas

Bibliotekoje – vilkų paroda
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje iki liepos 1
dienos veiks trijų Baltijos valstybių 100-mečiui skirta tarptautinė
vaikų knygų iliustruotojų paroda „Bėgimas su vilkais“.
Baltijos šalių parodoje „Bėgimas su vilkais“ pateikiami 44
geriausių šiuolaikinių Lietuvos,
Latvijos ir Estijos iliustruotojų

darbai, kuriuose vaizduojami vilkai.
Trijuose stenduose pateikta
po vieną lietuvių, latvių ir estų

sakmę apie vilkus. Paroda – tai
mažesnė Londono knygų mugėje
parodytos ekspozicijos versija.
Anykščių viešojoje bibliotekoje
ji bus eksponuojama iki liepos 1
dienos.
Tarp lietuvių autorių įrašyti šie
vardai: Ieva Babilaitė, Inga Da-

Ragina kreiptis į seniūnijas
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis per paskutinį Rajono tarybos
posėdį ragino deputatus ir žiniasklaidos atstovus paskleisti žinią
apie tai, kad nuo šalnų ir sausros nukentėję ūkininkai turėtų
kreiptis į seniūnijas.
,,Kompensavimo šiais metais gal
ir nebus, bet sutarčių vykdymui tos
pažymos bus svarbios“, - aiškino savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas V.Velikonis.

Ūkininkai sudaro išankstines produkcijos pardavimo sutartis, kuriose
yra ,,force majeure“ (,,nenugalima
jėga“) punktas. Šiam punktui pagrįsti,
įrodyti, paprastai supirkėjai reikalauja

pažymų.
Pasak V.Velikonio, jau treti metai
Lietuvos žemės ūkiui dėl skirtingų
priežasčių yra ekstremalūs. Žemės
ūkio skyriaus vedėjas Tarybos nariams aiškino, kad šių metų šalnos
ypač skaudžiai kando serbentų augintojams, nuostolių patyrė ir obelų sodų
savininkai.
Pateikę išankstines produkcijos pateikimo sutartis, ūkininkai gali tikėtis,
kad nuostoliai bus kompensuoti.

(po mirties), Stasys Skrodenis, Vytautas Stulpinas, Stasys Jonauskas,
Romas Sadauskas, Stasys Eidrigevičius, Algimantas Mikuta.
Šilalės viešoji biblioteka apie
anykštėną rašė: „G. Alkauskas yra
tarptautiniu mastu įvertintas matematikas. Mokslininko vardu visiškai neseniai pavadinta matematinė
konstanta. Giedrius taip pat yra
kompozitorius. Autoriniai muzikos
koncertai, išleistos kompaktinės
plokštelės, parašyti dainų ciklai –
visai tai dera viename asmenyje. O
kur dar eilės?! Skaitant poeto biografiją, nori nenori pradedi klausti,
kaip viename žmoguje telpa tiek
skirtingų sričių ir spalvų?“ – taip
laureatą pristatė renginio Bilioniuose vedėja Rima Norvilienė.
Knygą „Keliaujantis akmuo“
pernai vasarą G.Alkauskas pristatė
ir anykštėnams Anykščių koplyčioje. Tuomet G.Alkauskas sakė, kad
poezijos neketina pamiršti ir išleista knyga tikrai nebus paskutinė.

-ANYKŠTA

gilė, Lina Dūdaitė, Lina Itagaki,
Rasa Joni, Dalia Karpavičiūtė,
Kęstutis Kasparavičius, Aušra
Kiudulaitė, Aistė Misevičiūtė
(Akvilė Magicdust), Martynas
Pavilonis, Rimantas Rolia, Elena
Selena, Karolis Strautniekas, Kotryna Zylė ir Lina Žutautė.

-ANYKŠTA
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Virmantas Velikonis sako,
kad ūkininkams vertėtų susirinkti pažymas.

spektras
Perspėjo. Valdančiųjų „valstiečių“
lyderis Ramūnas Karbauskis penktadienį perspėjo, kad nepavykus pakeisti Seimo pirmininko, susidariusi
krizė gali privesti iki pirmalaikių
parlamento rinkimų. „Jeigu neįvyks
pasikeitimas Seimo pirmininko pozicijoje, koalicinė sutartis negalios.
Jeigu ji negalios, nebus galimybės
tada formuoti Vyriausybės Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos siūlomam premjerui Sauliui Skverneliui.
(...) Tai reiškia, kad mes einame į
situaciją, kurioje neišvengiamai bus
neeiliniai rinkimai“, – BNS sakė R.
Karbauskis. „Valstiečių“, „socialdarbiečių“ ir „tvarkiečių“ ketvirtadienį
pasirašytame memorandume dėl
koalicijos yra numatyta, kad Seimo
pirmininko pareigos atiteks „socialdarbiečių“ atstovui.
R. Karbauskis teigė, kad partija
svarstytų pašalinti iš savo gretų V.
Pranckietį, „jeigu jis griaus koaliciją
savo veiksmais“.
Rentos. Socialdemokratų darbo
frakcija su kitomis frakcijomis žada
aptarti galimybę įteisinti rentas į
Seimą nebepatekusiems parlamentarams, sako „socialdarbietė“ Irena
Šiaulienė. „Pati projekto dar nesu
mačiusi, bet čia nebus nuo frakcijos,
manau, jeigu tai bus, bus sutarimas
platesnis. Kol kas frakcijoje rimtai
šiuo klausimu nekalbėjome. Turėtų
būti net platesnis (aptarimas – BNS),
nei koalicijoje“, – BNS sakė I. Šiaulienė. „Yra seniūnų sueiga, seniūnai,
jie turi kalbėtis savo frakcijose“, –
dėstė ji. Pirmasis apie šią iniciatyvą
paskelbęs naujienų portalas delfi.lt
nurodo, kad pataisomis siūloma, jog
vieną kadenciją Seime dirbusiam
Seimo nariui būtų mokama 30 procentų atlyginimo siekianti renta, dvi
Seimo kadencijas – 40 proc., o tris ir
daugiau – 50 proc. „Socialdarbiečių“
frakcijos narys šios partijos lyderis
Gediminas Kirkilas sakė pritariantis
rentų skyrimui. Jis minėjo, kad tokia
praktika yra taikoma Estijoje, todėl
ir Lietuvai reikia pereiti „prie normalios europinės praktikos“.
Apskundė. Buvusi teisėja ir parlamentarė Neringa Venckienė apskundė Jungtinių Valstijų imigracijos
teismo sprendimą atidėti jos prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą
nuo šių iki 2022 metų, penktadienį
pranešė portalas delfi.lt. Šis balandį
priimtas sprendimas sunkino jos galimybes likti JAV ir išvengti ekstradicijos į Lietuvą. Buvusi politikė anksčiau įtikinėjo JAV institucijas, kad
jai tereikia kelių papildomų mėnesių
Amerikoje, jog šalies tarnybos apsispręstų dėl prieglobsčio suteikimo.
N. Venckienės sūnus Karolis Venckus delfi.lt patvirtino, kad buvusi
politikė šį sprendimą apskundė. Jos
advokatas Markas Davidsonas yra
sakęs, kad prašymo dėl prieglobsčio
atidėjimas pakenks N. Venckienės likimo JAV galimybėms. Teisininkas
tvirtino, jog sprendimą atidėti prieglobsčio klausimą paskelbęs imigracijos teismas nenurodė tam jokios
priežasties.
Lietuvos
prokurorai
siekia
N. Venckienės grąžinimo, kad jai
galėtų būti pateikti kaltinimai dėl
teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo,
neteisėto informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis
ir kitų nusikaltimų. Pati N. Venckienė tvirtina, kad šie kaltinimai yra politiškai motyvuoti ir kad jos gyvybei
iškiltų pavojus, jeigu ji būtų grąžinta
į Lietuvą.

SITUACIJA

???

Šarūnas Marčiulionis
po Europos
Parlamento
rinkimų atsisakė
mandato. Ką apie tai
manote? Rinkėjų
apgaulė ar
elementarus politinis
manevras?
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Apmokestino kažin kokią
Elmininkų valgyklą vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio sūnaus įsigytas buvusios valgyklos pastatas Naujuosiuose Elmininkuose priskirtas apleistiems ir apmokestintas 3 proc. nekilnojamojo turto tarifu,
nors pernai jam buvo nustatytas 1 proc. tarifas. Pernai tarifas nustatytas už šiuos metus, šiemet - už
2020-uosius.
Apleistų pastatų sąraše iš viso yra 34 Anykščių rajono statiniai.

savaitės citatos
Garsas eina į dangų...
Rosita MILERIENĖ, VšĮ ,,Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ projekto vadovė, apie
vėjo jėgainių skleidžiamą garsą:
,,Kuo aukštesnė elektrinė - tuo
mažesnis garsas pasiekia žemę.“
Dar ir bičiuliams trofėjų
parodo
Vladislovas MASLINSKAS,
medžioklės ekspertas, apie tai,
kaip meškos gali pasielgti su
žmonėmis: ,,Pritrenkia, užmaskuoja, paskui grįžta ir panaudoja
maistui.“
Normalu. Kraštietis...

Birutė DAUGELIENĖ:
,,Labai gaila, kad rinkimuose reikia balsuot už partiją, o ne už konkretų žmogų. Gal tada ir nebūtų visokių
nesusipratimų.“

Manoma, jog eksmero Kęstučio Tubio sūnus
į Naujųjų Elmininkų valgyklos pastatą investavo tikėdamasis, kad netoli jo iškils medinė
pilis ir įsigyto pastato vertė pakils.

Lina DAPKIENĖ:
,,Neapgalvotus,
spontaniškus
sprendimus visada lydi blaškymasis
ir betikslis laiko eikvojimas. Labai
gaila, kad į Europos Parlamento rinkimus kai kurie žiūri kaip į žaidimą
ar dar vieną bandymą, nes trūksta
atsakingo, rimto požiūrio, įsigilinimo
ir realaus vertinimo. Priėmus netinkamą sprendimą, tenka manevruoti
ir laviruoti. Politikos šiuo klausimu,
akivaizdu, yra nedaug... Kita vertus,
garsios pavardės pritraukia. Dėmesys
buvo atkreiptas.“

,,Rasytė Mažytė“:
,,Elementarus politinis manevras.
Partija gavo balsus už pavardę. Jei
išrinktas žmogus nevažiuoja, tai gal
tada kitus rinkimus skelbia, o ne siunčia, ką patys nori.
Manau, Lietuvoje balsuoti išvis
nereikėtų eiti, nes vis tiek nesvarbu,
ką išrenkam, jie ten padaro viską taip,
kaip patys nori.“

Sprendimą dėl apleistų pastatų
didesnio apmokestinimo gegužės
23-iąją priėmė Anykščių rajono taryba. Apleistų, didesniu tarifu apmokestinamų pastatų sąrašus Taryba tvirtina kiekvienais metais.
Prieš rajono Tarybai priimant
sprendimą buvęs Anykščių rajono
meras, rajono Tarybos narys Kęstutis Tubis pareiškė, jog balsavime
nedalyvausiąs. ,,Nežinomas turtas,
nežinomoje vietoje, nežinomi savininkai. Galiu pakliūti į nemalonią
padėtį, nes galbūt kažkoks turtas
yra man pažįstamo žmogaus“, nusišalinimo nuo klausimo svarstymo motyvus grindė eksmeras
netiesiogiai pripažindamas, kad šio
sprendimo svarstyme jis yra suinteresuotas asmuo.
,,Šiais metais į sąrašą įrašyti du
nauji objektai. Vienas jų - valgykla, o kitas?“ - klausė Rajono tarybos narys, liberalas Saulius Rasalas. ,,Kitas - ne valgykla“, - atsakė
meras Sigutis Obelevičius, sukeldamas politikų juoko bangą. Bet
paskui paaiškino, kad tai pastatas
Kavarske, Šaltinio gatvėje.
Priminsime, kad bent jau anksčiau Naujųjų Elmininkų valgyklos
pastatas buvo registruotas K.Tubio
sūnaus Manto vardu. M.Tubis valgyklą nusipirko iš Debeikių seniūnijos ūkininko Vladislovo Tamo-

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja Audronė Savickienė sako, jog valgyklos pastatas
iš sąrašo buvo išbrauktas todėl, kad jis buvo
aptvarkytas.

šiūno.
V. Tamošiūnas „Anykštai” pasakojo, kad jis dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo kreipėsi į
tuometinį rajono merą K. Tubį ir
po to jam pavyko parduoti buvusią
valgyklą mero sūnui.
„Raštiškai kreipiausi į merą,
norėjau, kad man tą mokestį panaikintų. Nenaikino jie man to mokesčio. Ir tada man patarė to pastato atsikratyti. Meras paklausė: „Už
kiek parduodi?“ Kalba išėjo ir …
pardaviau. Taip ir įvyko sandėris“,
– pasakojo V. Tamošiūnas (Robertas ALEKSIEJŪNAS „Mero sūnus
šalia būsimos pilies įsigijo pastatą“, 2016-08-06).
Dalies sąraše įrašytų pastatų, tarp
jų ir Naujųjų Elmininkų valgyklos,
savininkai nėra skelbiami.
Tačiau panašu, kad pastaraisiais
metais šis pastatas nebuvo perparduotas. Anykščių savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų ir
turto skyriaus vedėja Audronė Savickienė teigė, kad trigubas Elmininkų valgyklos apmokestinimas
niekaip nėra susijęs su K.Tubio
statuso pasikeitimu. Ji aiškino, kad
pastatas iš apleistųjų sąrašo išbraukiamas, kai pasikeičia jo savininkai. ,,Yra sąlygos. Kai pasikeičia
pastato savininkai - jiems duodame
laiko susitvarkyti. Bet, kai niekas

nejuda...“ - lyg ir pripažino, kad
Elmininkų valgyklos savininkai
nesikeitė, o pastatas nėra tvarkomas, A.Savickienė.
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vedėja kalbėjo, jog apleistų pastatų
perpardavinėjimas ar perrašinėjimas kitiems šeimos nariams kelia
Savivaldybei problemų. ,,Troškūnų mieste bendrabutis parduotas
ukrainiečiams. Dėl buvusios Kavarsko ligoninės turime skundų.
Perka senos močiutės vardu...“, kalbėjo A.Savickienė.
Kas tie 3 procentai finansine
išraiška - nėra aišku. Anykščių
savivaldybės administracijos darbuotoja dėstė, jog nekilnojamojo
turto mokesčius administruoja
Valstybinė mokesčių inspekcija, o
į rajono biudžetą jie ,,įkrenta bendrame katile“.
A.Savickienė aiškino, kad dalis
trigubai apmokestintų asmenų sugeba to mokesčio išvengti. Mokesčių landas lengviausiai randa fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys
sandėlius, daržines, fermas.
,,Apleistų pastatų apmokestinimas didesniu tarifu yra greičiau
prevencinė priemonė, raginimas
savininkams juos susitvarkyti nei
finansinė nauda rajonui“, - tvirtino
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vedėja A.Savickienė.

Romaldas GIŽINSKAS, anykštėnas, socialdemokratas, apie klasikinių partijų sėkmę rinkimuose:
,,Buvo metas, kai partijos Lietuvoje
skambėjo kaip prakeiksmas. Dirbtinai susikūrė komitetai, galimai - F.
E. Dzeržinskio pavyzdžiu.“
Kada buvo kitaip?
Arvydas MAČIULIS, ūkininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos narys, apie rinkimų rezultatus: ,,Daug nesigilinant galima
sakyti, kad visus rinkimus laimėjo
bukinanti, primityvi, bet, kaip gyvenimas parodė, paveiki propaganda, o tiksliau, tie, kas turi galimybę
ta propaganda manipuliuoti.“
Pirmasis skambino Lukas
Pakeltis?
Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono meras, apie tai,
kaip pasikeitė verslininkų požiūris į Anykščius pasikeitus vietos
valdžiai: ,,Man jau skambina investuotojai, domisi galimybe čia
kurti verslus.“
Labiausiai džiugu
išrinktiesiems...

Juozas RATAUTAS, anykštėnas, apie naujuosius Europos
parlamento narius, atstovausiančius Lietuvai: ,,Džiugu, kad
Europos parlamente atsiranda
naujų veidų, personalijų, nusiteikusių dirbti Lietuvai.“
Vieną savininką tikrai
pažįstate

Romualdas INČIRAUSKAS:
,,Suprato, pagaliau, kad atstovauti ES
reikia politinės patirties, o krepšinis
čia niekuo dėtas.“

Naujųjų šeimininkų užsandarintame Naujųjų Elmininkų pastate vėl žioji skylės.

Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono tarybos narys, nusišalindamas nuo balsavimo dėl
neprižiūrimų pastatų trigubo
apmokestinimo:
,,Nežinomas
turtas, nežinomoje vietoje, nežinomi savininkai. Galiu pakliūti į
nemalonią padėtį, nes galbūt kažkoks turtas yra man pažįstamo
žmogaus.“

IŠ ARTI

2019 m. birželio 1 d.

Dabužių miške nufotografuota meška
Lietuvoje šią žiemą, mūsų šalyje ir
pramiegojo žiemodamos.
Eurazinių rudųjų lokių patinai
sveria iki 400 kg., patelės 150 -250
kg. Paprastai lokiai atsiveda 1-2
jauniklius. Šie gyvūnai yra visaėdžiai - meškos medžioja ir smulkius, ir stambius gyvūnus. Pasak
V.Maslinsko, uogaujanti, grybaujanti ar iš avilių bičių medų kopinėjanti
meška nėra pasakų kūrėjų išmislas,
o realybė.
Baisus žvėris

Medžioklės žinovas Vladislovas Maslinskas mano, kad gali būti
jau ir Lietuvoje žiemojančių meškų.
(Atkelta iš 1 psl.)
Šių metų gegužės pradžioje meška fimavimo kamerų buvo užfiksuota Biržų rajone. Ten ji taip pat, kaip
ir Dabužių miške, atėjo į žvėrių maitinimo vietą ir paėdusi išėjo.
Pastaraisiais metais meškos ar
bent jų pėdsakai pastebėti Panevėžio, Telšių, Ukmergės, Radviliškio,
Varėnos rajonuose.
Esame tarp ,,meškingų“
valstybių
Eurazinis rudasis lokys gyvena

rievės

Rytis KULBOKAS
Krachas. Tik taip norisi
apibūdinti konservatorių remtos
Ingridos Šimonytės pasirodymą
antrajame Prezidento rinkimų
ture, kuriame ji triuškinamai
pralaimėjo ekonomistui Gitanui
Nausėdai.
Šis krachas konservatoriams
beveik toks pat, kai po antrojo
Seimo rinkimų turo, laimėję
pirmąjį, triuškinamai pralaimėjo „valstiečiams“. I. Šimonytė antrajame ture surinko net
mažiau balsų nei pirmajame, kai
Prezidentu išrinktas G.Nausėda
antrajame ture už jį balsavusiųjų skaičių padvigubino. Beje,
G.Nausėdos pergalei rinkimuose
būtų užtekę tų pačių jo pirmajame ture surinktų balsų.
Tik pergalė Europos parlamento rinkimuose šiek tiek sumažino
šoką dešiniesiems dėl jų remtos
kandidatės milžiniško pralaimėjimo. Bet natūralu, kad jie laimėjo
Europos parlamento rinkimus
– konservatorių elektoratas buvo
maksimaliai mobilizuotas rinki-

Baltarusijoje, Belovežo girios masyvai šiems žvėrims tinkama teritorija.
Didelė meškų populiacija ir Estijoje.
Todėl, pasak V.Maslinsko, lietuvių
neturėtų stebinti į mūsų šalį atklystančios meškos. Jos gali migruoti,
ieškodamos naujų maitinimosi teritorijų, gali keliauti ir dėl meilės
reikalų - ieškodamos partnerių. Kadangi pastaraisiais metais meškos
ar bent jų pėdsakai Lietuvoje pastebimos dažnai, pasak V.Maslinsko,
nėra absurdiška manyti, kad mes
jau turime nuosavą mešką. Gal ta
meška ar meškos, kurios pastebimos
mams, juk jų kandidatė pretendavo tapti Prezidente.
Šie rinkimai pateikė kai
kuriuos atsakymus dėl realaus
politinių jėgų balanso, galutinius paaiškinimus dėl tų pačių
„valstiečių“ iškilimo Seimo rinkimuose, bet daug įdomesni jie
buvo politinių technologijų, kaip
išspausti maksimalų rezultatą iš
turimų ribotų sąlygų, naudojimu.
Sociologai, skelbdami politinių
partijų ir politikų reitingus pasako tik dalį tiesos iš tos, kuri lemia
rinkimų rezultatą. Paprastai
jie skelbia tik partijų ir politikų
palaikymo procentus. Tačiau
palaikymas, ketinimas balsuoti
už konkrečią politinę jėgą, svarbiausias daugiamandatiniuose
rinkimuose ir, be kita ko, lemiantis, kurie kandidatai pateks
į antrąjį rinkimų turą. Tačiau
kai kandidatai lieka vienas prieš
vieną – įsijungia papildomas faktorius – už ką niekada nebalsuosite. O pagal šį faktorių Lietuvoje
Tėvynės sąjungai – Lietuvos
krikščionims demokratams lygių
turbūt niekada nebuvo. Kaip užsimena sociologai, į klausimą, už
kurią partiją niekada nebalsuosite, apklausiamieji dažniausiai
atsako, kad už Tėvynės sąjungą.
Todėl kandidatams likus vienam
prieš vieną – konservatorių
šansai mažėja, nes oponentas
surenka ne tik jį palaikančiųjų,
bet ir nuoširdžiai konservatorių
neapkenčiančių rinkėjų balsus. O
kiek žmonių vien šiuose rinkimuose balsuoti ėjo su žodžiais –
nebalsuočiau, bet konservatorių
negalima į valdžią leisti?

Medžioklės žinovas aiškino, kad,
aptikus vilko irštvą su vilkiukais,
galima drąsiai vilkiukus imti į rankas - vilkė žmogaus nepuls, nes veikia jos savisaugos instinktas. Vilkė
greičiau praras vaikus nei rizikuos
gyvybe. Tokiose situacijose meškų
elgesys yra visai kitoks: žmogui atsidūrus tarp motinos ir vaikų, išgyvenimo galimybės įsibrovėliui lieka
minimalios. ,,Pritrenkia, užmaskuoja, paskui grįžta ir panaudoja maistui“, - kaip kartais su žmonėmis elgiasi meškos, dėstė V.Maslinskas.
Jis aiškino, kad meškos neabejotinai pavojingesnės nei vilkai ar lūšys - ir dėl savo galių, ir dėl elgesio
modelio. ,,Lūšys dažnai gyvena visai arti žmonių, bet jos sugeba išlikti nepastebėtos. Jos yra tykotojos,
renkasi nesunkiai įveikiamą grobį.
Be to, lūšys yra prastos bėgikės“,
- kalbėjo V.Maslinskas. Negirdėti
atvejų, kad ir kitose šalyse vilkai ar
lūšys būtų puolę žmones, bet apie
lokių išpuolius - informacijos yra į
valias. Tiesa, dažnai kalti ir patys
nukentėjusieji, kurie apsigauna dėl
meškų išvaizdos: regis, nerangūs,
taikūs gyvūnai, tačiau jeigu ji jau
nusprendžia paragauti žmogienos -

galimybių pabėgti nėra.
Reikia apsimesti, kad esi
didelis!
Skaitydamas rekomendacijas, kaip
Sibire apsisaugoti nuo meškų, radau
originalių pastebėjimų. Pavyzdžiui,
nurodoma, kad nėra buvę atvejų,
kad meška užpultų žmonių grupę,
kurioje būtų buvę bent trys asmenys.
Rašoma, jog vaikštant po teritoriją,
kur potencialiai gali būti meškų, būtina kelti triukšmą - rėkauti, daužyti
pagaliais į medžius, nes šleivakojės
greičiausiai nenorės turėti reikalų su
tokiu problemišku asmeniu. Pamačius mešką, rekomenduojama virš
galvos iškelti kuprinę, krepšį ar dar
kažką, ką nešiesi ar turi po ranka.
Meška neva galvos: ,,Obana, koks
didelis priešas!”- ir nepuls. Smagiausias įstrigęs patarimas apie žmogaus santykius su meškomis: ,,Jei tu
nematai meškos, tai nereiškia, kad ji
tavęs nemato.”
V.Maslinskas dėstė, kad meškos nėra tokios bendruomeniškos

ir šeimyniškos kaip vilkai. Vilkai
gyvena šeimynomis - mama, tėvas,
pirmamečiai vilkiukai ir antramečiai vilkiukai. Maitinančiai ir vaikus prižiūrinčiai motinai kiti vilkų
šeimos nariai parneša maisto. Vilkai
medžioja būriais, veikia strategiškai,
sugeba apsupti būsimą maistą. Bet
lokiukus augina tik mama. ,,Gal tėvas kažkur būna, gal ir nelabai toli,
bet vaikų auginimas meškų šeimynose yra motinų rūpestis“, - aiškino
medžioklės žinovas.
Žymusis Lietuvos gamtininkas
Tadas Ivanauskas yra nurodęs, kad
paskutinė Lietuvos meška buvo
nušauta 1883 metais. Viduramžiais
meškos buvo Lietuvos simbolis, jų
buvo pilni miškai. Tačiau lietuviai
jas nuolat ir beatodairiškai naikino.
Meškos intensyviai medžiotos ne
dėl to, kad gurmanai valstiečiai labai
būtų norėję meškienos - jos naikintos kaip ideologinis priešas. Kaip ir
vilkai, meškos mielai renkasi lengvai prieinamą maistą - avis, veršius
ir kt., o ūkininkai savo turtu niekada
nebuvo linkę dalytis.

Meškos gyvena didžiojoje Eurazijos dalyje.

Labai nedaug trūko, kad
savi marškiniai - arčiau kūno.
prezidentą būtume turėję kitą.
Tuo rinkimai naujajam PrezidenTačiau G. Nausėdai užteko
tui būtų baigęsi.
išminties nepadaryti esminės
Balsų suskaidymo neišvengė
klaidos, o aplinkybės susiklostė
su centru ir kaire tapatinitin palankiai.
ti kandidatai. Jei dešiniųjų
Ką daryti, jei turi stabilų 20
balsus rinkimuose dalijosi tik
– 30 procentų rinkėjų skaičių,
G.Nausėda ir I.Šimonytė, tai
bet reikia savo kandidatą išvesti
kairiųjų ir centristų – visi kiti
į antrąjį rinkimų turą? – Kuo
likę kandidatai. Net keista, kaip
labiau išskaidyti priešininkų baltiek daug rinkimuose galėjo būti
sus, o savuosius kuo labiau sutuos pačius balsus besidalijančių
koncentruoti. Šiuose rinkimuose
kandidatų. Nenustebčiau, jei
taip ir įvyko – dar gerokai prieš
rinkdami palaikymo parašus, kad
rinkimus konservatoriai paskelgalėtų dalyvauti rinkimuose, juos
bė partijos remiamo kandidato
rėmė visai neatsitiktinės jėgos.
rinkimus, pavadino skambiai –
Toks skaidymasis - neįtikėtina sė„demokratijos švente“, pakvietė
kmė partijai, kuri turi nuolatinį ir
prie tų rinkimų prisijungti ir ne
stabilų elektoratą. Kas gali būti
partijos narius.
geriau, nei išskaidyti konkurentų
Juose
balsai? PrisimeI.Šimonytė su„...Tačiau kai kandi- nant ir Anykščių
triuškino partijos
rajono savivaldos
datai lieka vienas prieš rinkimus, galima
paramos siekuvieną – įsijungia papil- spręsti, kad į ansio diplomato
Vygaudo Ušacko
domas faktorius – už trąjį mero rinkimų
kandidatūrą ir
ką niekada nebalsuo- turą išėjęs Kęstaip jį eliminavo
tutis Tubis taip
site...“
iš rinkimų kovos.
pat pateko, visų
Korta jau kirsta
pirma, dėl perne– daug balsų iš
lyg išsiskaidžiusių
įvairių pažiūrų rinkėjų surinkti
konkurentų balsų, - tereikėjo, kad
galėjęs diplomatas pralaimėjo
pretendentų būtų buvę vienu ar
vidaus rinkimus, o konservatoriai
dviem mažiau, ir antrajame ture
išsaugojo mažiau skaidomus debūtume matę visai kitą veidą.
šiniųjų balsus.Kvietimo į konserPrezidentu pretendavęs tapti
vatorių kandidato rinkimus buvo
Premjeras Saulius Skvernelis
sulaukęs ir G.Nausėda, tačiau
prieš pat rinkimus bandė konekonomistui užteko apdairumo
soliduoti kairiuosius balsus, bet
juose nedalyvauti. Tikėtis įveikti
jam nepavyko – per vėlu, o dar ir
I.Šimonytę TS-LKD partijos
įvaizdis sušlubavo. Jo nepatekirinkimuose būtų buvę naivu. Vis
mas į antrąjį prezidentinių rinkidėlto ji konservatorių Vyriausymų turą, manau, buvo strateginis
bėje buvo Finansų ministrė, o
konservatorių tikslas. Jei net

G.Nausėda sugebėjo suvienyti
kairiųjų elektoratą, tai neabejotinai kairiųjų balsus dar labiau
būtų susirinkęs S.Skvernelis.
Tačiau... Gal ir teisus buvo
S.Skvernelis, Anykščiuose kalbėjęs, kad apie jį stengiamasi
formuoti kvailoko personažo –
savotiško pasakų trečiojo brolio
įvaizdį. Juk strateginis tikslas,
konservatorių kandidatui norint
laimėti prezidento rinkimus, kuo
mažesnis rinkėjų dalyvavimas
antrajame ture, į antrąjį turą išvedant ideologiškai labai panašų
arba dar labiau nei patys konservatoriai nemėgstamą kandidatą
(o teoriškai - meile bankininkams
tauta nepasižymi, tad variantas
galėjo suveikti).
Neįtikėtina, kad toks tikslas
galėjo būti keliamas, o planas
įgyvendinamas? Tačiau kodėl gi
ne, juk ne tokia tolima praeitis
sufleruoja chrestomatinį pavyzdį,
kai rinkėjai išrinko nekenčiamą
prezidentą antrai kadencijai, nes
rinkimų konsultantams pavyko
pasiekti, kad jis patektų į antrąjį
turą su dar labiau nekenčiamo
kandidato perspektyva.
Taip atsitiko Rusijoje, kai rusai
antrai kadencijai prezidentu
išrinko tokį nemėgstamą Borisą
Jelciną. Amerikiečių konsultantai
sugebėjo jį išvesti į antrąjį turą
su B.Jelcinui pačiu palankiausiu
kandidatu – komunistu Genadijumi Ziuganovu. Nekentė rusai
B.Jelcino, bet perspektyva išrinkti komunistą buvo dar blogesnė.
Taip psichologinių manipuliavimo technologijų būdu antrą
kartą prezidentu tapo B.Jelcinas.
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Moksleivis, kuris lyderystės mokėsi JAV

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Aštuoniolikmetis Šarūnas Grigonis davė Anykščių rajono tarybos nario priesaiką. Jis tapo jauniausiu Tarybos nariu Anykščių istorijoje, o galbūt ir apskritai jauniausiu šalyje deputatu.
Š.Grigonis – Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleivis, gimnazijos prezidentas. Praėjusią
vasarą vaikinas dalyvavo mainų programoje Jungtinėse Amerikos Valstijose, lankėsi Indianos universitete ir Vašingtone, kur sėmėsi lyderystės ir pilietiškumo žinių bei įgūdžių. Po beveik mėnesio
trukmės programos mokymų vaikinas į Anykščius grįžo su idėja, kaip visi galime prisidėti prie
miesto gražinimo ir įkūrė tinklalapį dailusmiestas.lt.

Pirmąsias dienas JAV moksleiviai iš Baltijos šalių praleido Indianos rančoje.

Jauniausias visų laikų Anykščių rajono tarybos narys Šarūnas Grigonis porinkiminiame Tėvynės
sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatų į Tarybą sąraše išsaugojo aukštą aštuntąją
poziciją, kurioje jis buvo ir prieš rinkimus.
Abiturientas, kviečiantis nebūti abejingiems
,,Projektas, kuriame dalyvavau,
yra skirtas Baltijos šalių šimtmečiams paminėti, taigi JAV valstybės
departamentas sukvietė jaunuosius
lyderius atvykti į JAV ir pasisemti žinių apie lyderystę. Šį projektą
organizuoja JAV Valstybės departamentas ir Indianos universitetas.
Šiame universitete svečiavomės
vizito metu, jame praleidome 2,5
savaitės, o savaitę – Vašingtone,
JAV Valstybės departamente. Projekto tikslas – mokyti jaunus žmones augti ne tik kaip lyderiams, bet
ir skatinti daryti kažką gera, naudinga savo bendruomenei sugrįžus
į gimtuosius miestus“, – pasakojo
Jono Biliūno gimnazijos abiturientas.
Šiame projekte, kurio metu
moksleiviai gavo progą susipažinti
su JAV, dalyvavo po 7 mokinius iš
visų trijų Baltijos šalių.
Tarptautinio projekto metu JAV
Valstybės departamentas kiekvienam dalyviui skyrė premiją iki 200
dolerių už sugalvotą idėją savo
bendruomenei.
Pirmiausia Šarūno paklausiau
apie stotyje pastatytą pianiną
- kažkodėl buvau įsitikinusi, kad
ši idėja būtų labai tinkama. Vaikinas juokėsi, jog tikrai šio projekto
metu vienas latvis sugalvojo Dauguvos autobusų stotyje pastatyti
pianiną, tačiau paties Šarūno idėja kiek kitokia: ,,Aš noriu sukurti
tinklalapį, o vėliau ir app‘są (programėlę, kurią galima parsisiųsti į
išmaniuosius įrenginius), pavadintą dailusmiestas.lt, kuriame kiekvienas Anykščių miesto svečias
ar pats anykštėnas galėtų pažymėti
visas infrastruktūrines problemas.
Sakykime, matai duobę kelyje ar
tavo gatvėje neveikia šviestuvas,
neišvežamos šiukšlės. Tada eini
į tinklapį, pažymi problematišką vietą, įkeli nuotrauką, pridedi
mažą aprašą. Tai leistų susistemin-

ti pateiktą informaciją apie įvairias
infrastruktūros problemas ir imtis
problemos sprendimo greičiau
– kreiptis į Savivaldybę. Galbūt
vėliau projektas plėstųsi ir rajono
mastu.“ Šarūno sumanytas tinklalapis jau egzistuoja ir sėkmingai
veikia - kiekvienas anykštėnas gali
į jį įkelti jam kliūvančią problemą.

Susitiko su kaubojais
,,Pirmas tris dienas leidome rančoje, kur svaidėme tomahaukus, žaidėme kitus įprastus kaubojų žaidimus,
mėgavomės tradiciniu amerikietišku
maistu bei diskutavome apie rančos
valdytojų itin mėgstamus ginklus.

Miegojome specialioje kaubojų viloje, kur dažnai vyksta ir vestuvės.
Be to, jodinėjome žirgais - tai viena
iš egzotiškiausių pramogų Amerikoje, dėl kurios čia privažiuoja turistų
iš visos valstijos. Atrodo keista, kad
nuskridęs 8000 kilometrų atsidūriau
lyg kaimo turizmo sodyboje Anykščių rajone. Indianos klimato juosta
lygiai tokia pat kaip Lietuvos, tad
stovint miške sunku suprasti, ar esi
Anykščių šilelyje, ar Rytų vidurio
Amerikoje. Kol mūsų, lietuvių, grupė 2 dienas praleido toli nuo miesto
šurmulio, latvių ir estų komandos
įstrigo Niujorke dėl siautusių audrų.
Ten jie pamatė Niujorką, o mums
teko vietiniams kaubojams padėti skaldyti malkas, sukurti laužą ir
pasakoti apie žemaitukus. Tik trečią
dieną turėjome galimybę pagaliau
kartu susiburti po vienu stogu, o ketvirtą dieną keliavome apsigyventi
amerikiečių šeimose. Mano šeima
buvo labai maloni, augino mažus

vaikus ir aukštesnį už žmogų vokiečių dogą.
Priimtas buvau šiltai, savaitgaliais
man aprodė miesto įžymybes, teko
nuvažiuoti net į Kentukio valstiją ir
pamatyti ,,Fort Knox”, viso šalies
aukso saugyklą, tačiau tik iš šono.
Pasirodo, kad auksą gali pamatyt tik
JAV pilietis - tapo aišku, kad amerikiečiai savo aukso svetimiems nerodo. O apsilankius vokiškų patiekalų
restorane, gavau dešrelių su bulvių
koše, labai mažai besiskiriančių nuo
ragaujamų namie“, – apie esamus ir
nesamus kultūrinius skirtumus kalbėjo Šarūnas.
,,Darbo dienomis tas dvi savaites
lankėmės Indianos universitete. Jis
yra nedideliame miestelyje, Blumingtone. Vasarą miestelis tokio
dydžio kaip Anykščiai, o rudenį padidėja beveik tris kartus, nes į miestą
sugrįžta apie 50 000 studentų”, - pasakojo Šarūnas.
(Nukelta į 11 psl.)

Kaip išvažiuoti į JAV?
Kelionės po Europą jau tapo visiškai įprastu dalyku, tačiau išvažiuoti į JAV dar vis retas reiškinys
– juk brangu, reikia tvarkytis kalnus dokumentų, skrydžiai trunka
ne kelias, o keliolika valandų.
Šarūnas sakė šį projektą radęs
visai atsitiktinai: ,,Likus dviem
dienoms iki paraiškų teikimo pabaigos, facebook’e pamačiau JAV
ambasados kvietimą dalyvauti
specialioje programoje. Per dvi
dienas, tiesiog žaibiškai, reikėjo
užpildyti aplikacijos formą – surašiau visus savo akademinius pasiekimus, užklasinius nuopelnus, apie
300 žodžių esė apie tai, ką man
reiškia visuomenė, pilietiškumas,
lyderystė, ir motyvacinį laišką. Po
savaitės gavau laišką, jog patekau
į antrąjį etapą – daviau 15 minučių
interviu apie tai, ką veikiu gimtajame mieste, apie jau minėtas visuomeniškas, pilietiškas veiklas
mieste ir gimnazijoje. Tada JAV
ambasada Vilniuje išsiuntė mano
aplikaciją į JAV, Vašingtoną. Visa
tai vyko 2018 metų vasarį, o 2018
metų liepos viduryje gavau džiugią
žinią. Vienam žmogui buvo skirta
apie 10 tūkst. dolerių. Taigi buvo
įskaičiuoti ir lėktuvo bilietai, ir apgyvendinimas, ir maitinimas. Beje,
lipant į lėktuvą iš Frankfurto į Čikagą, vieno lietuvio iš grupės neįleido, nes lėktuvas buvo visiškai
pilnas. 16 metų ir 1 dienos amžiaus
vaikinui teko skristi atsiskyrus nuo
grupės vėlesniu reisu“, – apie savo
patirtį pasakojo Šarūnas.

Šarūnas Grigonis JAV Valstybės departamente ir prie Baltųjų rūmų.

Jaunųjų lyderių komanda iš visos Lietuvos su lydinčia mokytoja Indianapolio oro uoste.
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Diskoteka virs šnabždesiu
(Atkelta iš 1 psl.)
,,Atsakydami į jūsų 2019 m.
gegužės 28 d. paklausimą, informuojame, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Konstitucinio
Teismo nutarimuose įtvirtintas tiesioginis institucijų įgaliojimų nustatymas, t. y. kiekviena institucija
gali atlikti tik įstatymų ir kitų teisės
aktų jai pavestas atitinkamos srities
valstybės valdymo ar kitas funkcijas ir įgyvendinti valstybės politiką
konkrečioje srityje. Galiojantys
įstatymai, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimai ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 199809-22 nutarimu Nr. 1138 patvirtinti Aplinkos ministerijos nuostatai
nesuteikia teisės Aplinkos ministerijai oficialiai aiškinti įstatymų ir
kitų teisės aktų nuostatas, jų taikymą, nagrinėti konkrečias situacijas
ir daryti šių situacijų vertinamojo
pobūdžio išvadas. Pagal kompetenciją teikiame Aplinkos ministerijos specialistų nuomonę, kuri
nėra oficialus teisės aiškinimas ar
sprendimas konkrečioje situacijoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo (toliau – PAV įstatymas)
7 straipsnio 2 dalies nuostatomis,
planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į šio įstatymo 2 priede pateiktą sąrašą (toliau – PAV įstatymo 2
priedo sąrašas), turi būti atliekama
atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Jūsų minima planuojama
ūkinė veikla atitinka PAV įstatymo
2 priedo sąrašo 3.8.1 papunktyje
nurodytą veiklą – vėjo elektrinių
įrengimas, kai įrengiamos 3 vėjo
elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau.
Vadovaujantis PAV įstatymo 3
straipsnio 3 dalies nuostatomis, atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo turi būti atlikta iki įstatymuose
įtvirtinto leidimo (statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti
žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ir kitų įstatymuose nurodytų
leidimų) išdavimo. Jeigu atranka
dėl poveikio aplinkai vertinimo ir
(ar) poveikio aplinkai vertinimas
neatlikti, leidimas neišduodamas.
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis LR visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo ir kitų teisės
aktų nuostatomis, klausimai, susiję

su poveikiu visuomenės sveikatai,
sanitarinėmis apsaugos zonomis
ir triukšmo ribiniais dydžiais priskirti Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai“, - nurodė dr.
M.Raulinaitis.
Taikomi bendrieji
reikalavimai triukšmui
Gavus šį atsakymą, neliko nieko
kito, kaip tik tuos pačius klausimus
siųsti į Sveikatos apsaugos ministeriją. Iš pastarosios pavaldume
esančio Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro gavome šios įstaigos Visuomenės sveikatos saugos
skyriaus vedėjos Irenos Taraškevičienės parengtą atsakymą.
,,Teisės aktais nėra nustatytas
minimalus atstumas nuo vėjo jėgainės (jėgainių). Kiekvienu konkrečiu atveju 30 kW ir didesnės
įrengtosios galios vėjo elektrinių
atstumas nuo gyvenamųjų namų
įvertinamas atsižvelgiant į jų keliamą triukšmą, šešėlių mirgėjimą
ir kitus veiksnius. Šis atstumas
turi užtikrinti, kad minėti veiksniai
neviršytų teisės aktų reikalavimų
(pvz., triukšmas negali viršyti 45
dBA nakties metu). Minėtas įvertinimas vykdomas sanitarinės apsaugos zonos dydžio nustatymo
procedūros metu, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Vėjo elektrinių sanitarinės
apsaugos zonos dydis priklauso
muo elektrinių galingumo. Kuo
galingesnė elektrinė, tuo didesnį
triukšmą ji skleidžia į aplinką ir
reikia didesnio atsumo, kad triukšmas aplinkoje sumažėtų iki minėto dydžio. Atskirų reikalavimų
tik vėjo elektrinių triukšmui nėra.
Šioms elektrinėms taikomi Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” reikalavimai. Atkreiptinas
dėmesys, kad vėjo elektrinės skleidžia žemo dažnio garsus, infragarsą. Žemo dažnio garsai blogiau
sulaikomi pastatų sienų, dėl to
geriau girdimi patalpose, kai kito
dažnio garsai gali būti nejuntami.
Vertinant minėtų garsų poveikį,
taikomos Lietuvos higienos normos HN 30:2018 „Infragarsas ir
žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai
gyvenamosiose, specialiosiose ir
visuomeninėse patalpose“ nustatytos ribinės vertės“, - ,,Anykš-

tai“ atsakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Visuomenės
sveikatos saugos skyriaus vedėja
I.Taraškevičienė.
Triukšmas eis į dangų
Kadangi ir Aplinkos ministerijos,
ir Sveikatos apsaugos ministerijos
atstovai iš esmės nurodė, kad už
elektrinių išdėstymą yra atsakingi
poveikio visuomenės sveikatai
vertinojai, paskambinome šį darbą
Anykščių rajone atlikusios Klaipėdos įmonės VšĮ ,,Pajūrio tyrimų
ir planavimo intitutas“ projekto vadovei Rositai Milerienei.
R.Milerienė ,,Anykštai“ sakė,
kad, atliekant poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, subjektyvumo
yra labai mažai, nes atstumus ir
triukšmą skaičiuoja programos. Pasak projekto vadovės, VšĮ ,,Pajūrio
tyrimų ir planavimo intitutas“,
atlikdamas poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, stengėsi minimizuoti neigiamus elektrinių
padarinius aplinkiniams gyventojams. R.Milerienė aiškino, kad tolimesnės nuo gyventojų elektrinės,
pagal ,,Pajūrio tyrimų ir planavimo
intituto“ išvadas, galės skleisti 106
decibelų garsą, o artimiausios 100 decibelų. ,,Vikipedija“ decibelų skalę lygina su žmonėms gerai žinomais garsais. 100 decibelų
triukšmas prilyginamas diskotekos
keliamam triukšmui.
Poveikio sveikatai vertintojų
ataskaitoje nurodoma, kad gyvenamajai aplinkai priimtinas triukšmo
lygis yra apie 40 decibelų ir išskaičiuojama, kad artimiausių namų
gyventojus tik toks triukšmas arba
šiek tiek didesnis ir pasieks. 40 decibelų garsą Vikipedija palygina su
šnabždesiu. ,,Kuo aukštesnė elektrinė - tuo mažesnis garsas pasiekia
žemę“, - apie tai, kad rekordinis
Lietuvoje Staškūniškio elektrinių
aukštis yra naudingas, o ne grėsmingas aplinkai, aiškino vertintojų
atstovė.
Elektrinių skleidžiami garsai
priklauso ne tik nuo jų galingumo, bet ir nuo jų šiuolaikiškumo,
tvarkingumo ir t.t. R.Milerienė
aiškino, kad, pagal poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, išskaičiuoti teoriniai dalykai, o kad
užsakovai pastatytų būtent tokias
elektrines, kokios nurodytos poveikio vertinime, nėra jos įstaigos
reikalas.

Aplinkinių sodybų gyventojai
baiminasi ne tik elektrinių triukšmo, bet ir šešėliavimo. Poveikio
visuomenės sveikatai vertinime
nurodoma, kad ,,šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar
higienos normų nėra.“ Todėl remiamasi Vokietijos standartais.
Vokietijoje šešėliavimas leidžiamas iki 30 valandų per metus.
Poveikio visuomenės sveikatai
vertinime dėstoma, kad Staškūniškio vėjo elektrinių parke turės
būti įdiegti sensoriai, kurie, esant
didžiausiam saulės aktyvumui,
stabdys elekrinių darbą.
Surinko protestuojančių
gyventojų parašus
Priminsime, jog problemą dėl
būsimo elektrinių parko projekto į
viešumą iškėlė Staškūniškio apylinkių gyventojos Asta Ališauskienė, Vilė Vaivadienė bei Ona Misiūnaitė. Moterys, nerimaudamos
dėl būsimos elektrinių kaimynystės, kreipėsi į ,,Anykštos“ redakciją. Anykščių rajono vadovams
įteiktas 104 staškūniškiečių, protestuojančių prieš vėjo elektrinių
parko statybas, pasirašytas raštas.
Bet elektrinių projekto įgyvendintojų - UAB ,,European Energy Lithuania“ atstovas Audrius
Čypas ,,Anykštai“ aiškino, kad,
šalia Staškūniškio pastačius vėjo
jėgaines, visas kaimas turėsiąs tik
naudos. Ne paslaptis, kad iš mūsų
rajono gyventojų didžiausią naudą
elektrinės neš ūkininkams, kurie
jau sudarė sklypų nuomos sutartis. Redakcijos šaltinių teigimu,
už sklypo vienai jėgainei nuomą
ūkininkai per metus gali tikėtis
5000 eurų.
Redakcijos kalbinti Anykščių
rajono meras Sigutis Obelevičius
bei vicemeras Dainius Žiogelis
dėstė, kad jie suprantą gyventojus, kuriems neramu dėl būsimos
elektrinių kaiminystės. Tačiau
rajono vadovai aiškino, kad vargu ar yra teisinių būdų sustabdyti statybas. ,,Verslininkai turėtų
susitikti su bendruomene, su gyventojais ir susitarti. Ateina apie
60 milijonų eurų investicija, bus
ir viena kita darbo vieta. Tačiau
jeigu bus konfliktas su gyventojais... Tikiuosi, šalys sugebės susitarti“, - ,,Anykštai“ sakė meras
S.Obelevičius.

„Tele2“ pristato naują išmanųjį „Fonos“:
dabar įsigysite pigiau ir gausite dovanų

Telekomunikacijų
bendrovė
„Tele2” pristato naujieną – naujosios kartos išmanųjį telefoną
„Fonos O1“ ir skelbia nuolaidą jam
įsigyti. Tai padaryti ir dar gauti dovanų galima tik operatoriaus salonuose arba internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.
„Džiaugiamės galėdami savo klientams pristatyti naujieną – išmanųjį
„Fonos O1“. Tai ypatingas telefonas:
jame įdiegtos pažangiausios technologijos, skirtos naujausiems flagmanams,
tačiau jį įsigyti, beje tik iš „Tele2“, galima
už ypač patrauklią kainą“, – sakė Vaida
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direktorė.

Pradinė įmoka – 1 Eur, išmanioji
apyrankė – 1 ct
Šiuo metu telefonui „Fonos O1“ su
64 GB atmintine galioja itin patrauklus
pasiūlymas: jam įsigyti taikoma 20
proc. nuolaida ir tik 1 Eur pradinė įmoka, o kartu su juo – vos už centą – galima gauti ir išmaniąją apyrankę „Fitbit
Inspire HR“.
Sumokėjus minėtą 1 Eur pradinę
įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį su
„Tele2“ neribotų pokalbių ir SMS planais (nuo 7,5 Eur/mėn.), skelbiamais
www.tele2.lt, šis telefonas dabar kainuoja 8,25 Eur/mėn. (kaina ne akcijos
metu – 249 Eur).
Be to, pasirinkus mokėjimo planą su

neribotais pokalbiais, SMS ir 2,5 GB ar
daugiau duomenų (nuo 9,9 Eur/mėn.),
išmani apyrankė „Fitbit Inspire HR“ kainuos vos 0,01 Eur (dovanos vertė – 99
Eur).
Nuolaida taikoma nuo kainos ne akcijos metu. Telefonų skaičius ir pasiūlymo
laikas riboti. Taikomas valstybės nustatytas laikmenos mokestis – 5,25 Eur.
Daugiau informacijos www.tele2.lt arba
paskambinus 117.
Kodėl verta rinktis „Fonos O1“?
Naujasis telefonas „Fonos O1“ stebina
savo privalumų gausa. Tvirtas ir elegantiškas dizainas, patvarus metalinis
rėmelis, 6 colių įstrižainės ekranas ir net
3 kameros – tik dalis geriausiųjų šio telefono savybių.
Nors „Fonos O1“ priskiriamas vidutinio segmento telefonų grupei, jame
įdiegta tokių funkcijų, kurias dažniausiai
palaiko tik prabangūs flagmanai. Viena
tokių – greitasis įkrovimas, dėl kurio net
visiškai išsekusią bateriją papildyti ga-

lima itin sparčiai. Beje, jos talpa siekia
3500 mAh, taigi bateriją įkrovus pilnai
– telefonui energijos užteks parai ar net
kelioms.
Tai dar ne viskas. Dovanų pridedamas
ir belaidis įkroviklis, kuris ypač praverčia
kelionėse, gamtoje ir visur, kur sunkiau
atrasti elektros lizdą. Telefoną tereikia
padėti ant šio išmanaus įkroviklio ir baterija ima akimirksniu pildytis energija.
Be to, išmaniajame įdiegtas ir piršto
atspaudo skaitytuvas bei veido atpažinimo funkcija. Dėl jų telefoną atrakinti
galima itin greitai ir patogiai: prisilietimu
arba žvilgtelėjimu į ekraną. Šios technologijos užtikrina ir informacijos saugumą
– jas įjungus, išmanųjį atrakinti galės tik
jo savininkas.
Naujosios kartos funkcijų telefone
įdiegta ir daugiau. Pavyzdžiui – „NFC“
technologija. Jos dėka su „Fonos O1“
galima lengvai atlikti kasdieninius bekontakčius mokėjimus ir susieti telefoną
su kitais įrenginiais.
Ne mažiau įspūdingos ir „Fonos

spektras
Uostai. Rytinių Baltijos jūros
uostų konkurencingumas ateityje
priklausys nuo jų gebėjimo prisitaikyti prie geopolitinių pokyčių,
konferencijoje „TransBaltica 2019“
pareiškė audito, mokesčių ir verslo
konsultacijų įmonės „KPMG Baltics“ atstovas Andžis Ubelis. Baltijos
jūros rytų uostų užimama rinkos dalis per pastarąjį dešimtmetį gerokai
padidėjo, tačiau ateityje jiems teks
spręsti, kaip tęsti savo plėtrą, pažymėjo ekspertas. Anot jo, ateityje
svarbų vaidmenį atliks valdymas,
geopolitika, technologijos, kibernetinis saugumas, vežimo daugiarūšiu transportu jungtys ir aplinkos
apsauga. Labai svarbu, kaip uostai
sugebės ateinančiais metais prisitaikyti prie inovacijų ir pokyčių, pareiškė A. Ubelis. Kalbėdamas apie
kitus iššūkius, ekspertas taip pat
paminėjo galimą maršrutų, kuriems
gali padaryti poveikį geopolitinė ir
pasaulio ekonomikos padėtis, perplanavimą.
BVP. Lietuvos bendrasis vidaus
produktas (BVP), patikslintais duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį,
palyginti su 2018-ųjų ketvirtuoju
ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką padidėjo
1 proc. ir to meto kainomis siekė
10,611 mlrd. eurų. Pirmąjį ketvirtį,
palyginti su tuo pačiu 2018 metų
laikotarpiu, Lietuvos ekonomika
pašalinus sezono ir darbo dienų
skaičiaus įtaką padidėjo 3,8 proc.,
antrąjį ekonomikos augimo įvertį
paskelbė Statistikos departamentas,
įvertinęs BVP komponentus gamybos, išlaidų ir pajamų metodais. Pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu
ketvirčiu, teigiamam BVP pokyčiui
didžiausios įtakos turėjo išaugusi
apdirbamosios gamybos ir statybos
įmonių sukurta pridėtinė vertė. Neigiamą įtaką darė finansinės ir draudimo veiklos ir nekilnojamojo turto
operacijų pridėtinės vertės neigiami
pokyčiai.
Kaltina. Teheranas penktadienį
apkaltino Rijadą „sėjant nesantaiką“ regione ir taip pasitarnaujant
Izraeliui. Pareiškimas buvo padarytas Saudo Arabijai surengus Persijos įlankos regiono ir arabų šalių
viršūnių susitikimus stovyklai prieš
Iraną sutelkti. Saudo Arabija „toliau
sėjo nesantaiką tarp islamiškų šalių
ir regione, o tai – sionistų režimo
noras“, pareiškė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Seyedas
Abbasas Mousavi.

-BNS

O1“ kameros. Dviguba yra įdiegta
telefono nugarėlėje, o trečioji, skirta
asmenukėms, priekyje. Beje, pastaroji yra papildyta sulieto fono funkcija,
praversiančia kuriant portretines nuotraukas.
Iš karto paruoštas naudotis
Nepaisant to, jog į „Fonos O1“ įdiegta tiek daug pažangių technologinių
sprendimų, šiuo telefonu naudotis
ypač lengva ir patogu. Todėl tai puikus
pasirinkimas ieškantiems savo pirmojo išmaniojo arba anksčiau turėjusiems žemos klasės telefoną ir dabar
norintiems išmėginti daugiau funkcijų.
Tik įsijungę naująjį išmanųjį, galėsite
iškart pradėti juo naudotis. Gamintojai
viskuo pasirūpino iš anksto: nustatyti lietuvių kalbą, įdiegti „Microsoft
Office“ programų paketą bei įrašyti
svarbiausias programėles, tokias kaip
„Facebook“, „Instagram“, „Google“ ir
kt.
Naująjį telefoną įsigyti ir daugiau informacijos sužinoti galima internetinėje svetainėje www.tele2.lt bei visuose
„Tele2“ salonuose.

Užsak. Nr.637.
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Prašoktos kurpaitės
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Kolibriai – puošnieji
pasiuntinukai
12:55 Dramblių šeimyna
ir aš
13:50 Mis Marpl 2 N-7.
Vienu pirštų spragtelėjimu
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Stovintis priešaky.
Lietuvos Respublikos
Prezidentai.
22:30 Meilė ant šoninės
linijos N-7
24:00 Mieloji Čariti N-14

06:05 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
06:30 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
06:55 “”Nickelodeon” valanda. Sveiki atvykę į “Veiną””
07:25 “Kung Fu Panda”
07:55 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:25 “Tomo ir Džerio pasakos”
08:55 “Ogis ir tarakonai”
09:05 Tomas ir Džeris. Vilis
Vonka ir šokolado fabrikas
10:45 Tėčio dienos stovykla
12:30 Mano draugas delfinas 2
14:45 Uždelsta meilė N-7.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Nepaprastas
Žmogus-Voras N-7.
22:15 Žalioji zona N14.
00:35 12 pėdų po vandeniu
N14.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”
N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Ūkio šefas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių
būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Planeta 51”

13:20 “Šoklusis bičiulis.
Pasaulio čempionas”
15:05 “Paveldėtojai” N-7
17:30 “Olimpinė diena”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Įsikūnijimas” N-7
22:50 “Galutinis vaizdas”
N-14
00:35 “Brangusis Džonai”
N-7 (kart.)

06:30 Galiūnai. Lietuvos
rinktinė - Europos rinktinė
(k). 2018 m.
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 “Geriau vėliau, negu
niekada” N-7
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Žemė iš paukščio
skrydžio”
11:40 “Iš visų jėgų” N-7
12:10 “Būk ekstremalas”
N-7
12:40 “Pragaro viešbutis”
N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
16:00 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL.
Rungtynės dėl I vietos.
19:30 “Tiltas” N-7
21:55 “Iliuzija” N-7
22:55 “Mirties įšalas” N14.
23:55 Niekada nepasiduok
(k) N-7
02:05 Ryklys robotas (k)
N14.

06:45 “Būrėja” (k)

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 13
N-7.
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Neužmiršti. (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7.
10:00 “Mirtis rojuje” N-7.
11:10 “Namai, kur širdis”
11:55 “Neklausk meilės

vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7.
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Adjutantas N14
00:20 “Išbandymų diena”
N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Keršytojų komanda”
(kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Svajonių sodai”.
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Atsargiai! Merginos”
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.

21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Apiplėšimas uragano
akyje” N-14
00:05 “Melas ir paslaptys”
N-14

06:30 “Džiunglių princesė
Šina” (k) N-7.
07:25 “Stoties policija” (k)
N-7.
08:25 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:30 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7.
11:35 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7.
13:45 “Stoties policija” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7.
15:55 “Paskutinis faras” N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
18:30 Betsafe–LKL.
Lietkabelis - Neptūnas.
Numatomos rungtynės dėl
bronzos.
21:00 13 valandų. Slaptieji
Bengazio kariai N14
23:55 Karo menas (k) N14
02:05 “Iliuzija” (k) N-7.

06:35 “Tėvas Motiejus”
07:45 “Rožių karas”
09:55 “Mylėk savo sodą” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” (k)
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”

2019 06 02
07:20 “Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu”
08:20 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:20 “Tėvas Motiejus” N-7
10:40 “Būrėja”
11:50 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:20 “Hemsley ir Hemsley:
skanu ir sveika”
12:55 “Gardžiausi Merės
Berės patiekalai”
13:30 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Kapitonė Marlo.
Laisvas kritimas N14.
23:00 Nelaukta tiesa N14.
00:50 Išgelbėk mane (k)
N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė.
Menora (kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (kart.).
08:15 Dainuoju Lietuvą.
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 Pasižvalgykime po...
Sen Lui
09:30 Euromaxx.
10:00 Lietuvos mokslininkai. Knygotyrininkas
Domas Kaunas.
10:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
11:00 Šventadienio mintys.

(kart.).
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Europos irklavimo
čempionatas. Finalai.
13:00 Stop juosta.
13:25 Šokių konkursas
„Mes – Pasaulis“.
14:55 Europos irklavimo
čempionatas. Finalai.
16:45 Dainuoju Lietuvą.
17:00 Vartotojų kontrolė
18:00 Kultūringai su
Nomeda.
18:45 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
19:40 Dauntono abatija 3
N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Legendos.
22:00 Da Vinčio demonai 3
23:45 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
00:30 Gera muzika gyvai.
Samba Toure (kart.).

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” N-7
07:30 “Pragaro kelias”
(kart.) N-7
08:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
N-7
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Sandėlių karai” N-7
11:00 “Atgal į gamtą” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma
misija” N-7
13:00 “Žygis per
Himalajus”
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7

18:00 “Blogas policininkas”
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP.
Vasara”
22:30 “Geriausi mūsų metai”.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Nuostabūs gyvūnų
pojūčiai“ N-7.
12.00 „Detektyvas Linlis“
N-7.
14.00 „Šerlokas Holmsas“
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Ant bangos. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Skyrybos savo
noru“. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Skyrybos savo
noru“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius Luisas.
Meilės alegorija“. N-7.
00.45 „Širdies plakimas“
N-7.

2019 06 03
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Tabatos salonas”
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Stažuotoja” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Turi mylėti šunis N-7.
23:00 “Amžina meilė” N-7.
01:00 “Senjora” N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018“.
(kart.).
07:10 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Stop juosta (kart.).
08:50 Kačių ABC 2 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Kultūringai su
Nomeda. (kart.).
13:55 Lietuvos mokslininkai.
Knygotyrininkas Domas
Kaunas. (kart.).
14:25 Dauntono abatija 3
N-7. (kart.).
15:15 Kačių ABC 2
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1

16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Ten, kur namai 4 N-7.
19:15 Putino kerštas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
22:00 Išmesk mamą iš traukinio
23:30 Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata
01:15 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Iš peties” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”.. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7

20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Vieniša” S
00:55 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba. Laida
žvejams.
08.00 Ant bangos. N-7.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.05 „Raudonoji karalienė“
N-7.
12.10 „Triufaldinas iš
Bergamo“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.50 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.50 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“ N-7.
00.35 Lrytas tiesiogiai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 13
N-7.
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 12 beždžionių 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7.
10:00 “Mirtis rojuje” N-7.

11:10 “Namai, kur širdis”
11:55 “Neklausk meilės
vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7.
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pavojai gelmėse 2.
Rifas N14
00:20 “Išbandymų diena” N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos”
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių”
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Atsargiai! Merginos”
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.

22:00 “Žemiau 6. Kalno stebuklas” N-14
00:05 “Melas ir paslaptys”
N-14

06:35 “Džiunglių princesė
Šina” (k) N-7.
07:30 “Stoties policija” (k)
N-7.
08:30 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:30 “Paskutinis faras” (k)
N-7.
10:25 “Kobra 11” (k) N-7.
11:25 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7.
13:45 “Pragaro virtuvė” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7.
15:55 “Paskutinis faras” N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
18:30 Betsafe–LKL. Rytas Žalgiris. Numatomos finalo
rungtynės.
21:00 Priverstinis kerštas
N14
22:50 13 valandų. Slaptieji
Bengazio kariai (k) N14
01:45 “F. T. Budrioji akis” N-7.

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7.
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Didelės svajonės,
mažos erdvės”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” (k)
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabu-

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 13
N-7.
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Po vienu dangum
N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7.
10:00 “Mirtis rojuje” N-7.

11:10 “Namai, kur širdis”
11:55 “Neklausk meilės
vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7.
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Melo pinklės N14
01:05 “Išbandymų diena”
N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos”
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių” N-7
13:00 “Pažadėtoji”. N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Atsargiai! Merginos”
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.

21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Fenikso skrydis” N-7
22:25 “Vikinglotto”.
00:20 “Melas ir paslaptys”
N-14

06:15 “Geriau vėliau, negu
niekada” (k) N-7.
07:10 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
08:05 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:05 “Paskutinis faras” (k)
N-7.
10:05 “Kobra 11” (k) N-7.
11:05 “Ekstrasensų mūšis”
N-7.
13:45 “Pragaro virtuvė” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7.
15:55 “Nemiga” N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
18:30 Betsafe–LKL.
Neptūnas - Lietkabelis.
Numatomos rungtynės dėl
bronzos .
21:00 Los Andželo katastrofa
N-7.
22:55 Priverstinis kerštas
(k) N14
00:45 “Kas žudikas?” (k)
N-7.

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7.
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” (k)
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
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žiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Tabatos salonas”
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Stažuotoja” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Atostogų stovykla
N-7.
22:55 “Amžina meilė” N-7.
00:55 “Senjora” N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018“.
(kart.).
07:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Linija, spalva, forma.
(kart.).
08:50 Kačių ABC 2 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Monstriukė Molė
13:30 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
14:20 Putino kerštas. (kart.).
15:15 Kačių ABC 2
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva

(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora
18:15 Ten, kur namai 4 N-7.
19:05 Mokslo sriuba.
19:25 Meistras, stebėjęs
kasdienybę
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Damos. Širdžių dama
N-14
23:10 Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata
00:55 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Iš peties” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.

20:55 “Orai”.
21:00 “Karštos galvos” N-7
22:40 “Aukščiausia pavara”
N-7
23:55 “Daktaras Hausas”
N-14
00:50 “Kaip aš susipažinau
su jūsų mama” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.05 „Raudonoji karalienė“
N-7.
12.10 „Triufaldinas iš
Bergamo“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“ N-7.
00.35 Lrytas tiesiogiai.
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13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Tabatos salonas”
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Stažuotoja” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Mirtis po žeme N-7.
22:55 “Amžina meilė” N-7.
00:55 “Senjora” N-7.

18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18:15 Ten, kur namai 4 N-7.
19:05 Mokslo sriuba.
19:25 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu
Freemanu 3. Ar egzistuoja
aukštesnioji rasė?
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Bėgam iš Berlyno
N-14.
23:00 Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata
00:45 DW naujienos rusų
kalba.

PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Franko Sinatros istorija. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
08:50 Kačių ABC 2 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai.
(kart.).
13:00 Baltoji Iltis (kart.).
14:30 Meistras, stebėjęs
kasdienybę (kart.).
15:15 Kačių ABC 2
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.

20:55 “Orai”.
21:00 “Universalus karys”
N-14
23:05 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:20 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.05 „Raudonoji karalienė“
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“ N-7.
00.35 Lrytas tiesiogiai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 13
N-7.
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Babilonas Berlynas
N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7.
10:00 “Mirtis rojuje” N-7.
11:15 “Namai, kur širdis”

12:00 “Neklausk meilės
vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7.
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Vidury vandenyno N-7.
00:55 “Išbandymų diena”
N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos”
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių”
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Atsargiai! Merginos”
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “12 galimybių” N-14

00:15 “Melas ir paslaptys”
N-14

06:00 “Pragaro viešbutis”
(k) N-7.
06:55 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
07:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
08:50 “Nemiga” (k) N-7
09:50 “Kobra 11” (k) N-7.
10:50 “Ekstrasensų mūšis”
N-7.
13:45 “Pragaro virtuvė” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7.
15:55 “Nemiga” N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris
- Rytas. Numatomos finalo
rungtynės.
21:00 Teisingumo riba N14
22:55 Los Andželo katastrofa
(k) N-7.
00:45 “Kas žudikas?” (k)
N-7.

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7.
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” (k)
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 13
N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė.
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
22:50 Fantastiškas penktadienis. Akistata su dinozaurais N-7.
00:15 Šešėlių frontas.
Lietuvos žvalgyba 1918–
1940.

06:05 “Mano gyvenimo švie-

sa” N-7.
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7.
10:00 “Mirtis rojuje” N-7.
11:15 “Namai, kur širdis”
12:00 “Neklausk meilės
vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7.
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7
21:00 Karalystė N14.
23:15 Mirties apsuptyje N14
01:15 Anakonda N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos”
(kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių”
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai”. N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Ratai 2”
21:35 “Hobitas. Penkių armijų mūšis”N-14
00:30 “Juodoji auklės knyge-

lė” N-14

06:20 “Pragaro viešbutis”
(k) N-7.
07:15 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
08:15 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:15 “Nemiga” (k) N-7.
10:15 “Kobra 11” (k) N-7.
11:15 “Ekstrasensų mūšis”
N-7.
13:45 “Pragaro virtuvė” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7.
15:55 “Nemiga” N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
18:30 “Mentalistas” N-7.
19:30 “Amerikietiškos imtynės” N-7.
21:30 300. Imperijos gimimas
N14
23:35 Teisingumo riba (k)
N14
01:25 “F. T. Budrioji akis”
N-7.

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7.
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” (k)
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuoty-

15:00 “Tabatos salonas”
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Stažuotoja” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Vilkų žemė. Akmeninis
svečias N14
22:55 “Amžina meilė” N-7.
00:50 “Senjora” N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018
(kart.).
07:00 Pasižvalgykime po...
Sen Lui (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Lietuvos mokslininkai.
Knygotyrininkas Domas
Kaunas.. (kart.).
08:50 Kačių ABC 2 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Princas Žavusis
(kart.).
14:30 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu
Freemanu 3. Ar egzistuoja
aukštesnioji rasė? (kart.).
15:15 Kačių ABC 3
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva

(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18:15 Ten, kur namai 4 N-7.
19:10 Dainuoju Lietuvą.
19:25 Pokalbiai pas
Bergmaną
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Vieno buto istorija. V.
Mykolaitis-Putinas.
23:00 Dainuoju Lietuvą
(kart.).
23:15 Anapus čia ir dabar.
24:00 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7

20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Kalinių lėktuvas” N-14
23:15 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:25 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.05 „Raudonoji karalienė“
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12:40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 Ne spaudai.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“ N-7.
00.35 Lrytas tiesiogiai.
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kiai”
15:00 “Tabatos salonas”
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Stažuotoja” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 “Fortitudas” N14
23:15 Žiemos pasaka N-7
01:40 “Senjora” N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018“.
(kart.).
06:45 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:00 Šikšnosparnis Patas
07:15 Lesė 1 (kart.).
07:40 Koncertas. Tele BimBam simfonija. (kart.).
08:50 Kačių ABC 3 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Gustavo nuotykiai.
(kart.).
14:00 Stop juosta (kart.).
14:30 Pokalbiai pas
Bergmaną (kart.).
15:15 Kačių ABC 3
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:15 Ten, kur namai 4 N-7.
19:10 Dokumentinė apybrai-

ža „Mes nugalėjom“. (kart.).
19:40 Atrankos į „UEFA
EURO 2020“ apžvalga.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Vorų ratilinis.
21:30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva – Liuksemburgas.
23:45 Dainuoju Lietuvą
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Beveik neįmanoma
misija” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:45 “Sportas”.
21:50 “Orai”.
22:00 “Dievo šarvai” N-14

23:50 “Universalus karys”
N-14 (kart.)
01:45 “Vieniša” S (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 Ne spaudai.
11.05 „Raudonoji karalienė“
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
20.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė. Dembavos monstrai“
N-14.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“ N-7.
00.35 Lrytas tiesiogiai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
(kart.).
07:00 Gipsas
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Padėkos šv. mišios
už Garbingojo Mykolo
Giedraičio paskelbimą palaimintuoju.
14:00 Džesika Flečer 7
N-7.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kompozitoriaus
Algimanto Raudonikio
85-mečio jubiliejinis koncertas.
23:30 Gyvenimas yra gražus N-14
01:10 Akistata su dinozaurais N-7. (kart.).

06:35 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
07:00 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
07:30 “”Nickelodeon”
valanda. Sveiki atvykę į

“Veiną””
07:55 Pramuštgalviai
09:30 Narsusis riteris
Justinas
11:20 Beverli Hilso nindzė
N-7.
13:05 Žuvelės pasaka
14:50 Žydroji pakrantė
N-7.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
N-7.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Karatė vaikis N-7.
22:30 Anoniminis tėtis N14
00:40 Skaistuolė amerikietė N14

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”
N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Skaniai ir paprastai”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Noriu šio darbo!”.
11:30 “Alfa ir Omega” N-7
13:10 “Šoklieji bičiuliai”
14:50 “Po priedanga” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”..
19:22 “TV3 orai”..
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Turtuolis vargšas”.
N-7

21:00 “Bėgantis labirintu”
N-14
23:15 “Juodosios raganos
metai” N-14
01:05 “Hobitas. Penkių
armijų mūšis” N-14 (kart.)

06:05 “Nutrūkę nuo grandinės”
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas.
2018 m.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Žemė iš paukščio
skrydžio”
11:40 “Iš visų jėgų” N-7.
12:10 “Būk ekstremalas”
N-7.
12:40 “Pragaro viešbutis”
N-7.
13:40 “Policijos akademija”
N-7.
14:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7.
17:05 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas”
N-7.
18:10 “Kas žudikas?” N-7.
19:30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21:55 Kartą Meksikoje N14
23:55 Laimės sausainiai
N14
01:45 “F. T. Budrioji akis”
(k) N-7.

06:55 “Būrėja”

2019 06 08
07:30 “Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu”
08:30 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7.
09:30 “Tėvas Motiejus”
N-7.
10:50 “Būrėja” (k)
12:00 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:30 “Akloji”
13:40 “Mylėk savo sodą”
14:45 “Nekviesta meilė 4”
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7.
21:00 Nusikaltimas prie
Baltijos jūros. Kryžminė
ugnis N14
22:55 Pinigų traukinys N14
01:05 Žiemos pasaka (k)
N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Džesis ir Petas
(kart.).
07:30 Misija: Vilnija.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas.
(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Už kadro.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Richardas Vagneris.
Opera „Lohengrinas“.
15:15 Auto Moto.
15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16:00 Euromaxx. (kart.).
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius

18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19:00 Daiktų istorijos.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Daktaras Ne N-7.
22:50 Kauno miesto simfoninio orkestro koncertas.
00:20 Dabar pasaulyje.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Pragaro kelias”
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai”
(kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki
verslo”.
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Įspūdingiausios
atostogų vietos”
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų
žaidynės”.
12:00 “Beveik neįmanoma
misija” N-7
13:00 “Žygis per
Himalajus” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Lietuvos atvirasis
3×3 krepšinio čempionatas”.
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Orai”.
21:55 “Sportas”.
22:00 “Enderio žaidimas”
N-7
00:20 “Kalinių lėktuvas”
N-14

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
N-7.
07.50 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Birutė MažeikaitėRamanauskienė“.
08.30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė“.
09.00 „Neprijaukinti.
Jukonas“. N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Antikultūrinis bliuzas“ N-7.
13.00 „Loch Neso byla“
N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
17.00 „Nuostabūs pojūčiai“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“
21.30 „Nusikaltimas
ir bausmė. Kruvinoji
„Svainijos“ paslaptis“
N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Konsultantas“ N-7.
01.00 „Moterų daktaras“
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Pranešame, kad Bankrutavusi IĮ ,,Rojaus miškas“ skelbia 19/100 pastato-gyvenamojo namo 138.84 kv.m.; ½ pastato - ūkinio pastato; ūkinis
pastatas, 19/100 kitų statinių (tvora, kiemo aikštelė), esančių Kavarsko
mst., J.Tumo-Vaižganto g.1, Anykščių r. vertinimą. Nepriklausomų turto
vertintojų paraiškos, nurodant vertinimo paslaugų įkainius bei terminus,
priimamos per 5 darbo dienas nuo skelbimo išspausdinimo datos adresu Šiltnamių g. 8-30, Pagirių k., LT-145113 Vilniaus r. ar el.paštu:
grazinasestak@yahoo.com . Detalesnė informacija tel. (8-659) 54469.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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Moksleivis, kuris lyderystės mokėsi JAV

Savanorystė Vašingtono bendruomenės virtuvėje.
(Atkelta iš 5 psl.)
,,Universitetas yra vienas geriausių JAV, tačiau labai brangus
- metai ten vietiniams kainuoja
20 000 dolerių, o studentams iš
svetimų valstijų ar užjūrio - net
40 000. Visos programos metu
dalyvavome įvairiose paskaitose, susipažinome su savivaldos
institucijomis, miesto verslo
įmonėmis, vietine proftechnine
mokykla. Klausantis paskaitų
įstrigo viena svarbi taisyklė amerikiečiams labai svarbu, kad
paskaitos metu ir po paskaitos
būtų užduodama kuo daugiau
klausimų - tai pagarbos lektoriui
ženklas. Užsiėmėme ir savanoryste – teko padėti net bulvių laukuose ar virtuvėje vargstantiems.
Rengėme ir tautų mugę socialiai
remtinų šeimų vaikams, lankantiems dienos centrą: pristatėme
savo šalis, mokėme juos tautinių šokių, surengėme viktoriną,
linksmąsias rungtis“, – kelionę
po JAV prisiminė moksleivis.

vietinius objektus, gyvenome 4
žvaigždučių viešbutyje, o kartais
iš viešbučio visi 40 programos
dalyvių keliaudavome ne metro,
o taksi. Buvo smagu matyti, kad
kitą rytą prie viešbučio laukė jau
nebe keli, bet dešimtys taksistų.
Visi sutikti amerikiečiai greit
pastebėdavo nevietinį akcentą
ir klausdavo, iš kur esu atvykęs,
o paminėjus Lietuvą, atšaudavo
klausimu: ,,Kokioje valstijoje
toks miestas?” Apskritai amerikiečiai gan pavydžiai žiūri į
mūsų šalies ekonomiką, nes ji
yra auganti, turi gerą įstatyminę
bazę, o tai reiškia, kad yra daug
vietos kurti savo verslą, plėstis,
ieškoti nišų. Priėmusios šeimos

tėvas kalbėjo apie tai, kad aplinkui pastebi vis daugiau užsidarančių šeimos verslų, kuriuos
perima galingi amerikiečių monopolininkai. Tapo aišku, kad
niekur pasaulyje nėra rojaus ir
visur žmonės dirba labai sunkiai.“ Pats Šarūnas, nors ir gavęs
progą pamatyti vieną galingiausių valstybių pasaulyje, prasitarė
ketinantis studijuoti Vilniuje.

galvoti ir pasiūlyti vieną didelę
idėją savo šaliai: ,,Didelę idėją
turėjo pasiūlyti kiekviena Baltijos šalies komanda. Lietuvių
siūlymas buvo atkreipti dėmesį į
Aulelių šeimos ir vaiko gerovės
centrą. Manėme, kad auklėtiniams patiktų susipažinti su lietuviais, latviais, estais ir amerikiečiais iš visų tų šalių kampelių.
Savaitės metu norėjome papasakoti apie savo patirtį, įvairias
galimybes, padrąsinti, įkvėpti ir
susipažinti su jų aplinka bei Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto
gimnazija, padiskutuoti su šios
mokyklos mokiniais ir mokytojais, paklausti, kaip sekasi sutarti šių dviejų įstaigų vaikams.
Paskutinė projekto diena būtų
skiriama bendrai šventei - ,,Moliūginei”, kuri įprasmintų visą
nuveiktą darbą ir leistų visiems
smagiai praleisti laiką. Džiugu,
kad Svėdasų gimnazijos direktorius Alvydas Kirvėla ir Anykščių
rajono Šeimos ir vaiko gerovės
centro direktorius Vaidas Niaura
palaikė šią idėją. Būtume turėję
didelį amerikiečių ir broliukų iš
Latvijos ir Estijos desantą”, apie savo grupės idėją kalbėjo J.
Biliūno gimnazijos moksleivis.

Projektą baigė nedideliame
Latvijos miestelyje
,,Gaila, tačiau pasirinkta buvo
latvių pasiūlyta idėja ir jau spalio
viduryje visi jaunimo programos
dalyviai su Indianos universiteto
darbuotojais susitiko Latvijoje,
mažame Skrivere mieste, kuriame įgyvendino savo pagrindinę
visos grupės idėją - restauravo
žymaus krašto rašytojo pėsčiųjų taką. Tai buvo puiki proga
dar kartą įvertinti visos programos įspūdžius ir vėl susitikti su
draugais, kurie vos prieš pusmetį buvo visai nepažįstami.
Supratome, kad, susivieniję dėl
vieno tikslo, galime susirinkti iš įvairių šalių ir net žemynų
bei padėti savo bendruomenei.
Visa jaunimo programa ir mane
paskatino dar labiau mylėti savo
kraštą, miestą, niekad jo neužmiršti bei suprasti, kad visuose
pasaulio kraštuose žmonės turi
daugiau panašumų nei skirtumų
- kiekvienas visada nusiteikęs
bendrauti, padėti - nesvarbu, ar
esi iš Lietuvos, ar tolimosios
Amerikos“, – projekto metu įgyta patirtimi džiaugėsi Šarūnas
Grigonis.

Siūlė aplankyti Aulelius
Projektas nesibaigė tik kelione
į JAV – vienas iš programos tikslų - palaikyti ryšius su projekto
dalyviais, tęsti pradėtas įgyvendinti idėjas bei, grįžus namo, su-

Po rančos – pas diplomatus
Po dviejų su puse savaičių,
praleistų Indianoje, Šarūnas su
kitais projekto dalyviais išvyko į
Vašingtoną: ,,Savaitės Vašingtone metu susitikome su diplomatais, kurie yra atsakingi už ryšius
su Baltijos šalimis, apžiūrėjome

Savanorystė Blumingtono (Bloomington) miesto mokyklos vaikams - tautinė mugė kartu su dalyviais iš Latvijos ir Estijos.

Kačių pasaulio aktualijos

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas
Stebiuosi neatsistebiu katėmis fenomenalūs padarai! Gajumas
neišpasakytas, gudrumas taipogi,
o įdomiausia – puikiai jaučia
kintančias aplinkos galimybes,
netgi technologijų progresą ir
politinius vėjus. Tiesa, globalizacija bei sparti eurointegracija jų absoliučiai nedomina,
perspektyvos savo genčiai
šioje srityje nemato – renkasi
iš gyvenimo, kas joms pačioms

Baltijos šalių jaunųjų lyderių grupė Indianos valstijos Atstovų
rūmuose.

labiau pritinka ir patinka…
Kai, būdamas vaikas,
stovėdavau su meškeryte ant
Šventosios kranto, už nugaros,
prie bidonėlio, kiekvienąkart
budėdavo katė, tik ir tykodama,
kada galės nucapinti mano
žuvelę. Sykį nulėkė su visu
kabliuku, valu ir plūde, kitą kartą
nusitempė kilograminį šapalą…
O va dabar pasiūlyk katei nors
ir šviežiausią, riebiausią gružlį,
pauostys, paustys – ir nusuks
nosį. Net peles ir paukštelius
gaudo tik tam, kad pažaistų, savo
pranašumą parodytų. Kas tos
žuvys, kas tos pelės palyginti su
sensitive ėdalais, su Whiskas,
kuriame ir šiuolaikiškai kepinta
vištiena, ir garuose troškinta
lašiša! Sovietinė atgyvena,
niūrios praeities palikimas… Net
pavydas suima: katės ėda tai, ką
nori, kas skaniausia ir labiausiai jaudrina šnerves, o žmonės
– ypač tie, kuriuos pirmiausia
domina produktų kainos, – kas
nuo kačių lieka...

Dar vienas iki šiol menkai
tyrinėtas kačių gyvenimo aspektas – jų pilietinis sąmoningumas,
lojalumas hierarchijai bei vidinei
konstitucijai. Šiuo požiūriu, jos
elgiasi kur kas išmintingiau nei
didelė dalis žmonių - nepolitikuoja, nesižudo, nepiktnaudžiauja
tuo, kas nesveika, neapkalbinėja
vienos kitų, nerašo nesąmonių
į internetą, nešvenčia jokių
švenčių, užtat šventai laikosi
pagrindinio įstatymo - išlikti!
Galvą guldau - ištirps ledynai, sugrius imperijos, o katės
miauks kaip miaukusios savo
šėtoniškai švelniais bei aksominiais balseliais!
Emigracijos požiūriu, katės
taip pat nekelia didesnių problemų: laimi tos, kurios laikosi
arčiau namų. O kam namai jau
nebesvarbūs, ką gi – prašom į
džiungles! Vyriškosios giminės
atstovai, sugundyti instinktų
pažadintomis seksualinėmis
klajonėmis ir batalijomis,
gangreit pakrato kojeles ir visa

kita…
Bet pasaulis margas, kačių
gyvenimas – taip pat; kartais jos,
regis, mokyte moko, patarinėja
savo šeimininkams, tik ar visi tai
suprantam? Štai dabartinė žinių
karta sutartinai metė skaičiusi
laikraščius, knygas, o katės nepabūgo sunkumų, nepagaili laiko
– labai atsidėjusios perskaito
visa, ką joms ant namų kerčių ir
slenksčių užrašo prošal kursuojantys katinai; nepatingi parašyti ir savo laiškelių. Kaip rodo
statistika, tai duoda pozityvių
rezultatų: tautiečių populiacijai
pamažu tirpstant dausose, katės
narsiai perima jų pozicijas, ne tik
netingi auginti vaikų, bet kasmet
veda juos pulkeliais po kelias
vadas – ir sėkmingai plečia savo
genofondą!
Trumpai tarus, kačių pasaulyje
viskas klostosi daugmaž taip,
kaip Dievo prisakyta. Didžiausios jų bėdos prasideda tik mūsų,
dvikojų gudruolių, dėka. Štai vieną rytą pro langą pamačiau savo

nušienautoje pievelėje išdrikusį
storą, pūkuotą katiną. Guli aukštielninkas, vartosi žolėse it lovoje
su „Dormeo“ čiužiniu, saulutėje
šildosi, atsipalaidavęs kaip koks
erotinių filmų herojus...
– Žiūrėk, – sakau žmonai, –
kokia paleistuvystė panosėj! Ar
tik ne mūsų Murką kirkina?
– Ką jis kirkins, – nusijuokė
žmona. – Čia gi kaimynės Rainis,
o jis kastruotas. O mūsiškė sterilizuota – pamiršai?
– Tikrai...
Ir man pirmą kartą nuoširdžiai
pagailo kačių. Įdomu, kokią novelytę apie jas šiandien suraitytų
mūsų lyriškasis ir graudulingasis
Jonas Biliūnas? Arba gyvenimo
džiaugsmu trykštantis Vaižgantas? Savo sesers vaikams,
gyvenusiems Paryžiuje, jis buvo
parašęs nuostabų laišką apie
lietuviško kaimo, gamtos ir mažų
kačiukų teikiamus džiaugsmus,
kur kas didesnius, nei galėtų
suteikti bet kokie bokštai, mūrai
ir prisukami žaislai...
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Legenda

Marikonių dvaras jau atgaivinamas

Raimondas GUOBIS

Jau gaivinamas pernai rudenį nupirktas Marikonių dvaras. Daug metų nesėkmingai pardavinėtą
žemės sklypą su seno angliško stiliaus parku, riterių laikus primenančiu bokštu ir grafų Marikonių
dvaro rūmais ant Beragio ežero kranto netoli Svėdasų nupirko savo pavardės skelbti nepanoręs iš
šių kraštų kilęs verslininkas.
Netrukus prasidėjo aplinkos ir pastatų tvarkymo darbai, rūmų likučiai konservuojami, o aplinkiniai ir gal net pats naujasis savininkas svarsto, ar dvaro rūmai bus atstatyti...

Riteriškas bokštas apjuostas tvirtais pastoliais, o paskui bus uždengtas plėvele ir lauks geresnių laikų...

Nuostabioje vietoje įsikūręs dvaras ilgą laiką atrodė kaip vaiduoklis. Pastatų stogai buvo kiauri,
dvarvietė apaugusi žolėmis ir krūmais.
Svėdasų dvarą dar XIX amžiaus
pradžioje įsigiję italų kilmės grafai
Marikoniai buvusių savininkų Radvilų sodybą pačiame miestelyje
apleido, o savo rezidenciją kūrė
atokiau, vakariniame Beragio ežero krante.
Čia buvo pastatyti itališko stiliaus vilą su aukštu bokštu primenantys rūmai, ūkiniai pastatai,
įveistas vaizdingas angliško stiliaus parkas. Svėdasuose gyveno
trys Marikonių kartos, ypač pasižymėjo Liucijonas Marikonis,
kurio rūpesčiu buvo pastatyti keli
dideli mūriniai namai miestelyje,
koplytėlė kryžkelėje, koplyčia mauzoliejus Svėdasų bažnyčios
šventoriuje. Jis, pasak Juozo Tumo
- Vaižganto, buvo ,,pamišęs rūmus

stilizuoti“. Dėl įvairių problemų
dvaras buvo parduotas, po to atiteko ūkio bankui ir buvo nupirktas
prakutusio ūkininko Juodviršio.
Kuomet Kazimiero Juodviršio
šeimą 1941 m. birželį ištrėmė į
Sibirą, sodyboje dešimtmečiais
gyveno atsitiktiniai žmonės, kurie grožio nei žiūrėjo, nei gailėjo.
Būdavo, kad viename kambaryje
gyvendavo, antrame laikė kiaules,
o iš trečio plėšė parketą ir kūrenosi
krosnis, šildydamiesi šalčiams užklupus. Kolchozo valdžios parėdymu, buvo nuplėšta dalis stogo, mat
ūkio milijonieriaus lėšas reikėjo
taupyti, skardos neįpirko...
Vėliau įvairūs apsukruoliai, jų
prie svetimo, apleisto turto nuolatos atsirasdavo, išlupo balkius,

išpjovė gražiausius uosius parke, o
rūmai ilgus metus neprižiūrimi, vis
labiau irdami, pavirto vaiduokliškais griuvėsiais. Juos susigrąžinę
Juodviršių palikuonys dešimtmečius bandė parduoti, kol pernai
rudenį valdą nupirko sėkmingu
verslu ir plačiu užmoju garsėjantis
pilietis.
Prasidėjo darbai darbeliai. Parke iškirsti krūmai, pašalinti sausuoliai, išvalytos išvartos, išvežtos
šiukšlės, griuvėsių nuolaužos - liko
tik tai, kas dar tvirčiau laikėsi. Nuimant stogo likučius, raunant gerokai į mūrą įaugusius berželius, sugriuvo sienos fragmentas su arkute
bei didvyriškai laikęsis prie bokšto
prisišliejęs skliautas. Tačiau tai
menka bėda - kai ateis laikas, vis-

Bokšto pastogės buvo pamėgta pelėdų buveinė. Autoriaus nuotr.
kas bus atstatyta.
Gal visas šimtas kubinių metrų
medienos suėjo pastoliams, mat iš
storų medinių ramsčių suraizgytas rėmas, tvirti pastoliai apjuosė
daugiau negu dvidešimties metrų
aukščio riterišką bokštą. Langučių
gotikinių rėmų fragmentai, keturšlaitis, veik sunykęs, nurudęs skardinis stogas, pusapskritės puskolonės, puošiančios statinio kampus,
karnizai. Bokštas bus apdengtas
plėvele iki to laiko, kuomet prasi-

dės rūmų atstatymo darbai. Šalia
senų, vertingų medžių - reto grožio
ąžuolai prie rūmų bei keliolikos
baltųjų tuopų alėja, bus sodinama
ir naujų želdinių. Ar iš tiesų taip
bus, dar nežinia. Gal šiam žygiui
susitelks daugiau verslininkų, bus
galutinai nuspręsta, kokia bus naujojo rūmo paskirtis, kokia viso projekto prasmė. Gal prisidės ir valstybė, juk ne kas kitas, o valstybė
turėjo konservuoti taip, kaip tai
dabar daro naujasis šeimininkas.

Nepamirškite pratęsti prenumeratos
antrajam 2019-ųjų metų pusmečiui
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn.
EUR
45 (48)

7 mėn.
EUR
53 (56)

7,00

21,00

40,00

47

4,00

12,00

24,00

28

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
42
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
36
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
24
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama
„Anykštos“ redakcijoje
(Vilniaus g. 29),
www.anyksta.lt.
(8-381) 59458;
(8-686) 33036.
Pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose.
Norėdami išsikviesti
mobilųjį laiškanešį
skambinkite (8-700) 55400

VIETOS IR VARDAI
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Rašytojo Juozo Baltušio dukra iki tėvelio
pamiltų Butėnų nenuvažiuos

Raimondas GUOBIS

Anykščių bibliotekoje vyko rašytojo Juozo Baltušio knygos
,,Vietoj dienoraščio“ pirmojo tomo sutiktuvės.
Nors dalyvavo pora literatūros žinovų, pakviestas istorikas, tačiau įdomiausiai kalbėjo rašytojo dukra Rita Baltušytė, kuri, be
kita ko, pažymėjo, kad į Juzėnų giminės lizdą - Butėnus šį kartą,
matyt, nenuvažiuos.
Prie susitikimo Anykščiuose potyrių pridėjau ir viešnios išsakytų minčių.

Rašytojo Juozo Baltušio dukra, žurnalsitė Rita Baltušytė, gyvenanti Australijoje, džiaugėsi nors trumpam sugrįžusi į gimtąją
šalį... 					
Autoriaus nuotr.
Anykščių bibliotekoje daugiausia apie didžiulės apimties
kasdienių liudijimų, pamąstymų
knygą kalbėjo trys jauni vyrai.
Tačiau pasirodė, kad jaunoji karta nė kiek nepranoksta vyresnės
amžiumi. Dažnai jų svarstymai
atrodė ir naivūs, ir neįtikinami,
o kartais buvo kalbama tiesiog
apie nieką. Ar tikrai ta J.Baltušio
atsiminimų knyga - epochos paminklas, ar tikrai - istorijos šaltinis. Ar tikrai Baltušis nuolatos
balansavo ant tapsmo rezistentu
ribos?
Matyt, kad ne, nors kažkur
ir pagrūmojo, kažkur reiškė nepasitenkinimą, tačiau iš tiesų
buvo nuoseklus sovietinis žmogus, partijos veikėjas, taip pat
ir privilegijuotas partietis, visuomenininkas, rašytojas. Nors
dienoraštyje užsimena, kad kartą poilsiaujant sanatorijoje jam
buvo labai nuobodu, nes ten
kartu buvo tik partijos veikėjai,
viršininkai, valdininkai, taip
vadinamosios
nomenklatūros
atstovai, o dar labiau nuobodu,
kad visos ten esančios moterys
- tokios pat nuobodžios minėtų
piliečių žmonos...
Daugelyje vietų neigiamai atsiliepia apie rusus, nepatinka,
kad vis daugiau jų atvyksta į Lie-

tuvą. Kartą važiuojant troleibusu
patenka į rusakalbių spūstį ir pajunta, kad kišenėje nebeturi piniginės. Tuo pat metu džiaugiasi,
kad nepajutęs, kuomet pinigus
traukė, nepakėlęs triukšmo, nes
vagišiai galėjo sužaloti - tiesiog
brūkštelėt skutimosi peiliuku
per veidą.
Ar tikrai rašytojas bando kovoti su neteisybe, padeda paprastiems žmonėms? Bando padėti
tik savo pažįstamiems ir tiems,
kurie tuo metu jam patiko, ar
tai daryti pastūmėjo nuotaika?
Nuolat grūmoja apie tai, kad
vienam ar kitam išdaužys snukį.
Nemėgsta Eduardo Mieželaičio,
Vytauto Petkevičiaus, tačiau tikrieji tautos duobkasiai - Justas
Paleckis ar Antanas Sniečkus jam puikiausi žmonės.
Miela buvo klausytis iš tolimosios Australijos į tėvynę atvykusios aštuoniasdešimtmetės
rašytojo dukros Ritos Baltušytės.
Jaunatviškai pakili nuotaika,
rišlus, be jokių mikčiojimų ar
tuščių žodžių, tiesiog pavyzdinis
kalbėjimas. Ne veltui juk tuoj po
to, kai išvyko į tolimąją Australiją gydytis, paprašiusi politinio
prieglobsčio ir pasilikusi kelerius metus darbavosi lietuviškoje

Šventosios pakrantės akmenys, menantys Juzėnų giminės
tėkmę.

,,Amerikos balso“ redakcijoje.
Kalbėjo, kad tėvas buvęs rūpestingas. Dažnai ne tik linksmas, pakilios, kūrybiškos nuotaikos, bet ir ūmus, piktas, rūstus,
tačiau mylintis ir suprantantis
bei gelbstintis prireikus. Pažymėjo, kad jų šeimoje visi buvę
nuotaikos žmonės, dažnai užsiplieskiantys, net pikti. Apskritai
tai buvę tokie namai, prie kurių
vartų vertėjo užrašyti: ,,Piktas
šuo, pikta katė, pikti šeimininkai
ir visi čia pikti...“
Rašytojas dienoraščius rašė
mašinėle ir kaip knygą, tikėdamasis, kad kada nors jie bus
išleisti. Tekste daug įprastam
dienoraščiui nebūdingų patikslinimų, pavyzdžiui - ,,duktė Rita“.
Užsimenama, kad, jei kas bus ne
taip, ,,redaktoriai pataisys“. Po
kiekvienu puslapiu pasirašydavo
ranka, tų lapų prisikaupė per keturis tūkstančius.
R. Baltušytė pasakojo ir apie
šeimai artimą miestą prie Šventosios.
Anykščiuose gyveno ir jo sesuo Marytė, priklausiusi vienuolėms, kurių bendriją pusiau
juokais pavadindavo ,,Marytės
šaika“, bei Didžiąja Močiute
vadinama J. Baltušio motina. Jų
namuose J. Baltušis dažnai viešėdavo, kartais pagyvendavo ilgesnį laiką, rašydavo. Čia, kaip
niekur kitur, susikaupdavo kūrybai, nedideliame palėpės kambarėlyje gimė nemaža jo populiariausių raštų. Pasižvalgydavo
po miestą, kai kuo pasigėrėdavo,
kai kuo piktindavosi, nueidavo į
svečius pas kleboną Albertą Talačką, pasikalbėdavo. Nebijojo...
Tačiau ko gi jam reikėjo bijoti?
R. Baltušytė gėrėjosi Lietuvos gamta, mat atvyko pačiame
pavasario gražume. Jai ir lietuviškų kavinių interjerai, ir net
kiaušinių pakuotės gerokai gražesnės negu Australijoje. Vilnius - tikras pasakų miestas, mat
apsistoja tokioje vietoje, kur pro
buto langus matyti Gedimino pilies kalnas, Katedra ir daugybė
gražiausių bažnyčių. Klausantis
darėsi net keista, kodėl ji nesugrįžta gyventi į Lietuvą.
Didžiulėje knygoje, apie kurios mintis renginyje veik visai
nekalbėta, daugybė įdomybių,
taiklių pastebėjimų, tačiau daug
ir visai naivių vietelių. Ko verti
svaičiojimai apie meilę, net apie
galimybę mesti žmoną Moniką,
apskritai viską mesti, apsigyventi kukliai kartu su jam į anūkes

Šioje troboje, nūnai Butėnų bendruomenės namai, gyveno neseniai mirusi pati jauniausioji Juozo Baltušio puseserė Janina
Juzėnaitė - Tamošiūnienė
tinkančia jauna poete?
Net pagalvojau, kad kažin ar
vertėjo tuos dienoraščius spausdinti, ar nepasvertus atviravimus
reikėjo atiduoti
visuomenės

teismui. Kita vertus, kuo daugiau knygų, tuo daugiau žinių,
įdomybių, nuomonių, leidėjai
taip pat įžvalgiai numatė, kad ši
knyga bus populiari ir perkama.

Varteliai į Butėnų kaimo kapinaites.

Šiame kaimo kapinių kampelyje palaidoti garsios Juzėnų giminės žmonės.
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IŠ ARTI

MOZAIKA

BNS foto
Bažnyčia sako, kad nėra teisinių kliūčių turėti atstovą LRT
taryboje
Vilnius, gegužės 29 d. (BNS). Ka-

įvairūs
Ūkininkas nusišienautų Jūsų pievą. Perka veršelius auginimui.
Tel. (8-662) 25588.
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.: 51561,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, nuotekų surinkimo talpyklas, rezervuarus srutoms nedideliems ūkiams (6 - 45
kub. m). Kasa vandens šulinius
(iki 8 rentinių), jungia hidroforus. Parduoda rentinius. Atveža.
Konsultuoja.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir cinkuotos - alucinko skardos. Daro lankstinius. Parduoda
gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21.
Tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Įvairūs statybos ir remonto darbai, stogų dengimas ir jų remontas, skardinimo darbai, fasadų dažymas, kokybiškai nuvalo senus
aliejinius dažus ir t.t.
Tel. (8-685) 68182.
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.
Fasadų
šiltinimas,
apdaila.
Šiltina fasadus, tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką. Dengia šlaitinius
stogus. Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.
Du statybininkai su patirtimi atlieka statybos, remonto ir montavimo darbus.
Tel. (8-620) 98812.
Statybos ir remonto darbai, stogų dengimas, skardinimo darbai,
namų dažymas ir t.t.
Tel. (8-685) 68182.

talikų bažnyčia teigia, kad nėra teisinių kliūčių jai turėti atstovą nacionalinio transliuotojo LRT taryboje.
Taip ji reagavo į Vyriausybės pasiūlymą Seimui atsisakyti Lietuvos
vyskupų konferencijos atstovo šioje

transliuotojo valdymo institucijoje.
Tokį sprendimą Ministrų kabinetas
argumentavo Konstitucijos nuostata,
numatančia, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos.
Vyskupų konferencijos atstovė
spaudai Ieva Urbonaitė-Vainienė
BNS sakė, kad ši nuostata „netrukdo
valstybei ir Bažnyčiai bendradarbiauti visuomenei svarbiais klausimais“.
„Lietuvos vyskupų konferencija
buvo pakviesta atstovauti tikinčiuosius LRT taryboje ir daug prisidėjo
prie demokratijos bei požiūrio įvairovės užtikrinimo visuomenės interesams atstovaujančioje nacionalinio
transliuotojo valdymo institucijoje“,
– teigė I. Urbonaitė-Vainienė.
Siūlymą neskirti katalikų atstovo į
LRT tarybą Vyriausybė pateikė su išvada Seime svarstomoms pataisoms,
numatančioms transliuotojo valdymo
pertvarką.
Kalifornijoje išgyveno mažiausias gimęs kūdikis
Los Andželas, gegužės 30 d. (AFPBNS). Viena Kalifornijos ligoninė

Dengia stogus, skardina, stato
visų tipų karkasinius pastatus, pirtis ir atlieka kitus apdailos darbus.
Tel. (8-676) 38019.

Tvenkinių kasimas, žemės lyginimas, griovių valymas, melioracijos, vandentiekio darbai.
Tel. (8-646) 19349.

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

Mini ekskavatoriaus ( 3,5 t) paslaugos.
Tel. (8-684) 29023.

Dengia stogus prilydoma bitumine danga.
Tel. (8-682) 44541.
Šulinių kasimas, kanalizacijų
įrengimas, žiedų pardavimas ir
pristatymas.
Tel.: (8-639) 23035, (8-651) 55925.
Tuščias šulinys? Valo, kasa, gilina šulinius. Hidroforo, vandentiekio pajungimas.
Tel. (8-646) 56967.
Atveža kompostines žemes, įvairų žvyrą po 2,5 t.
Tel. (8-621) 30354.
Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus, dugnus. Senjorams
nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.

Klojame trinkeles, paruošiame
pagrindus. Atliekame pastatų
šiltinimo darbus. Dedame dekoratyvinį tinką. Dirbame su savo
arba užsakovo medžiagomis.
Išrašome sąskaitas. Atliktiems
darbams suteikiame garantiją.
Tel. (8-653) 66662.

Ilgastrėliais ekskavatoriais

kasame tvenkinius,
valome ežerų pakrantes,
melioracijos grovius bei
atliekame kitus panašaus
profilio darbus.
Tel. (8-698) 46745.

parduoda
VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BIRŽELIO 2 d. (sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių”
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais ROSS-309
veislės vienadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis
(Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina
nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10
vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti.
Priimami išankstiniai užsakymai tel. (8-608) 69189.  
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 7:15, Dabužiai
7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40,
Burbiškis 15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15,
Staškuniškis 16:25.

Parduodame

malto betono plytų
skaldą dideliais
kiekiais.
Tel.: (8-670) 39788,
(8-650) 56537.

siūlo darbą
Reikalingas vyriškis dirbti ir gyventi netoli Kurklių, atlygis sutartinis.
Tel. (8-639) 23035.

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.

Siūlo nuolatinį darbą su nauju
traktoriumi žemės ūkyje ir biokuro ruošoje. Atlyginimas 800-1400
Eur į rankas.
Tel. (8-652) 55898.

Tel. (8-617) 00616.

MB Vytauto paminklai
gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.

trečiadienį paskelbė apie mažiausio
pasaulyje kūdikio, kuris išgyveno, gimimą. Pranešime sakoma, kad mergytė tuo metu, kai gimė, svėrė vos
245 gramus – tiek pat, kiek didelis
obuolys.
San Diego „Sharp“ Mary Birch
(Meri Birč) moterų ir naujagimių
ligoninės darbuotojų Saybie (Seibi)
praminta mažylė gimė po 23 savaičių
ir trijų dienų nėštumo.
Naujagimės tėvui gydytojai pasakė, kad jis turės maždaug valandą pabendrauti su dukra, kol ji numirs.
„Bet ta valanda virto dviem valandomis, o jos virto diena, kuri virto
savaite“, – sako motina ligoninės paskelbtame vaizdo įraše.
Pasak gydytojų, Saybie gimė po
skubiai atliktos cezario operacijos
gruodžio mėnesį. Operacijos prireikė
dėl sunkių nėštumo komplikacijų, sukėlusių pavojų motinos gyvybei.
Po beveik penkių mėnesių naujagimių skyriaus intensyviosios slaugos palatoje mažylė šį mėnesį buvo
išrašyta. Ji svėrė 2,268 kg ir išvyko su
mokyklos baigimo kepure.
„Ji yra stebuklas, tai jau tikrai“, –

sakė Kim Norby (Kim Norbi), viena
iš slaugytojų, besirūpinusių Saybie,
kai ji kovojo už savo gyvybę. Prie Saybie lovytės kabėjo rožinis raštelis su
užrašu „Mažytė, bet galinga“.
Kita slaugytoja Emma Wiest (Ema
Vist) sakė, kad Saybie gimusi buvo
tokia maža, kad „vos galėjai įžiūrėti
ją lovoje“. Ji galėjo tilpti į delną.
„Išgirdau, kad pas mus gimė toks
mažytis kūdikis, ir tuo buvo sunku
patikėti, nes, noriu pasakyti, ji svėrė
maždaug perpus mažiau nei normalus
23 savaičių vaisius“, – sakė E. Wiest.
Saybie mažiausiu išgyvenusiu kūdikiu vadinama Ajovos universiteto
tvarkomame Mažiausių kūdikių registre.
Ankstesnis rekordas priklausė
2015 metais Vokietijoje gimusiam
kūdikiui, kuris svėrė 7 gramais daugiau už Saybie.
„Kiekviena gyvybė yra stebuklas,
juo labiau ta, kuri atsilaiko prieš visas nepalankias sąlygas”, – naujienų
agentūrai AFP sakė Ajovos universiteto pediatrijos profesorius Edwardas
Bellas (Edwardas Belas).

-BNS

Didieji mėsiniai kalakutai!
Birželio 4 d. (antradienį) prekiausime paaugintais, anglų veislės
Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais,
Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukštynas“ paaugintais 2-3-4 savaičių COBB500 vakcinuotais mėsiniais broileriais
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir
dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais
ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių
spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais. Priimami išankstiniai užsakymai .
Svirnai - 8.00; Kavarskas - 8.10;
Janušava - 8.20; Anykščiai (miesto turguje) - 8.40; Skiemonys - 9.10; Mačionys
- 9.25; Burbiškis - 9.40; Rubikiai - 9.50;
Debeikiai - 10.00; Leliūnai - 10.10;
Svėdasai - 10.25; Viešintos - 15.05;
Troškūnai - 15.30; Traupis - 15.50;
Levaniškiai - 16.00;
Tel. (8-699) 53820.

Kavarsko paukštynas
prekiauja
vienadieniais ir
paaugintais viščiukais
broileriais, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

Reikalingi elektrikai ir
plataus profilio statybininkai darbui Vokietijoje.
Siūlom konkurencingą atlyginimą, nemokamą apgyvendinimą, kelionės išlaidų
kompensavimą.
Visa informacija tel.:
+370 652 20003.

Įmonei darbui Aukštaitijoje reikalingi:
Geriausia pagalba perkant
ir parduodant Jūsų nekilnojamąjį turtą be jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos,
vertinimas, atvykimas į vietą.
Garantuojame kokybę ir
pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
"21 Amžius".
Tel. (8-640) 32442. www.nta21.lt

RUF kokybiški
medienos briketai

Parduodame kokybiškus RUF
briketus.
Kaina nuo 115 Eur su PVM už
paletę (960 kg).
Dėl transporto teirautis telefonu.
Vežame į Anykščius, Molėtus,
Uteną ir kitus aplinkinius rajonus.
Tel. (8-646) 01050.

1.Kelininkas-kelių statybos darbų vadovas.
Darbų pobūdis: vadovauti kelių tiesimo darbams, organizuoti
statybos darbus objekte, kontroliuoti darbų kokybę, ruošti techninę dokumentaciją, vykdyti numatytų resursų bei medžiagų
tiekimo kontrolę.
Reikalavimai: kelių statybos technologijų išmanymas, gebėjimas skaityti brėžinius, gebėjimas savarankiškai organizuoti ir
valdyti statybos procesą, darbo patirtis kelių statybos srityje.
Atlyginimas: nuo 2500 Eur. (su mokesčiais)

2.Kelio darbininkai.
Darbų pobūdis: sankasų, pralaidų įrengimas,kelio pagrindų
įrengimo darbai, kelio bortų statymas, trinkelių klojimas.
Reikalavimai: darbo patirtis.
Atlyginimas: pagal atliktus darbus, nuo 1300 Eur. (su mokesčiais)
Kreiptis: UAB „Vėjo birža“ J.Basanavičiaus g.29,
Anykščiai
Tel.:+370 687 45530

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Ūkininkas brangiai - įvairaus
brandumo miškus. Greitas atsiskaitymas.
Tel. (8-604) 53507.
Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.
Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.
Automibiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Kita
Auksą (juvelyriką, laužą, dantų
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius,
juvelyriką, laužą), gintarą (karolius, gabalus, dirbinius), antikvarą,
laikrodžius.
Tel.: (8-623) 47249, (8-609) 27450.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

2019 m. birželio 1 d.

Brangiai superkame

Superkame karves,
bulius ir telyčias

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

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

MIŠKUS

PERKAME

arba nuomojame žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių, Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
Tel. (8-687) 76191.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

Visoje Lietuvoje - mišką su
žeme ar išsikirtimui.
Gali būti su bendrasavininkais,
malkinis.
2000 - 10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus.
Atsiskaito iškarto.
Tel. (8-600) 29417.

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

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
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Nekilnojamasis turtas
6,5 a žemės sklypą Liudiškių k.,
Anykščių sen. (Liudiškių 2-oje gatvėje).
Tel. (8-652) 09190.
3 ha žemės paskirties sklypą
Velykūnų k., Gečionių sen. Kaina
6500 Eur.
Tel.: (8-674) 48810,
(8-674) 48809.
130 kv. m naudingo ploto gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Anykščių mieste, Šaltupio g.
Namų valda 13 a.
Tel.: (8-698) 42524,
(8-616) 93653.
Namą Anykščiuose. Yra kanalizacija, vandentiekis, dujos, 15 a
žemės.
Tel. (8-678) 83350.
3 kambarių butą Anykščių miesto centre, Dariaus ir Girėno g.
Tel. (8-682) 64330, Zita.

3-PTS 12 - 3200 Eur, zilinę priekabą - 3500 Eur, grėblį - vartytuvą
GVR-6 - 1450 Eur, T-40AM 1950
Eur, MTZ-50 su 80 varikliu - 1300
Eur, vienvagę bulvių kasamąją
- 420 Eur, trivagį plūgą - 220 Eur,
žirklinę šienapjovę - 220 Eur, 7
m kultivatorių - 1850 Eur, mėšlo
transporterį - 450 Eur, rusišką
būgninę džiovyklą - 4200 Eur, 8 m
grūdų noriją - 650 Eur, 2 m tankinimo volus - 550 Eur, įvairias skaldytas malkas nuo 25 Eur/m.
Tel. (8-670) 28997.

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Automobiliai, ž. ū. technika
FORD FOCUS.
Tel. (8-610) 91553.
T-40 su frontaliniu krautuvu ir
kitą žemės ūkio techniką.
Tel. (8-601) 44616.
Kuras
Malkas 3 m ilgio: alksnis 20 Eur,
drebulė - eglė 18 Eur, beržas 23
Eur už kub.m. Veža miškovežiu.
Tel. (8-620) 59821.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis
progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel.
(8-686) 33036.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Kita
Norvegiškas (naudotas) skalbimo mašinas, džiovykles. Kaina
nuo 100 Eur.
Tel. (8-698) 30450.
Naudotus surenkamus metalinius garažus 2 arba 3 metrų aukščio, įvairių išmatavimų. Gali atvežti. Kaina nuo 350 Eur.
Tel. (8-687) 73343.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Justinas, Jogaila, Galindė,
Konradas, Juvencijus.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Amiliutė ruošiasi ,,Bėk, bėk žirgeli“ šventei

birželio 2 d.
Erazmas, Marcelinas,
Ąžuolas, Auksė, Eugenijus.

Karolis, Klotilda, Tautkantas,
Dovilė.

Šventė bus labai faina Prasidės linksma daina.
Bus barankų ir patrankų
,,Grenadierius“ kojom tranko.

mėnulis
Birželio 1 - 2 - delčia,
Birželio 3 - delčia.

Vyrai gražūs, antpečiuoti,
Pusbačiai juodai vaksuoti.
Pasikaišiusi sijoną,
Mėlynai žaliai raudoną

anekdotas
– Visada atnešate pilną lėkštę
sriubos, o šiandien vos ant dugno,
– restorane skundžiasi lankytojas.
– Prašyčiau atleisti, – sako padavėjas. – Pamiršau įpilti vandens!

Smeigs ramunę sau į kuodą Grožis laikui nepasduoda.
Jei gražiai paspaciruos,
Ne viena gal parvažiuos.

***

NNN redaktorei nežinant

Partneriai Leniną grąžins į vietą
priemonės paskelbė apie Smurgainių Lenino demontavimą šios šalies viešojoje erdvėje kilo
pasipiktinimo banga. Baltarusiai
Lenino paminklo demontavimą
prilygino fašizmui. Nežinia, ar
po pasipiktinimų bangos, ar pagal išankstinį planą kaimyninės
šalies žiniasklaidoje netrukus
buvo pranešta, kad Leninas nuo
pjedestalo nukeltas tik renovacijai. Žodžiu, grįš vadas į Smur-

***
– Jei norite pasveikti, turite laikytis dietos: pomidorų sriuba, daržovės, obuolys, – sako gydytojas.
– Visa tai prieš valgį, ar po?
***
– Tėti, kodėl ši gitara be stygų?
– klausia tėvo instrumentą gavęs
sūnelis.
– Išmoksi skambinti, gausi ir
stygas…

oras
+22

+12

Ploščių žalią nuskabinus
Ir gonkelį pravėdinus,
Ji programą studijuoja Į ,,Žirgelį“ eit planuoja.
Nuvažiuos autobusu Lig stoties eit nebaisu.
Grafiką ,,Anykštoj“ randa
Ir paskaičiusi supranta -

birželio 3 d.

Įkrito arklys, lapė ir vilkas į
duobę. Sėdi, niekaip išlipti negali.
Sėdi vieną dieną, sėdi kitą… Trečią dieną išalko žiauriai visi, todėl
lapė šnibžda vilkui:
– Suvalgom, klausyk, tą arklį,
vis ne taip ėsti norėsis.
O arklys kažkaip išgirdo, ką
lapė vilkui pasakė, tai jis ir sako:
– Nesuvalgysit jūs manęs, negalima manęs valgyti!
– Kodėl čia tavęs negalima valgyti?- nustebo lapė su vilku.
– Nuodingas aš! – atsako arklys.
– …?!… Kaip tai nuodingas..?..
Eik…, nenusišnekėk, koks tu nuodingas!
– Nu tikrai nuodingas aš, net ant
galinių kanopų parašyta! Parodyt
galiu!
– Nu, parodyk, – lenda lapė su
vilku pasižiūrėt, o arklys kaaaaaip
spyrė abiem. Lapė iškart kojomis
į dangų guli, o vilkas, kruvinas visas, spėjo dar pagalvot: „Ir kokio
velnio aš ten
lindau, vis tiek skaityti nemoku“…

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Baltarusijos mieste Smurgainyse nuo postamento buvo nukeltas paminklas Leninui ir dėl
to Baltarusijoje kilo pasipiktinimo banga. Pasidarė neramu, ar
vietos valdžia nebus priversta

nutraukti partnerystę su Anykščiais. Mat kas gali paneigti, kad
Lenino pašalinimas iš Smurgainių miesto centro nėra anykštėnų
įdirbio su baltarusiais pasekmė.
Kai Baltarusijos žiniasklaidos

gainių centrą ir dar gražesnis
negu buvo.
Anykščiai partnerystės sutartis
turi su dviem Baltarusijos miestais - Smurgainimis ir Klecku.
Pasaulyje yra tūkstančiai paminklų Leninui, aišku, didžioji
jų dalis - buvusioje Tarybų Sąjungoje. Baltarusija yra viena iš
labiausiai ,,leninizuotų“ teritorijų. Vien sostinėje Minske yra per
dešimt paminklų Leninui.

