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ANTANINĖS. Birželio 13-ąją, 
ketvirtadienį, Anykščiuose, prie 
Šventosios, visą dieną vyks tradi-
cinės literatūrinės Antaninės. 10 
val. Vyskupo ir A. Vienuolio skve-
ruose kairiajame Šventosios krante 
rašytojus varduvininkus A. Bara-
nauską ir A. Žukauską-Vienuolį 
vainikuos Anykščių moksleiviai, 
čia vyks teatralizuota Baranauskų 
šeimos ir klėtelės kelionė iš Jurzdi-
ko į Ažupiečius, prisimenant prieš 
180 metų vykusį kraustymąsi. Nuo 
18 val. šventė tęsis A. Vienuolio 
sodyboje-muziejuje dešiniajame 
Šventosios krante: Biržų kultūros 
centro folkloro ansamblis „Siaude-
la“ pristatys šienapjūtės programą 
„Man dalgela čysta pliena, pradal-
gėla žalia šiena“, skulptorius Kęs-
tutis Musteikis – šieno skulptūras, 
o vakarą užbaigs poezija ant šieno 
su poetu Antanu Šimkumi. Mu-
ziejus, kviesdamas svečius, laukia 
vyrų, vilkinčių baltais marškiniais, 
ir moterų su puokštelėmis vardu-
vininkams pasveikinti ar kraitele 
suneštiniam stalui.

Aikštelės. Anykščių mies-
te baigiamos įrengti požeminės 
atliekų konteinerių aikštelės bus 
pradėtos naudoti liepos pabaigoje 
arba rugpjūčio pradžioje. Laikina-
sis UAB Anykščių komunalinio 
ūkio direktorius Linas Pravilionis 
,,Anykštai” sakė, jog greičaiusiai 
teks pirkti paslaugą iš kitų rajonų 
komunalininkų. Atliekas iš pože-
minių konteinerių galima ištraukti 
tik specialiu, brangiai kainuojančiu 
automobiliu, o tokio komunalinkai 
neturi.

Slovakijoje. Krupinos mero 
kvietimu Anykščių savivaldybės 
delegacija viešėjo Krupinoje (Slo-
vakijoje). Į Slovakiją vyko mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis, 
Kultūros, turizmo, komunikacijos 
skyriaus specialistė Kristina Kiau-
šaitė, Antrųjų Svirnų bendruomenės 
pirmininkas Romualdas Kubaitis. 

Narys. Vyriausioji rinkimų 
komisija birželio 2-ąją nutraukė 
Anykščių rajono tarybos narės Ve-
netos Veršulytės įgaliojimus ir su-
teikė Tarybos nario mandatą Kęs-
tučiui Indriūnui. Tiesa, jis Tarybos 
nariu taps tik po priesaikos.

Rajone gali atsirasti šimtai 
vėjo jėgainių Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienio, birželio 4-osios 
pavakarę, Staškūniškyje vyko 
gyventojų susitikimas su vėjo 
elektrinių parko šalia šios gy-
venvietės statytojų UAB ,,Euro-
pean Energy Lithuania“ atstovu 
Audriumi Čypu, jo atsivežtu 
advokatu bei poveikio aplinkai 
vertintojų atstove. A.Čypas ža-
dėjo į Staškūniškio bendruome-
nės sąskaitą kiekvienais metais 
pervesti 10-15 tūkst. eurų, tačiau 
staškūniškiečiai šaukė, kad ge-
riau nešdintųsi investitoriai su 
savo investicijomis ir būsima pa-
rama iš Staškūniškio ir statytų 
vėjo jėgaines Anykščių mieste. 

Būsimasis elektrinių parkas - 
toli gražu ne paskutinis Anykščių 
rajone. Pasak Anykščių rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus, rajo-
ne gali atsirasti šimtai elektrinių. Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, jog pas jį lankėsi būsimųjų investuo-

tojų atstovai, kurie pageidauja, kad būtų pakeistas bendrasis Anykščių rajono planas ir numatyta 
daugiau vietų elektrinių statyboms.

Aitvarais pagerbė aviatorius Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Renginiu ,,Lai skraidina at-
mintį aitvarai“ pagerbti anykš-
tėnai aviatoriai -  mokytojas ir  
mokinys Algirdas Kovaliūnas 
ir Vytautas Galvonas. 

Pats lėktuvų nepilotavęs 
A.Kovaliūnas aviacija užkretė 
dešimtis anykštėnų, tapusių la-
kūnais, tarp jų ir žuvusį aukšto-
jo pilotažo meistrą V.Galvoną.

Anykštėnų aviatorių atmi-
nimo renginys ,,Lai skraidina 
atmintį aitvarai” vyko ketvir-
tadienį, birželio 6-ąją, per kurį 
ant Vorutos piliakalnio vaikai 
ir suaugusieji skraidino aitva-
rus, kuriuos prieš tai patys pa-
sigamino.

Aviatorių atminimo šventė jau tapo tradicija.

Valstybinių miškų urėdija giria-
si, kad pernai  įvykdė ,,ambicingą 
uždavinį“ (taip ir formuluojama) - 
pasiekti 40 milijonų eurų pelną, ir 
lūkesčius pranoko su kaupu. Pra-
dėjusi ,,efektyviau valdyti valsty-
bės turtą“ (vėl formuluotė) gavo 
55,3 milijonus pelno.

Smagu. Važiuoju Šimongire, 
o akys džiaugiasi, koks gražus, 
mūsų kraštas. Kol nebuvo plynų 
kirtimų, negalėjai nė numanyti, 
koks įspūdingas aplink reljefas.
Šviečia miškų ežerėliai iš tolo 
Zarasų, Ignalinos miškuose. Ir šis 
atsivėręs akiai grožis dar ir pelną 
atnešė!

Pelnas

LRT kultūros 
turinį koordinuos 
anykštėnė Agnė 
Biliūnaitė

Anykščių PSPC 
direktorės tikslas 
– aukšto lygio, 
moderni sveikatos 
priežiūros įstaiga

Gretos 
Kildišienės 
verslui - ne patys 
geriausi laikai
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spektras

„LRT – tarsi didžiulis kultūros 
fabrikas, vien radijuje čia sukuria-
ma apie 30 kultūrai skirtų laidų, 
dar kelios dešimtys  – televizijoje, 

LRT kultūros turinį koordinuos  anykštėnė Agnė Biliūnaitė
LRT kultūros turinio vyriausiąja redaktore nuo birželio 10 die-

nos pradeda dirbti Agnė Biliūnaitė, iki šiol ėjusi Lietuvos kultū-
ros atašė pareigas Kinijoje ir Pietų Korėjoje.  Ji bus atsakinga už 
kultūros aktualijų transliavimo politiką, kuruos kultūros temas ir 
jų integraciją visuose visuomeninio transliuotojo kanaluose.

stipri lrt.lt kultūros skiltis. O kur 
dar daugybė specialių kultūrinių 
transliacijų, renginių. Mastai ne-
įtikėtini, bet juk nieks ir nesitiki, 

kad bus lengva. Mane įkvepia LRT 
dėmesys kultūrai ir čia dirbančių 
kultūros žurnalistų, redaktorių pro-
fesionalumas. Tad su džiaugsmu 
priimu iššūkį tapti šios didžiulės 
redakcijos dalimi“, – sako A. Bi-
liūnaitė.

Naujoji LRT kultūros turinio 
vyriausioji redaktorė koordinuos 
visuomeninio transliuotojo ben-
dradarbiavimą su Lietuvos kultū-
ros institucijomis. Jų specifika A. 
Biliūnaitei gerai pažįstama iš dar-
bo kultūros atašė patirties – kuruo-
dama šią sritį, ji ketverius metus 
praleido Lietuvos ambasadoje Pe-
kine. Kultūros vadybos ir kultūros 
politikos magistro laipsnį turinti A. 
Biliūnaitė yra dirbusi „Kūrybinėse 
partnerystėse”, LNOBT, Lietuvos 
rašytojų sąjungoje, yra skelbusi 
publikacijas įvairiomis kultūros 
temomis portaluose Kafehauzas.lt, 
Dance.lt, Menufaktura.lt, Bernar-
dinai.lt, Kulturpolis.lt, žurnaluose 
„Bravissimo“, „IQ“.

37-erių A. Biliūnaitė gimė Ute-
noje, tačiau tėvams, verslininkui 
Raimondui Biliūnui bei tekstilinin-
kei Daliai Biliūnienei, persikėlus į 
Anykščius, moteris baigė Anykš-
čių Jono Biliūno gimnaziją. 

Sinologijos bakalauro laipsnį A. 
Biliūnaitė gavo baigusi Vilniaus 
universiteto Lyginamąsias Azijos 
studijas. Vėliau Taipėjaus (Taiva-
nas) universitete studijavo kinų 
kalbą ir kultūrą, o magistro studi-

joms vėl sugrįžo į Lietuvą – Vil-
niaus dailės akademijos UNESCO 
katedroje baigė kultūros vadybą ir 
kultūros politiką. 

Moteriai keliaujant po pasaulį, 
jos ryšiai su Lietuva, taip pat ir 
Anykščiais, nenutrūko. 2012 m. ji 
buvo Anykščių – Lietuvos kultūros 
sostinės ambasadorė. 

Dar mokykliniais metais A. Bi-
liūnaitė pradėjo rašyti eiles ir pro-
zos miniatiūras, kurios buvo publi-
kuojamos ir laikraštyje „Anykšta“.

A. Biliūnaitės poezijos rinkinys 
„Glazūruota pilnatis“ laimėjo Lie-
tuvos rašytojų sąjungos leidyklos 
„Pirmosios knygos“ konkursą ir 
buvo išleistas knyga „Miegantys 
sufleriai“ (2008 m.). 

Ji išvertė Nobelio premijos lau-
reato Gao Xingjian romaną „Dva-
sios kalnas“ iš šiuolaikinės kinų 
kalbos (2009 m., išleistas 2011 
m.).

A.Biliūnaitė 2010 m. buvo ir 
žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
„veidu“. Žurnalistės Daivos Goš-
tautaitės straipsnyje „Alyviniais 
obuoliais ir Rytais kvepiantis 
Agnės gyvenimas“ kalbėjo apie 
namus, aplankytas šalis, ieškojo 
laimės apbrėžimų ir džiaugėsi: 
„Esu labai laiminga, kad gimiau 
šioje mažytėje šalyje, kuri turi Vy-
dūną, V. Krėvę, J. Ivanauskaitę, P. 
Normantą, A. Beinorių“.

      -ANYKŠTA

Po darbų užsienyje Agnė Biliūnaitė sugrįžo į Lietuvą – ji prade-
da dirbti LRT kultūros turinio vyriausiąja redaktore. 

,,G.Kildišienė susikoncentravo į 
savo vadovaujamos įmonės „Ama-
tas“ (anksčiau vadinosi „Greta 
Gretos“ ) veiklą. 2017 metų duo-
menimis, įmonės akcininkėmis 
G.Kildišienė buvo kartu su savo 
mama Vladislava Mikalauskiene, 
Registrų centre dokumentų apie 
akcininkų pasikeitimą kol kas 
nėra. 

Registrų centrui pateikti duome-
nys rodo, kad „Amatas“ per 2017 
metus gavo 281 tūkst. eurų paja-
mų, tai yra net 60 kartų daugiau 
nei ankstesniais metais, o grynasis 
įmonės pelnas tais metais sudarė 
158 tūkst. eurų. Tačiau per metus 

Gretos Kildišienės verslui - ne patys geriausi laikai
2016-aisiais į Seimą Anykščių - Panevėžio apygardoje  netikėtai 

išrinkta ir greitai po skandalų iš jo pasitraukusi Greta Kildišienė 
užsiima verslu. Portalas 15 min.lt  domėjosi, kokia eksparlamen-
tarės verslo padėtis, ir atskleidė, kad po sėkmingų 2017-ųjų 2018-
ieji G. Kildišienės verslui buvo sudėtingi.

„Amato“ situacija pasikeitė kardi-
naliai. 

Registrų centrui neseniai pateik-
toje finansinėje ataskaitoje už 2018 
metus nurodoma, kad pajamos per 
metus siekė per 47 tūkst. eurų. Dar-
buotojų, kurių, „Sodros“ duomeni-
mis, pernai buvo trys, algoms per 
metus išleista per 73 tūkst. eurų. 
Metai buvo baigti su 59 tūkst. eurų 
nuostoliu“, - rašo 15 min.lt 

2017 metais G.Kildišienė milži-
nišku 30 tūkst. tiražu išleido auto-
biografinę knygą  ,,Atvirai“. Šios 
knygos leidėjas - G.Kildišienės ir 
jos mamos įmonė ,,Amatas“.

      -ANYKŠTA
2017 metais eksparlamentarės Gretos Kildišienės įmonė ,,Ama-
tas“ turėjo didelį pelną, o pernai įmonė dirbo nuostolingai. 

Temidės svarstyklės
Smurtas. Birželio 6 dieną, apie 

23 valandą, Debeikių seniūnijos 
Čekonių kaime, O. Sedelskytės ga-
tvėje, namuose, vyras (g. 1994 m.) 
grumtynių su neblaiviu (nustatytas 
1,59 prom. girtumas) broliu (g. 
1997 m.) metu apipylė verdančiu 
vandeniu blaivią motiną (g. 1974 
m.), stumdė ją bei grasino jai. Po 
įvykio vyras pasišalino iš namų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Neblaivus. Birželio 1 dieną, 
apie 18.50 val., Anykščių r., De-
beikių mstl., sustabdyto keturračio 
YAMAHA MAX AIR, (nustatyta 
tvarka neįregistruotas) vairuotojui, 
(g. 1967 m.) gyv. Anykščių r., De-
beikių sen., Sindrių k., nustatytas 
vidutinis 1,64 prom. girtumas.

Nuomonė. Lietuvos veiksmus 
spėjamo slapto CŽV kalėjimo by-
loje pristatęs teisingumo minis-
tras Elvinas Jankevičius sako, kad 
Lietuva turi užversti šį puslapį ir 
užkirsti kelią panašiems atvejams 
ateityje. Ministras Strasbūre Eu-
ropos Tarybos Ministrų komitetui 
pristatė, kaip Lietuva įgyvendina 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 
(EŽTT) išvadą, kad šalyje 2005-
2006 metais veikė slaptas ameri-
kiečių Centrinės žvalgybos val-
dybos kalėjimas įtariamiesiems 
terorizmu laikyti. 

„Džiaugiuosi konstruktyviu di-
alogu su komitetu, vykdant EŽTT 
bylose priimtus sprendimus. Lietu-
va turi užversti šį puslapį ir įvertin-
ti karčią patirtį, kad ateityje nebūtų 
panašių teisinių precedentų“, – tei-
gė ministras. Jo teigimu, tokios by-
los Lietuvai garbės nedaro.

Neigia. Seimo narys Petras Gra-
žulis sako, kad įtarimus jam sie-
kiantys pareikšti prokurorai remia-
si melaginga informacija. Politikas 
sako netikintis, kad galėjo kalbėti 
apie kyšius Rusijos pareigūnams 
su šaldytus maisto produktus gami-
nančios įmonės „Judex“ atstovais, 
o teisėsaugos teiginius dėl automo-
bilio nuomos vadina netiksliais. 

Mirė. Santaro klinikose ketvir-
tadienį nuo meningokoko infekci-
jos mirė dvimetė mergaitė, pranešė 
naujienų portalas tv3.lt. Profeso-
rius Vytautas Usonis naujienų por-
talui patvirtino, kad pagal specialią 
programą mergaitė nebuvo paskie-
pyta, nes dėl amžiaus ji nepateko 
į skiepijimo programą. „Mes pa-
gal nacionalinę programą, liepos 
mėnesį pradėjome skiepyti nuo 
meningokoko vaikus, gimusius po 
2018 metų liepos 1-osios. Ši mer-
gaitė buvo vyresnė, ji nepateko į 
skiepijimo programą“, – sakė V. 
Usonis. Anot portalo, mergaitė su 
šeima gyveno Rokiškyje. 

Mokslas. Birželio 7-ąją mokslo 
metus daugumoje Lietuvos moky-
klų baigia pradinukai, tačiau vyres-
niųjų ugdymas tęsis iki birželio 21 
dienos.  Švietimo, mokslo ir sporto 
ministras Algirdas Monkevičius 
palaiko ilgesnių mokslo metų idė-
ją. Pasak ministro, prailginti moks-
lo metai atveria galimybes organi-
zuoti netradicines ugdymo veiklas. 
„Manau, kad mes eitume blogu 
keliu (jei mokslo metai būtų trum-
pinami), kadangi susispaustume 
– ir taip vaikai yra perkrauti tam 
tikrais intervalais. Reikia stengtis, 
kad visi mokslo metai būtų kuo to-
lygesni, vaikai nebūtų perkrauti“, 
– sakė A. Monkevičius. 

Komisija. Kadenciją baigianti 
prezidentė Dalia Grybauskaitė su-
darė komisiją išrinktojo prezidento 
Gitano Nausėdos inauguracijai or-
ganizuoti. Ją sudarys 19 narių, tarp 
jų – D. Grybauskaitės patarėjai, 
išrinktojo prezidento įgaliotiniai 
Aistis Zabarauskas, Arūnas Mate-
lis, Lina Svidinskaitė ir Ieva Ulčic-
kaitė, Prezidentūros kanceliarijos, 
Vadovybės apsaugos departamen-
to, Užsienio reikalų ministerijos, 
Krašto apsaugos ministerijos, kitų 
institucijų atstovai. Komisijos pir-
mininke paskirta G. Nausėdos rin-
kimų štabo vadovė Algė Budrytė. 
Naujojo šalies vadovo inauguraci-
ja įvyks liepos 12 dieną.
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Eurų grįš daugiau
Pasėlius draudžiančios vo-

kiečių bendrovės „Vereinigte 
Hagel“ filialo Lietuvoje vado-
vas Algimantas Navickas pati-
kino, kad Lietuvoje šiuo metu 
pasėlius apsidraudusiųjų yra 
per 800. Tik labai svarbu yra 
patirtas žalas teisingai įvertin-
ti. Siekiant to, birželio 4 dieną 
bus organizuojami ekspertų 
mokymai.     

Pasėlių ir augalų draudimo 
įmokos kompensuojamos iš 
dviejų šaltinių: ES lėšų bei na-
cionalinio biudžeto. Iš ES lėšų 
– draudimas nuo iššalimo ir 
(arba) stichinės sausros padari-
nių, paramos intensyvumas 70 
proc., neviršijant didžiausiųjų 
nustatytų draudimo įkainių; iš 
nacionalinio biudžeto – drau-
dimas nuo audros, krušos, liū-
ties padarinių, paramos inten-
syvumas 50 proc., neviršijant 
didžiausių nustatytų draudimo 
įmokų įkainių. Nuo šiol žem-
dirbiams kompensuojama di-
desnė draudimo įmokų dalis, 
kadangi apie 10 proc. padidinti 
didžiausi kompensuojami įkai-
niai pagrindinėms draudžiamo-
sioms kultūroms. Paraiškos dėl 
pasėlių, kaip ir gyvūnų draudi-
mo įmokų dalies kompensavi-
mo, priimamos savivaldybėse, 
kuriose įregistruotos ūkininkų 
žemės ūkio valdos. Jas gali 
teikti augalininkyste, sodinin-
kyste ar daržininkyste užsii-
mantys ūkio subjektai, fiziniai 

Žemdirbiams drausti pasėlius ir gyvulius 
– palankesnės sąlygos

Kretingos rajono Žemės ūkio skyriaus duomenimis, siekdami 
suvaldyti riziką dėl nenuspėjamų orų, praėjusiais metais pa-
sėlius rajone apsidraudė dvigubai daugiau ūkininkų negu už-
pernai. Pasak šio skyriaus vyriausiosios specialistės Aurelijos 
Jurgutienės, žemdirbius sukrusti paskatino įsigaliojusios palan-
kesnės draudimo sąlygos. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ 
veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavi-
mas“ priimamos iki birželio 28 dienos (I etapas) ir nuo rugsėjo 2 
iki gruodžio 31 dienos (II etapas), o pagal veiklos sritį „Gyvūnų 
draudimo įmokų kompensavimas“ – iki gruodžio 31-osios.  Prie-
monė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
ir valstybės biudžeto.

ir juridiniai asmenys, užsiiman-
tys žemės ūkio veikla. Fiziniai 
asmenys turi būti įregistravę 
ūkininko ūkį ir valdą, juridiniai 
asmenys – įregistravę savo var-
du valdą. Detalesnė informacija 
– Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros tinklapyje www.nma.lt.

Prieš teikiant paraišką – su-
tartis su draudėju

Parama, kompensuojant dalį 
draudimo įmokų, teikiama ap-
draudusiems galvijus, avis, ož-
kas, arklius, kiaules ir naminius 
paukščius nuo ūkinių gyvūnų už-
krečiamųjų ligų, dėl kurių priva-
lo būti išnaikinami visi į rizikos 
grupę susirgti ta liga patenkantys 
ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai. 
Ligos protrūkio faktas oficialiai 
turi būti pripažintas Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos. 
Kritinių ligų sąrašas nuolat ple-
čiamas – dabar jame apie 30 pa-
vojingų ligų.

Taisyklės buvo pakeistos per-
nai lapkritį, kai patvirtintas di-
desnis maksimalus draudimo 
įmokos kompensavimo procen-
tinis dydis: anksčiau buvo kom-
pensuojama 65 proc., o dabar iki 
70 proc. draudimo įmokos, ne-
viršijant nustatytos maksimalios 

kompensuojamos sumos. Drau-
dimo sutarties, įskaitant jos pa-
keitimus, laikotarpis turi būti 
ne ilgesnis kaip vieneri metai.

Ūkinių gyvūnų laikytojams 
gali būti kompensuojamos 
patirtos išlaidos tuomet, jei-
gu paraiška buvo pateikta iki 
draudžiamojo įvykio. Įvykus 
draudžiamajam įvykiui, drau-
dimo išmokos suma paramos 
gavėjui negali viršyti draudžia-
mojo įvykio metu patirto nuos-
tolio dydžio.

Ūkininkas, siekiantis drau-
dimo įmokos kompensacijos, 
savo vardu Ūkinių gyvūnų re-
gistre turi būti įregistravęs lai-
komus ūkinius gyvūnus. Prieš 
teikiant paramos paraišką, su 
draudimo įmone būtina suda-
ryti draudimo sutartį. Dėl drau-
dimo paslaugų pirkimo galima 
kreiptis į šias draudimo įmo-
nes: AAS „BTA Baltic Insuran-
ce Company“ filialą Lietuvoje, 
„ERGO Insurance SE“ Lietu-
vos filialą, ADB „Gjensidige“ 
Lietuvos filialą, AB „Lietuvos 
draudimas“. Sudarius draudi-
mo sutartį, draudimo įmoką 
reikia sumokėti tik po paramos 
paraiškos pateikimo savivaldy-
bei dienos. Prieš sudarydami 
draudimo sutartį, tiek fiziniai, 
tiek juridiniai asmenys turi at-
likti viešuosius draudimo pas-
laugų pirkimus.

Galimybė gauti avansą
Paramos lėšoms išmokėti tai-

komas išlaidų kompensavimo 
su avanso mokėjimu būdas. 
Paramos gavėjui suteikta ga-
limybė avansą, t. y. 50 proc. 
mokėtinos paramos sumos 
gauti anksčiau. Tuo atveju, jei 
apskaičiuota galutinė mokėti-
na paramos suma yra mažesnė 
už išmokėtą avanso sumą, pa-
ramos gavėjas gautą avansą ar 
jo dalį privalo grąžinti NMA. 
Bendra paramos gavėjui išmo-
kėta paramos suma, įskaičiuo-
jant išmokėtą avanso sumą, 
negali viršyti paramos gavėjui 
apskaičiuotos mokėtinos para-
mos sumos.

Jei draudimo sutartis buvo 
keičiama ar buvo nutraukta, bū-
tina pateikti visus draudimo su-
tarties pakeitimus. Tuo atveju, 
jei įvyko draudžiamasis įvykis 
ir pagal draudimo sutartį buvo 
išmokėtos draudimo išmokos, 
būtina nurodyti patirto nuos-
tolio dydį ir pateikti draudimo 
įmonės išmokėtų draudimo iš-
mokų dydį pagrindžiančius do-
kumentus. 

Užsak. Nr.665 

Žemdirbiai dažniausiai linkę draustis javus ir rapsus.

Dariaus Šypalio nuotr.

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

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Lukas ŠVELNIKAS:  ,,Tegul 
stato Anykščių parke. Pažiūrėsim, 
kaip bobulės su širdies stimuliato-
riais gyvens, dieną naktį vibruos 
po papais“.

Gediminas  GRINA:  ,,Vieti-
niai turės melstis, kad nebūtų vėjo. 
O tai ,,vibruosis“ dieną ir naktį.“

Jūratė PADAGINSKIENĖ:  
,,Jei ūkininkų žemėje statys, tai 
kompensuos tą plotą.“

Audronė KAZLAUSKIENĖ:  
,,Stovi trys šalia mūsų kaimo. 
Džiaugiamės gražiu kraštovaizdžiu 
ir jokio ūžimo nesigirdi.“

Šalia Staškūniškio 
ketinama statyti 
15-os vėjo 
elektrinių parką. 
Vietiniai 
gyventojai 
nerimauja dėl 
tokios 
kaimynystės. 
Kokia Jūsų 
nuomonė apie 
elektrines šalia 
sodybų?

Na ne ant galvų, o už gerų 300 
metrų...

Vilė VAIVADIENĖ, Staškū-
niškio apylinkių gyventoja, vėjo 
jėgainių statytojams:   ,,Iš kur jūs 
ant mūsų galvų nukritot? Ko jūs 
prikibot prie mūsų kaimelio?“

Sakot, po trejų metų kaimiečių 
nebeliks?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, patarė vėjo 
elektrinių statytojams: ,,Patrau-
kite kokią elektrinę, kalbėkitės su 
gyventojais. Ar jūs norite, kad šitas 
dalykas tęstusi trejus metus?“

Dėl 75 tūks. jau verta?

Dainius ŽIOGELIS, įvertinęs 
rajono biudžeto pajamų iš vėjo 
elektrinių parko dydį : ,,60 tūkst. 
eurų nėra ta suma, dėl kurios verta 
susipykti.“

Ir meškas, ir kitus grybautojus 
išvaikysite!

Sigitas KINDERIS, buvęs 
Anykščių miškų urėdas, apie tai, 
kaip miške išvengti susitikimo su 
meška: ,,Patarimas - eidami į miš-
ką, triukšmaukite ir šūkaukite.“

Ir mėsą ji mėgsta...

Albertas ŽARSKUS, Anykš-
čių bitinkų draugijos pirmi-
ninkas, apie žmonių santykį su 
meškomis: ,,Esu tikras, kad meška 
-  žmonių draugas. Ji mėgsta medų, 
todėl reikia duoti saldumynų  ir su-
sidraugauti.“

Arba išdalys ausų kaiščius...

Paulius MARKOVAS, advoka-
tas, apie prevencines priemones: 
,,Jeigu triukšmas viršys normaty-
vus, neleis elektrinių eksploatuo-
ti“.

Normalios Estijos meškos mi-
gruoja į Suomiją 

Raimondas BALSYS, ūkinin-
kas, Anykščių rajono tarybos 
narys, apie į Anykščių rajoną už-
klydusią mešką; ,,Smagi naujie-
na, ir tiek. Esu girdėjęs, kad Estijo-
je meškų yra daug, gal atsitiktinai 
užklydo ir pas mus.“  
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rievės

Gimnazistai ėjo savanorių
keliais

Atskaitos tašku pasirinkę Ne-
priklausomybės ąžuolą, šalia 
senosios gimnazijos pasodintą 
minint Lietuvos laisvės jubiliejų, 
Anykštos pašlaitėmis palei siau-
rojo geležinkelio liniją, per svai-
giomis kalvomis kylančius, vasa-
ros žalumu spindinčius Kasagorus 
sparčiu žingsniu nužygiavo iki pat 
Rubikių. 

Skaičiuojant įveiktą atstumą 
nuo gimnazijos rūmų, sukorė apie 
penkiolika kilometrų.

Vyresnėliai patriotai, ankstėliau 
atvykę automobiliais, prie istori-
nio paminklo kruopščiai išravėjo 
pasodintą darželį, pamerkė gėlių 

Anykštėnai mini išvadavimo šimtmetį

- besiskleidžiančios vasaros gra-
žiausių žiedų.Amžinybės liepsne-
lėmis sužibo žvakutės, nuo gels-
vos samanos išsivadavo paminklo 
baltumas. Benedikto Jakševičiaus 
šedevras tiesiog suspindo globo-
jančia šviesa.

Sulaukę žygeivių, kurie prie pa-
minklo pasirodė išsirikiavę dviem 
vorom kaip supratingi kariai - 
priekyje žvalgybinis avangardas, 
o jau tolėliau - pagrindinės pa-
jėgos. Buvo prisiminta Lietuvos 
istorija, jos siekis tapti nepriklau-
soma ir tėvynės sūnų – savanorių - 
žygiai kruvinose kautynėse ginant 
laisvę.

 Prieš šimtmetį kautynės vyko 
mūsų rajone, lietuvių kariuome-
nė palengva stūmė į šiaurę jauną 

valstybę užsmaugti panorusių 
kraugeriškųjų  bolševikų pajėgas. 
Anykščiai buvo išvaduoti 1919 
m. gegužės 19 - ąją, o 23 - iąją 
jau vyko nuožmios kautynės ties 
Rubikiais, kuriose su gerokai 
didesniu priešų būriu susidūrus 
lietuviams ir žuvo Didžiojo Lie-
tuvos kunigaikščio Gedimino II 
pėstininkų pulko viršila Liudas 
Biriukas bei eilinis karys Pranas 
Grušauskas. 

Kalbėta apie tai, kaip 1938 
m. vasarą karių žuvimo vietose, 
vietiniams patriotams rūpinantis, 
buvo pastatyti betoniniai meistro 
Benjamino Jakševičiaus sukurti 
paminklai. Juos sovietmečiu oku-
pantų valdžia sunaikino - sudaužė 
ir užkasė. Atgimimo metais pa-

Prieš 100 metų, 1919 -ųjų gegužės 19 -tąją, nuo bolševikų buvo išvaduoti Anykščiai. Pergalė kai-
navo dešimtis gyvybių. 

Birželio 4 dieną, antradienį, dvi dešimtys Anykščių Jono Biliūno gimnazijos gimnazistų žygiu ir 
minėjimu pagerbė prieš 100 metų netoli Rubikių ežero, Šiaulių kaimo laukuose, žuvusius savano-
rius Liudą Biriuką ir Praną Grušauską bei visų laikų kovotojus už Tėvynės Lietuvos laisvę. 

vyko surasti tik vieną paminklėlį, 
kuris buvo restauruotas ir su iškil-
me pašventintas 1989 m. lapkričio 
23 - iąją - Lietuvos kariuomenės 
dieną.

Anykščių politinių kalinių ir 
tremtinių  organizacijos nariai 
tautos didvyrius pagerbė patrioti-
nėmis dainomis, pritarė ir jauni-
mas. Buvusi laisvės kovotoja Pri-
ma Petrylienė padėkojo visiems 
susirinkusiems, viltingai kalbėjo, 
kad visais laikais buvo ir bus kam 
ginti Lietuvos laisvę.

 Gimnazistų istorijos mokyto-
ja Jūratė Musteikienė tikino, kad 
šiandienos jaunimas yra puikus, 
nors vyresnieji kartais jų ir nesu-
pranta, tačiau juk visais laikais 
panašiai būdavo, pažymėjo, kad 
svarbiausia, jog jaunuoliai moka 
skirti gėrį nuo blogio, o melą - 
nuo tiesos. Daugelio dalyvavusių 
artimiausiu laiku laukia nemenki 
išbandymai - egzaminai. 

Pabaigoje sugiedotas Lietuvos 
himnas bei sušukta triskart valio 
Tėvynei bei jos piliečiams. Ap-
lankyti ir minėtų savanorių ka-
pai Burbiškio kapinėse, uždegtos 
žvakelės, sugiedotas ,,Viešpaties 

Prie paminklo savanoriui Liudui Biriukui antradienį susirinko ir nemenkas būrys vyresnių piliečių. 

Gimnazistų žygeivių pajėgoms vadovavo istorijos mokytoja 
Jūratė Musteikienė.  Raimondo GUobIo nuotr.

angelas“. 
Anykščiuose kalbėjo išvaduo-

tojo generolo anūkas

Reikšmingai sukakčiai atminti 
Anykščiuose vyko savanorių kuo-
pos paradas, improvizuotos vaišės, 
primanančios tas, kuriomis išva-
duotojus prieš šimtą metų pasitiko 
anykštėnai. 

Prie paminklo Antanui Bara-
nauskui kalbėjo anų laikų Anykš-
čių vaduotojo generolo Kazio La-
digos anūkas, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininkas, profesorius 
Tomas Ladiga. Buvo giedamos pa-
triotiškos giesmės ir dainos.

 Didžiakaimyje (Kurklių sen.) 
Pilkų šeimos pastatytą paminklą 
1920 metais žuvusiam Vyčio Kry-
žiaus kavalieriui Povilui Pilkai at-
minti Anykščių rajono savivaldybė 
pagaliau paženklino dviem akme-
ninėmis lentomis su 50 - ies kur-
kliečių - Lietuvos kariuomenės sa-
vanorių ir 13 - kos Vyčio Kryžiaus 
kavalierių, aukštesniu koviniu 
valstybės apdovanojimu įvertintų 
Nepriklausomybės kovų dalyvių 
pavardėmis.

  -ANYKŠTA

Nors ir vėl rizikuoju užsitraukti 
didelę nemalonę tėvų, o ypač 
mamyčių, bet gyvenu šalyje, 
kurioje kiekvienas turim teisę 
garsiai kalbėti apie dalykus ar 
reiškinius, kurie mums neduoda 
ramybės. Kodėl sakau ,,vėl”?

Praėjusių metų paskutiniame 
„Aukštaitiško formato“ žurnale 
svarsčiau (kaip tik tuo metu epo-
gėjų buvo pasiekusi garsioji Kru-
činskų istorija, kai iš tėvų buvo 
paimti du vaikai, neva vienam 
praeiviui gatvėje pastebėjus, kaip 
motina, bandydama sudrausminti 
vaiką, bėgusį į gatvę, pliaukšte-
lėjo per rankytę), ar valstybinės 
institucijos neperžengia savo 
kompetencijų ribų. Praėjo ne 
viena savaitė, kol iš Valstybinės 

Daiva GoŠTAUTAITĖ

vaiko teisių apsaugos ir įvaiki-
nimo tarnybos spaudos atstovo 
gavau informaciją, kiek Utenos 
apskrityje per pusmetį paimta 
vaikų, kiek jų liko laikinųjų glo-
bėjų namuose, kiek grįžo atgal į 
šeimas. 

Rašydama tą tekstą, padariau 
išvadą, kad dabartinė vaikus au-
ginanti kartu, be ponios Dovilės 
Šakalienės ir kitų vaikų teisėmis 
neva besirūpinančių instituci-
jų pareigūnų, nemoka auginti 
vaikų – kažkaip vaikus užaugino 
mūsų seneliai (o šeimos tuomet 
tikrai buvo didelės), mūsų tėvai 
be prievaizdų užaugino ir mus, 
tačiau mes jau praradome bet 
kokius įgūdžius auginti vaikus 
ir be „protingų“ dėdžių ir tetų 
pagalbos nieko neišeis... Kai 
mano tekstas pasirodė portale 
anyksta.lt, komentatoriai suskubo 
piktintis, kad kažkokios  „-aitės“ 
dar drįsta reikšti savo nuomonę. 

Anonimas, kuris originaliai 
pasivadino „nuomone“, rašė: 
„Labiausiai pykdo tai, kad 
mamas „auklėja“ ir moko, kaip 
auginti vaikus, tokios ponios 
(panelės) kaip Zukienė, Dičiū-
naitė, kurios pačios neturi SAVo 
VAIKŲ“. „Nuomonės“ draugas 
„pliusuojam“ rado ir daugiau 
pavyzdžių: „Pridėkite ir p. Goš-

tautaitę“. Jeigu aš neturiu vaikų, 
ar negaliu dirbti darželyje, moky-
kloje, o jau vaiko teisių apsaugos 
sritis – visiškas tabu. Tokios kal-
bos man primena „balanos ga-
dynės“ laikus, kai pastoti reikėjo 
vos ištekėjus, o jeigu neištekėjai 
iki 22-ejų, vadinasi, žmogaus 
kaip ir nėra. „Kažko gandrai 
neatskrenda į jūsų šeimą? Tai 
gal kokia liga sergi, kad vaiku-
čių taip ir nėra? blogai blogai, 
reikia gydytojams pasirodyti“,- 
šnabždasi 
giminaitės, 
o joms jau 
pilna burna 
antrina 
kaimynės ir 
bendradar-
bės. Žmonės, 
mielieji, gal 
tos, kurios 
neturi SAVo 
VAIKŲ, pa-
tyrė tris per-
sileidimus, 
gal kaip tik dabar bando penktą 
dirbtinio apvaisinimo procedūrą 
ir pagaliau tikisi geriausio, o 
gal (čia būtų visiškas absurdas) 
tiesiog nenori turėti vaikų? o 
jeigu nenori, tai ar ta moteris 
blogesnė, ar ji nėra visavertė 
visuomenės narė, ar jai vėl kas-

kart   reikia sugalvoti ir pateikti 
neatremiamus argumentus įkyriai 
kaimynei, kodėl kieme vis dar 
nestovi vaikiškas vežimėlis. 

Pažįstu moterį, kuri daro 
puikią teisininkės karjerą, yra 
laimingai ištekėjusi, turi gražius 
namus ir yra nusprendusi – vaikų 
ji neturės. Atvirumo valandėlę ji 
yra prasitarusi: „be proto myliu 
savo krikštasūnį, brolio sūnų, 
jeigu to berniuko tėvams kas 
nors nutiktų, net nedvejodama 

auginčiau 
tą vaiką, bet 
gimdyti tikrai 
nesiruošiu“. 
Ir? baisus 
požiūris, ar 
ne? 

Vaikų 
turėjimas 
-  lyg moters 
„kokybės“ 
ženklas. 
Visiškai su 
tuo nesutinku. 

Psichologai ar supermamytės 
gali kiek nori įrodinėti, kad tik 
vaikų turėjimas įprasmina moters 
gyvenimą, tačiau aš (nepa-
mirškim, neturinti vaikų) su tuo 
nesutinku. Kai dažną rytą eidama 
į darbą gatvėje prasilenkiu su 
akivaizdžiai stikliuką mėgstančia 

moterimi, kuri už rankutės vedasi 
4-5 metų berniuką, keliu klausi-
mą – ar tikrai tos visos „-aitės“ 
yra kažkuo prastesnės moterys 
už tą, kuri, nors ir turi vaikų, bet 
retai šviesią dieną mato, ką jau 
ten kalbėt apie vaiką...

Rašydama šias „rieves“ tikrai 
nenoriu „atsimušinėti“ tiems, 
kurie mano, kad mokau, kaip 
auginti vaikus. Tikrai nemokau, 
nes nežinau – tik manau, kad, kai 
vaikas vidury parduotuvės gula 
ant žemės ir rėkia dėl neperkamo 
šokolado, kaltas ne vaikas, o 
tėvai. Kai vaikai koncerto metu 
surengia savo koncertą, kalti irgi 
tėvai. 

Tik dėliojant etiketes „be-
vaikis“, „invalidas“, „ne toks, 
kaip visi“ reikėtų bent šiek tiek 
tolerancijos. Nuomonės reiški-
mas visada sveikintinas dalykas, 
bet kalbant tokiomis subtiliomis 
temomis, kaip tėvystė, motinystė, 
seksualinės pažiūros, išvaizda ir 
pan., manau, nereikėtų drabstytis 
kaip mužikui.

Juk tam, kurio veide matyti 
randas, nesakom: ,,jau  tau, 
meldžiamasis/ meldžiamoji, kal-
bėti apie grožį tikrai nedera“... 
Pagalvokim -  gal to žmogaus 
veidas po baisios avarijos, su-
rinktas iš gabaliukų... 

...prasilenkiu su akivaizdžiai 
stikliuką mėgstančia moteri-
mi, kuri už rankutės vedasi 4-5 
metų berniuką, keliu klausimą 
– ar tikrai tos visos „-aitės“ yra 
kažkuo prastesnės moterys už 
tą, kuri, nors ir turi vaikų, bet 
retai šviesią dieną mato...
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Išvažiavus iš Dižono, vieno di-
džiausių miestų Burgundijos regi-
one, atsiveria slėniai, kuriuose ga-
nosi avys ir karvės. Tuose žaliuose 
slėniuose yra keletas kalniukų, 
apaugusių miškeliais. Kokia pran-
cūziška idilė - važiuoti traukiniu į 
sostinę ir žvelgti pro langą į tokius 
vaizdus... Tačiau kuo arčiau sosti-
nės, tuo labiau keičiasi peizažas. 
Žalius slėnius keičia mažyčiai 
miesteliai, mažai kuo besiskirian-
tys vienas nuo kito, bet visiškai 
svetimi lietuviškiems trobesiams. 

Traukinys sustoja Bercy stotyje, 
visiškai nesiskiriančioje nuo visų 
kitų traukinių stočių, kuriose teko 
pabūti, negroja joks akordeonas ir 
niekas bagetėmis neprekiauja. Pra-
siskynus kelią pro minią žmonių 
ir išėjus į lauką užgniaužia kvapą. 
Tikrąja to žodžio prasme. Paryžiu-
je nėra kuo kvėpuoti. Atrodo, lyg 
kažkas visą deguonį, buvusį ore, 
iškvėpavo ir paliko tik išmetamųjų 
dujų ir šiukšlių kvapą. 

Tačiau nėra laiko stoviniuoti, 
reikia daug ką aplankyti , o laikas 
bėga labai greitai, todėl pradeda-
me leistis link Senos upės. Nors 
Paryžius yra didelis miestas, jame 
orientuotis nėra sudėtinga, mat jis 
yra suskirstytas į 20 kvartalų, ku-
rių centre yra Eifelio bokštas, Luv-
ro muziejus, miesto merija ir kiti 
svarbūs pastatai. Leidžiantis že-
myn sostinė žavi daugybe kultūrų, 
kurios tarpusavyje puikiai sugyve-
na - musulmoniški halalo kioskai, 
prancūziškos kepinių parduotuvė-
lės, indiško maisto restoranai – ti-
kriausiai nėra nieko, ko nerastum 
šiame mieste, aišku, išskyrus juodą 
duoną ir grikius, nes tokie Prancū-
zijoje paprasčiausiai neegzistuoja. 

Ir - vitrinai pakeitus vitriną, o ki-
oskui kioską -  pagaliau pasiekėme 
Seną. Nusileidus į krantinę pasitin-
ka ruda ir rami upė, vandenis ne-
šanti po 37 tiltais ir dalijanti miestą 

Paryžius po Notre Dame gaisro Simona STRAŽINSKAITĖ

pusiau. Jos krantuose pririšta daug 
įvairaus dydžio laivų – turistinių, 
su sėdynėmis ant stogo, mažų ka-
teriukų ir net keletas valtelių. Ti-
kriausiai tik tada supratau, kad esu 
Paryžiuje. Tiltai papuošti įvairiais 
raitytais raštais ir įvairiomis gė-
lėms, kai kurie net aukso raidėmis 
iškaltais garsiausių prancūzų kūrė-
jų, politikų ir mokslininkų vardais. 

Einant arčiau miesto centro, pra-
deda atsirasti mažų medinių kios-
kelių turistams, kuriuose tikriau-
siai pardavinėjama visa šios šalies 
atributika, nuo mažyčių Eifelio 
bokštelių, kainuojančių po 0,50ct, 
iki aliejinių piešinių, vaizduojan-
čių didžiausius architektūrinius 
stebuklus. 

Šiek tiek paėjėjus, atsiveria vaiz-
das į Katedrą, arba bent jau į tai, 
kas iš jos liko. Niekada nebuvau 
labai uoli katalikė, bet pamačiusi 
du vienišus bokštus po pilku dan-
gumi pajutau, kaip  suspaudė širdį. 
Tiek laiko praleidusi Prancūzijoje 
ir aplankiusi visas bažnyčias, į ku-
rias tik galėjau patekti, puikiai su-
prantu, ko pasaulis neteko. Ši kate-
dra nėra vien tik krikščionių Dievo 
garbinimo vieta, juk tai ir vienas 
didžiausių architektūrinių šedevrų, 
pastatytas dar XIIa. 

Prancūziška architektūra pasi-
žymi detalių gausa ir kruopštumu. 
Žiūrint į paveikslus, sunku patikė-
ti, kad juos nutapė žmogus. Tai ne 
mažyčiai piešinukai ant A4 popie-
riaus lapo - tai milžiniški šventųjų 
ir angelų portretai, puošiantys baž-
nyčių sienas. Gaila, kad neteks pa-
matyti to, kas slėpėsi tarp katedros 
mūrų. Matant išlindusius sudegu-
sius pastolius, kaip pirštus, išties-
tus į dangų, pasidaro labai liūdna. 
Nors rekonstrukcijos darbai jau 
prasidėjo, bus sunku atstatyti viską 
taip, kaip buvo, bet nelieka nieko 
- tik tikėti. 

Notre Dame buvo vienas iš da-

lykų, kuriuos Paryžiuje norėjau pa-
matyti labiausiai. Dabar suprantu, 
kodėl prancūziška spauda šį gais-
rą lygina su nusikaltimu. Atrodo, 
kad beveik ištisus amžius saugo-
tas žmonijos didingumo įrodymas 
buvo atimtas per keletą valandų 
ir paverstas pelenais. Nieko keis-
ta, kad nesutikome daug žmonių 
-  koks sadistas norėtų sustoti, kad 
paspoksotų į tai, kas liko iš vieno 
gražiausių pastatų pasaulyje. 

Senos krantinės, kurios dažniau-
siai būna pilnos turistų ir įsimylėju-
sių porelių, išėjusių pasivaikščioti, 
dabar yra beveik tuščios. 

Situacija šiek tiek pasikeičia pa-
siekus Luvrą. Nesitikėjau, kad ke-
tvirtadienį, 12 valandą, prie muzie-
jaus kada nors pamatysiu tokią ilgą 
eilę. Eilės gale įsmeigtas ženklas 

Prancūzijos sostinė, Paryžius, yra vienas didžiausių bei garsiausių pasaulio miestų. 
Tikriausiai didžiajai daliai keliautojų ir frankofonijos mylėtojų meilės miestą būtina pamatyti, 

todėl gyvendama pusę metų Prancūzijoje ir aš negalėjau ten neapsilankyti.

Atstatinėjama Paryžiaus katedra iš kito Senos upės kranto.

Luvre esančios skulptūros 
mena antikos laikus. Samo-
trakės Nikė, stovinti laivo 
pirmagalyje.

rodo, kad reiks laukti 2 valandas. 
Gerai, kad nusipirkome bilietus iš 
anksto ir nereikia taip ilgai laukti, 
nes yra dar viena eilė, norint įeiti į 
vidų, bet tai, kas yra viduje, verta 
kiekvienos lauke, merkiant lietui, 
lauktos minutės. 

Vos tik nusileidus į Luvrą, pa-
sitinka didelė salė su trimis pasi-
rinkimais, kur gali eiti. Pradėjome 
nuo sparno, kuriame eksponuo-
jami žymiausių autorių darbai. 
Vos tik užlipus laiptais, atsiveria 
salė, pilna baltų skulptūrų, kurios 
taip grakščiai nulipdytos – plaukų 
sruogos, lūpos, pirštai, kojos, atro-
do visiškai kaip žmonių, jeigu ne 
įdubę, neregintys vyzdžiai, iškirsti 
tobulai apvaliose akyse. 

Dešiniajame salės kampe turis-
tų grupės iš rytų Azijos apsupta 
tikriausiai vieną iš populiariausių 
skulptūrų – Kupidono ir Psichės 
bučinys. Iš tiesų, ši skulptūra nesi-
skiria nuo visų kitų, todėl, jei ne-
žinai, ko ieškoti, gali lengvai pasi-
mesti marmuro kūnų jūroje. Tačiau 
kitaip nei visos kitos skulptūros, 
ji primena istoriją apie Marso ir 
Veneros sūnų, įsimylėjusį mirtin-
gą žemės moterį. Kanovo kūrinys 
vaizduoja Kupidoną, bučiuojantį 
Psichę, kad ją prikeltų iš mirusių-
jų. 

Norinčius pakilti į kitą aukš-
tą žmones pasitinka Samotrakės 
Nikė, pastatyta išsišakojančių laip-
tų papėdėje, todėl, vos pažvelgus 
į ją, užima kvapą. Milžiniška, 3 
metrų aukščio, IIa. pr. m. e. su-
kurta skulptūra vaizduoja perga-
lės deivę Nikę, tvirtai stovinčią 2 
metrų aukščio laivo priekyje, jos 
sparnai išskleisti, o rūbai prigludę 
prie kūno. Gaila, kad ji sudužu-
si ir trūksta keleto dalių, bet tai 
netrukdo suprasti, kokia didinga 
ir gerbiama deivė čia yra pavaiz-
duota. Marmurinė toga iškalta taip 
detaliai, kad atrodo, jog autorius 
pats matė Nikę, stovinčią laivo 
pirmagalyje ir juto vėją, plaikstantį 
jos drabužį. Sparnai, bent jau me-
tro ilgio, išskleisti galingam mos-
tui. Moterišką liemenį įrėminę, iš  
abiejų šonų pavaizduoti juvelyriš-
kai, atkurdami menkiausią plunks-
nelę taip tiksliai ir taip natūraliai, 
kad sunku patikėti, jog anksčiau 
žmonės nebuvo sparnuoti. 

Taigi, užlipę laiptais, kuriuos 

saugo ši didinga skulptūra, paten-
kame į dar didesnę menę ir iš karto 
pasidaro aišku, kodėl ji yra tokia 
didelė. Čia pakabinti didžiausi 
paveikslai, siekiantys muziejaus 
lubas. Norint pabrėžti, kokio iš tie-
sų dydžio yra tie paveikslai, reiktų 
pasakyti, kad prieš tai Luvras buvo 
karalių rūmai, todėl jo sienos ne 
poros metrų aukščio, kaip mano 
bendrabučio kambaryje, o daug 
monumentalesnės. 

Čia kabantys paveikslai yra ne-
pakartojami. Laisvė barikadose, 
Medūzos plaustas, Sardanapalo 
mirtis – visi šie paveikslai labai 
dideli, jie užima beveik visą rūmų 
sieną ir yra taip meistriškai nutapy-
ti, kad priėjęs  arčiau matai kiekvie-
ną teptuko potėpį ir linkį, sudarantį 
Medūzos plaustą skalaujančias 
bangas, kurios mirga skirtingomis 
spalvomis,  sukuriančiomis baltos 
putos, susidariusios bangos ketero-
je, įspūdį. Eidami per skirtingas sa-
les ir žiūrėdami į vis kitus paveiks-
lus, prieiname Moną Lizą. Ją visi 
skuba pamatyti primiausia, todėl 
reikia laukti eilėje, jei nori bent pa-
mėginti padaryti žymiojo paveiks-
lo nuotrauką. Ji saugoma keleto 
sluoksnių storo stiklo, apsauginių, 
velvetinių virvių ir keleto dešimčių 
turistų galvų. Matyt, žmonės skuba 
pamatyti kaip galima daugiau, kol 
dar gali.

Paryžiaus centre į viršų kyla Eifelio bokštas. Spalvinga lietsragių alėja.
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Staškūniškiečių problemomis susidomėjo ir LNK televizija.           Autotriaus nuotr.

Parką siūlo statyti parke

Staškūniškio apylinkėse ketina-
ma statytis 4,5 MW nominaliosios 
galios vėjo jėgaines, kurių bokšto 
aukštis - 125-164 m., rotoriaus 
diametras - 149 m., o bendras jė-
gainių aukštis - 199,5 - 238,5 m. 
Artimiausi gyvenamieji namai nuo 
konkrečių planuojamųjų elektrinių 
yra už 325, 340 ir 365 metrų. Pagal 
pirminius planus elektrinių parke 
ketinta statyti 15 vėjo jėgainių.

Įtampa  Staškūniškyje jautėsi 
nuo pat renginio pradžio.  Pro-
jektą pristatydamas UAB ,,Euro-
pean Energy Lithuania“ atstovas 
A.Čypas prašė staškūniškiečių 
leisti jam baigti kalbėti, o tik tada 
užduoti klausimus, bet žmonės 
sunkiai tvardėsi ir  kartkartėmis 
replikavo. A.Čypas kalbėjo apie 
žaliosios energetikos įtaką kovo-
jant su globaliu pasaulio atšilimu, 
aiškino, kad vėjo jėgainės yra 
draugiškos gamtai. ,,Vietų nėra 
daugiau? Tarp gyvenamųjų namų 
karuseles pradėsit statyti“, - pikti-
nosi staškūniškiečiai.

 Kalbėdamas apie UAB ,,Euro-
pean Energy Lithuania“ finansinę 
paramą Staškūniškio bendruome-
nei, A.Čypas sakė, kad pirmoji 
suma bus pervesta, kai tik prasidės 
elektrinių statybos darbai. 

Po projekto pristatymo pluoš-
tą klausimų svečiams uždavė 
Vilė  Vaivadienė, kurios sodyba 
yra netoli anksčiau šalia Staškū-
niškio pastatytų trijų vėjo jėgai-
nių. Moteris pradžioje kreipėsi į 
auditoriją, prašydama egtis ramiai. 
,,Sakė, kad jeigu triukšmausite, 
tai jie ners pro duris“, - negąsdin-
ti svečių prašė staškūniškietė. Ji 
pati bėrė dalykinius klausimus, į 
daugelį kurių A.Čypas neturėjo 
atsakymų – aiškintasi, ar A.Čypas 
turi atstovavimo įgaliojimą, kodėl 
notariškai nepatvirtintos žemės 
nuomos sutartys, ar yra teisiniai 
mechanizmai, kuriais nuomotojai 
bus įpareigoti ūkininkams sumo-
kėti pinigus už nuomojamą žemę 
ir panašiai.  ,,Iš kur jūs ant mūsų 
galvų nukritot? Ko jūs prikibot 
prie mūsų kaimelio? Formuluotė 
,,jėgainių parkas“ yra absurdiška. 
Koks čia parkas? Statykite tą par-
ką savo kieme ar Anykščiuose, 
mieste, parke. Gaus sparnai, bus 
šešėliavimas, o mes gyvensime 

Rajone gali atsirasti šimtai vėjo jėgainių

neva parke. Kviečiu kavos išgerti 
prie elektrinės. Paklausysime jūsų 
,,lakštingalų“ muzikos. Įdomu, 
kiek jūs ten ištversite?” -  klausi-
mų - atsakymų šou apibendrino V. 
Vaivadienė. 

Nežada leistis perkami

UAB ,,European Energy Lithu-
ania“  interesams atstovaujantis 
advokatų kontoros ,,Cobalt“ advo-
katas dr. Paulius Markovas  aiškino, 
kad elektrinių kaimynystėje atsidur-
siančių sodybų gyventojai neturėtų 
bijoti būsimo triukšmo, nes ,,jeigu 
triukšmas viršys normatyvus - ne-
leis elektrinių eksploatuoti“. Au-
ditorija iš šio paaiškinimo juokėsi, 
bet advokatas tikino, kad yra teisi-
niai mechanizmai, kuriais remiantis 
elektrinių eksploatuotojai gali būti 
priversti sumažinti elektrinių galią, 
o drauge ir triukšmą. 

Beje, advokatą P. Čypas pristatė 
tik vardu ir tik po staškūniškiečių 
perklausimo atskleidė, jog jis yra 
iš ,,Cobalt“ advokatų kontoros. Dr. 
P. Markovas yra ,,Cobalt“ kontoros 
partneris, taigi, lyg ir bendrasavi-
ninkis. Advokatų gradacijoje jis 
laikomas ,,brangiu“ advokatu.  

,,Nuo mano namų už 360 me-
trų elektrinė statoma, o kokia man 
nauda?“ - klausė Staškūniškio apy-
linkių gyventoja Asta Ališauskie-
nė. ,,O kodėl jums turėtų būti nau-
da?“ - klausimu į klausimą atsakė 
dr. P. Markovas, taip sukeldamas 
akivaizdų auditorijos nepasiten-
kinimą. Staškūniškiečiai aiškino, 
kad užsienyje vėjo jėgainės stato-
mos jūrose ar kalnuose, bet ne prie 
gyvenviečių. Kita vertus, advoka-
tas aiškino, kad niekas negali būti 
užtikrintas dėl to, ar šalia jo sklypo 
neatsiras ne tik vėjo jėgainės, bet ir 
kiaulių fermos ar gamyklos. 

,,Jeigu bendruomenei nereikia 
lėšų - galime ir neskirti“, -  regis, 
į kontrataką perėjo svečių advoka-
tas. ,,Nereikia mums Jūsų pinigų - 
keliaukit iš čia“, -  svečiai sulaukė 
griežto atsako iš salės.    

Regi Pečiukėnų interesą

A.Ališauskienė kalbėjo, kad ją 
ypač įskaudino tai, jog projektas pa-
ruoštas jai nežinant. Moters kaimy-
nystėje ūkininkauja tėvas ir sūnus 
Remigijus ir Mantas Pečiukėnai. 
Jų žemėje bus statoma dalis iš vėjo 
jėgainių. ,,Kai sužinojau, Remigijui 

Pečiukėnui sakiau -  žmogau, ką tu 
darai?“ ,,Išsikraustyk, mes nupirk-
sime tavo namą“, - man atsakė“, 
- emocingai dėstė A. Ališauskienė. 
Ji, išvydusi tarpduryje stovintį M. 
Pečiukėną, kvietė eiti į salę ir pa-
aiškinti, kodėl jo ir jo tėvo žemėje 
nuspręsta statyti elektrines. ,,Man-
tuk, paaiškink, juk tai tu projektą 
parašei“, - kvietė staškūniškietė. Už 
M. Pečiukėną į šį klausimą bandė 
atsakyti A.Čypas, tvirtindamas, kad 
Pečiukėnai niekuo dėti.   

Kalbama, kad ūkininkai už skly-
po vienai elektrinei nuomą per me-
tus gaus apie 5 tūkst. eurų. 

Vicemeras siūlo tartis

Renginyje dalyvavo per 50 
staškūniškiečių, Anykščių rajono 
vicemeras Dainius Žiogelis, Kur-
klių seniūnas Algimantas Jurkus, 
reportažą apie susitikimą filmavo 
LNK televizija.

A.Čypas tvirtino, kad iš elektri-
nių parko ir Anykščių rajono biu-
džetas turės naudos. Jo teigimu, 
40-50 tūkst. eurų nekilnojamojo 
turto mokesčio kiekvienais metais 
elektrinių parko savininkai perves 
į rajono biudžetą. Dar 10-15 tūkst. 
eurų bus sumokama kaip gyvento-
jų pajamų mokestis, kuris irgi įkris 
į rajono biudžetą.

Vicemeras D. Žiogelis, vertin-
damas būsimą rajono finansinę 
naudą, sakė, kad ,,60 tūkst. eurų 
nėra ta suma, dėl kurios verta su-
sipykti.“ Politikas aiškino, kad 
gyventojams ir elektrinių statyto-
jams būtina susitarti. ,,Ateis jie į 
Savivaldybę prašyti statybos leidi-

mo. Jeigu visi teisiniai dalykai bus 
sutvarkyti, matyt, viskas baigsis 
šnipštu“, - apie staškūniškiečių ko-
vos perspektyvas kalbėjo vienas iš 
rajono vadovų. Tačiau ir elektrinių 
parko statytojams jis sakė, kad ne-
turėtų vilčių, jog lengvai pasieks 
pergalę. ,,Patraukite kokią elektri-
nę, kalbėkitės su gyventojais. Ar 
jūs norite, kad šitas dalykas tęstusi 
trejus metus?“ - retoriškai klausė 
D.Žiogelis.     

Staškūniškiečiai ir elektrinių sta-
tytojai renginį baigė taip ir neradę 
bendro sprendimo. UAB ,,Euro-
pean Energy Lithuania“ atstovai  
gana arogantiškai pasiūlė staškū-
niškiečiams jiems kylančius klausi-
mus išdėstyti raštu ir, dar žmonėms 
nepradėjus skirstytis, ėmė pakuotis 
savo įrangą, kurią atsivežė vaizdi-
nei agitacijai demonstruoti. 

Baigiantis audringam renginiui, 
vienas staškūniškietis jo rezultatus 
apibūdino štai tokiu posakiu: ,,Pra-
džioje atsirado panos, o tik paskui 
,,triperis“. Tačiau panų dėl to nie-
kas neatsisakė. Taip bus ir čia.“

Rajone gali atsirasti šimtai 
elektrinių

Trečiadienį, birželio 5-ąją, su 
Anykščių rajono meru Sigučiu 
Obelevičiumi susitiko kito vėjo 
elektrinių parko Anykščių rajone 
statytojų atstovai. Meras ,,Anykš-
tai“ sakė, kad pagal dabar galiojantį 
rajono bendrąjį planą yra numaty-
tos kelios teritorijos, kuriose galėtų 
būti kuriami tokie parkai. Pagal ra-
jono bendrąjį planą parkai gali būti 
statomi Kurklių, Kavarsko, Viešin-

Kurklių seniūnijoje gyvenantis Anykščių rajono vicemeras Dai-
nius Žiogelis ragino gyventojus ir elektrinių statytojus ieškoti 
bendrų sprendimų. tų, Traupio, Troškūnų seniūnijose. 

Svečiai su meru kalbėjosi apie ra-
jono bendrojo plano keitimą ir teri-
torijų, kuriose būtų leidžiama sta-
tyti vėjo jėgaines, išplėtimą. Meras 
S.Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, 
jog pakeitus rajono bendrąjį planą 
mūsų rajone galimai būtų statoma 
šimtai vėjo jėgainių ir ateitų šimtai 
milijonų eurų investicijų.

Vietų, kur galima ir kur įmanoma 
statyti vėjo elektrines, nėra daug. 
Jų statybą reglamentuoja teritorijų 
bendrieji planai, įtaką daro reljefo 
ypatumai bei vyraujantys vėjai. 
Dar vienas, ypač svarbus aspektas 
- aukštos įtampos elektros linijos. 
Per Anykščių rajoną driekiasi tran-
zitinė Ukmergė - Utena aukštos 
įtampos laidų  linija bei pora trum-
pesnių aukštos įtampos atšakų. Ša-
lia tų linijų ir rikiuojasi potencialūs 
investituotojai. Elektros linijos ga-
limos pernešti energijos talpa nėra 
beribė, todėl elektrinių statytojai 
konkuruoja tarpusavyje - už kelių 
kilometrų nuo būsimojo Staškūniš-
kio elektrinių parko kito elektrinių 
parko nepastatysi, nes nebus kaip 
transportuoti pagamintos elektros.   

Panašu, kad Lietuvos įstatymai 
reglamentuoja ne vėjo elektrinių 
minimalų atstumą nuo gyvenamų-
jų namų, o maksimalų pas gyven-
tojus girdimą elektrinių skleidžia-
mą garsą. Vienos iš vėjo elektrines 
projektuojančios firmos atstovė 
,,Anykštai“ sakė, jog vėjo elek-
trinių statybos pradžioje jėgainės 
atsidurdavo net už 100 metrų nuo 
namų, tačiau dabartiniu metu, vien 
dėl etinių sumetimų, paprastai iš-
laikomas bent 500 metrų atstumas.   

Pasiklausyti elektrinių statytojų susirinko per 50 staškūniškiečių.

(Atkelta iš 1psl.)
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pirmadienis 2019 06 10

sekmadienis 2019 06 09

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Gamtos genijai. 
Pojūčiai 
12:55 Dramblių šeimyna ir 
aš 
13:50 Mis Marpl 2. Sitafordo 
paslaptis 
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 Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
22:00 Atostogos N-7.
00:10 Upė N-14

06:15 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
06:40 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 

07:05 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:35 “Kung Fu Panda” 
08:05 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:00 Tomas ir Džeris lobių 
saloje 
10:30 Džesikos Darling sąra-
šiukas N-7.
12:10 Nepaprasta komanda 
14:00 Paskutinis veiksmo 
filmų herojus N-7.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Nepaprastas Žmogus-
Voras 2 N-7.
22:25 Zoologijos sodo prižiū-
rėtojo žmona N14
00:55 Kaulų kolekcininkas 
N-7.

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 mo-
teris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Mikė Pūkuotukas” 
12:30 “Šuniukas žvaigždė” 
14:20 “Audros karys” N-7
16:10 “Romanas su branga-

kmeniu” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Bibliotekininkas 3: 
Judo taurės prakeiksmas” 
N-7
21:20 “Brangus krovinys” 
N-14
23:15 “Persekiojama daktaro. 
Sugrįžimas” N-14
01:05 “Bėgantis labirintu” 
N-14 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas (k). 
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 “Policijos akademija” 
N-7.
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7.
17:10 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.
18:15 “Spa Classic” lenktynės 
18:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7.
19:30 “Tiltas” N-7.
22:00 “Iliuzija” N-7.
23:00 “Mirties įšalas” N14
00:05 300. Imperijos gimimas 
(k) N14

06:45 “Būrėja” (k) 
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. 
Kambarys su vaizdu N14
23:05 Lapių medžiotojas N14
01:50 Pinigų traukinys (k) 
N14

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 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. 
(kart.).
09:00 Pasižvalgykime po... 
Hamburgas 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslinin-
kai. Kalbininkė Danguolė 
Mikulėnienė. 

10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Kalbantys tekstai.
12:30 Pašauktieji. 
13:00 Sekminės iš Vilniaus 
Kalvarijų
15:00 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
15:30 Šventadienio mintys. 
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
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 Nacionalinis turtas
21:30 UEFA Tautų taurė. 
Finalas. 
24:00 Da Vinčio demonai 
N-14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
07:30 “Pragaro kelias” (kart.) 
N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Beveik neįmanoma 
misija” N-7
11:00 “Žygis per Himalajus” 
N-7
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 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Blogas policininkas” 
N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Orai”. 
21:55 “Sportas”. 
22:00 “Nakties TOP. Vasara” 
N-14
22:30 “Geriausi mūsų metai”. 
N-7
01:10 “Dievo šarvai” N-14 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti. Afrika“. 
N-7.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
13.00 „Loch Neso byla“ N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
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 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Loch Neso byla“ N-14.
01.00 „Širdies plakimas“ N-7.

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 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. 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 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
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 Kostiumuotieji 1 N-7
00:20 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“ (kart.).

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. 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 Tamsioji banga N14
00:50 “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, mergai-
čių” 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 “Siuntinys” N-14
23:55 “Kalėjimo bėgliai” 
N-14
00:55 “X failai” N-14

06:30 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
07:25 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
08:25 “Nemiga” (k) N-7
09:25 “Kobra 11” (k) N-7
11:25 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:50 “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 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Trigubas X N-7
23:30 Kartą Meksikoje (k) 
N14
01:25 “Iliuzija” (k) N-7

06:40 “Tėvas Motiejus” N-7
07:50 “Rožių karas”
09:55 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7

13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Beprotiškos melo-
dijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai” 
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 Brolis keistuolis N14
23:00 “Amžina meilė” N-7
01:00 “Senjora” N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018“. 
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Pašauktieji. (kart.).
08:50 Kačių ABC 3 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
14:00 Dauntono abatija 3 
N-7 (kart.).
14:50 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 Mokslo ekspresas. 
18:20 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 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Serbija – Lietuva. 
23:50 Laisvę rokui! 
00:45 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 “Karštinė 2. 
Pavasario karštligė” S
00:40 “Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos.. N-7.
09.00 „24/7“. 
10.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.05 „Raudonoji karalienė“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.55 Rubrika „Verslo ge-
nas“.
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. 
20.48 Sportas.
20.55 Rubrika „Verslo ge-
nas“.
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. 

Rajone gali atsirasti šimtai vėjo jėgainių
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Senis N-7. 
10:00 Respublikos 
Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės metinis pra-
nešimas. 
11:10 Komisaras Reksas 13 
N-7. 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
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 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
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 Kostiumuotieji 1 N-7. 
23:45 Klausimėlis.lt.

24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
10:00 “Mirtis rojuje” 
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 Nuo... Iki.... 
20:30 Sala. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Cimbelinas N14
00:25 “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 “Pagrobimas” N-14
23:55 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:55 “X failai” N-14

06:30 “Mentalistas” (k) N-7
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:25 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7
09:25 “Nemiga” (k) N-7
10:25 “Kobra 11” (k) N-7
11:25 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7
15:55 “Nemiga” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Prezidento patikėtinis 
N-7
22:55 Trigubas X (k) N-7
01:30 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas” 
09:45 “Sodininkų pasaulis” 
10:25 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-

nai” 
13:40 “Beprotiškos melodijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
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. Garbės reikalas N-7
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018“. 
(kart.).
06:50 Auto Moto (kart.).
07:05 Kalbantys tekstai 
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Lietuvos mokslininkai. 
Fizikas Arūnas Krotkus. 
08:50 Kačių ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Misija – Pasaulio 
Lietuva. (kart.).
14:00 Muzikos talentų lyga 
2019.
15:25 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius. 
15:40 Premjera. Alvinas ir 

patrakėliai burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Lesė 1 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 4 N-7
19:15 Šveicarija – Hitlerio 
seifas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Damos. Pikų dama 
N-14. 
23:15 Caravaggio. Siela ir 
kraujas 
00:45 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 ben-
drikas” (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 ben-
drikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 

21:00 “Karštos galvos! 2” N-7
22:50 “Aukščiausia pavara” 
N-7
23:55 “Daktaras Hausas” N-14
00:55 “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 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
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. 

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 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
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 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
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 Kostiumuotieji 1 N-7. 
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” 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 Nuo... Iki.... 
20:30 Sala. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Užpuolikai N14
00:40 “Gyvi numirėliai” 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

06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:20 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:20 “Nemiga” (k) N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:50 “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 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Kylanti audra N14
23:00 Prezidento patikėtinis 
(k) N-7
00:55 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7
07:35 “Rožių karas” 
09:35 “Sodininkų pasaulis” 
10:15 “Akloji” (k) 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Beprotiškos melodijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 

N-7
15:55 “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. Džentlio išlaisvini-
mas N-7
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018“. 
(kart.).
07:00 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Kačių ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
(kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
Pokalbių laida. 
14:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14:30 Putino kerštas (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Jonas Liniauskas. 
15:40 Premjera. Alvinas ir 
patrakėliai burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Lesė 1 

16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 4 N-7
19:15 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu 
Freemanu 3. Ar Visata gyva? 
20:00 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo arki-
katedra bazilika.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Šlovė N-14
23:15 Frankofonija N-14. 
00:40 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 “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 ben-
drikas” (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 ben-
drikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” -7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 

21:00 “Universalus karys. Kita 
karta” N-14
23:00 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:00 “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 „Namas su lelijomis“ 
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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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 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 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 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
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 Kostiumuotieji 1 N-7. 
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 

08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” 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 Kraujo kerštas N14
00:40 “Gyvi numirėliai” 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
11:00 “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 2. 
Perkrauta” N-14
23:55 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:55 “X failai”. N-14

06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:20 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7
09:20 “Nemiga” (k) N-7
10:20 “Kobra 11” (8) (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7
15:55 “Nemiga” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Kova iki mirties N14
23:00 Kylanti audra (k) N14
01:00 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7
07:35 “Rožių karas” 
09:35 “Sodininkų pasaulis” 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Akloji” (k) 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Beprotiškos melodijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 

N-7
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. Žaltvykslė 
N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018“.. 
(kart.).
07:00 Pasižvalgykime po... 
Hamburgas (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kačių ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Kalbantys tekstai.
14:30 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Freemanu 
3. Ar Visata gyva? (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios: mies-
to tapatumo kodas. Šv. apaš-
talų Petro ir Povilo arkikatedra 
bazilika. (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Marius Burokas. 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 

15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Lesė 1 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Sporto galia. 
Išsipildžiusios svajonės. 
Pasaulinis vaikų futbolo čem-
pionatas 
18:50 Europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungty-
nės. Lietuva – Prancūzija. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kultūros diena.
21:55 Baleto aristokratas. 
22:50 Honkongo trilogija N-14. 
00:15 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 ben-
drikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” 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 ben-
drikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 

20:55 “Orai”. 
21:00 “Burtininko mokinys” 
N-7
23:10 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:20 “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 „Namas su lelijomis“ 
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. 

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 Misija Sibiras’17: iš moky-
klos suolo į ekspedicijos traukinį. 
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo 
ir vilties bei Okupacijos ir genoci-
do dienoms atminti. 
12:00 Gedulo ir vilties diena. 
Valstybės vėliavos pakėlimo 
ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje, Vilniuje. 
12:30 Okupacijos, genocido 
ir sovietmečio represijų aukų 
pagerbimo ceremonija Aukų 
gatvėje Vilniuje. 
13:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
13:40 Dainuoju Lietuvą.
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
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 ko-
dėl?“. 
18:30 Premjera. Neužmiršti. 
19:30 Misija Sibiras’18. Surasti 
savus. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Labdaros renginys „Misija 
Sibiras 2019“. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Žmogus su geležine kauke N-7. 
01:15 Gyvenimas. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” 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 Keršto valanda N14
22:40 Gilus sukrėtimas N-7
01:05 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant N14

06:10 “Televitrina”. Lietuva, 
2019. 3 s.
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 “Džiunglių knyga” 
21:10 “Sugyventi su Džounsais” 
N-7
23:15 “Motinos nuojauta” N-14
01:05 “Brangus krovinys” N-14 
(kart.)

06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:20 “Pragaro virtuvė” (k) N-7
08:20 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7
09:20 “Nemiga” (k) N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis” N-7
13:50 “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 Snaiperis N14. 
23:25 Kova iki mirties (k) N14
01:25 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7
07:35 “Rožių karas” 
09:35 “Sodininkų pasaulis” 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” (k) 
12:00 “Stažuotoja” (k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai” 
13:40 “Beprotiškos melodijos” 
14:10 “Vyrai juodais drabužiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” 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 Vera. Kraujas ir kaulai N14
22:55 Krikštatėvis N14
02:25 “Senjora” N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. (kart.).
06:50 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arkikatedra bazi-
lika. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys 
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Euromaxx. (kart.).
08:50 Kačių ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Pašauktieji. (kart.).
14:30 Šveicarija – Hitlerio seifas 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas. 
15:40 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Lesė 1 
16:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
17:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
17:30 Gedulo ir Vilties diena. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija iš 

Vilniaus arkikatedros.
18:45 Dainuoju Lietuvą.
19:00 Sujungęs amžius. 
Dokumentinis filmas dailininko 
A. Savicko 100-osioms gimimo 
metinėms paminėti. 
19:55 Poezija. LRT aukso 
fondas
20:00 Vienas eilėraštis.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Europos kinas. Slogus 
ruduo N-14. 
22:30 Koncertas. Broliai. Grupė 
„Skylė“.
00:05 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Beveik neįmanoma misi-
ja” (kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (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 bendri-
kas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” 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 bendri-
kas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Dievo šarvai 2. Operacija 

Kondoras” N-14
00:15 “Universalus karys. Kita 
karta” N-14 (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 „Namas su lelijomis“ 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. 
Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 
2“.. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“ N-7.
00.35 Lrytas tiesiogiai. 
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2019 06 15

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
(kart.).
07:00 Premjera. Slimų šei-
mynėlė 
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Laukinės gamtos se-
kliai. Sumanumas 
12:55 Europos tyrai. 
Dykynės 
13:50 Džesika Flečer 7 N-7. 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
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 Šventinis koncertas 
„Su gimtadieniu, Birute“. 
23:10 Su meile, Rouzi N-14. 
00:50 Žmogus su geležine 
kauke N-7. (kart.).

06:05 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
06:30 “Įspūdingasis 
Žmogus-voras” 
07:00 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:35 “Kung Fu Panda” 
08:00 Pramuštgalviai 

Paryžiuje 
09:25 Viščiukų maištas 
11:10 Šaunioji beždžionė 
13:05 Griausmingieji Čarlio 
angelai N-7
15:10 Žydroji pakrantė. 
Pabudimas N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Smokingas N-7
21:25 Kvailių auksas N-7
23:50 Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi N14
02:00 Gilus sukrėtimas (k) 
N-7

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 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Dinozauras” N-7
13:05 “Pašėlęs Raselas” 
N-7
14:55 “Valgyk, žaisk, mylėk” 
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 “Princesės dienoraš-
tis” N-7

21:50 “Bėgantis labirintu 2” 
N-14
00:25 “Legenda. Drakono 
imperatoriaus kapas” N-14

06:05 “Nutrūkę nuo gran-
dinės” 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
09:00 Lietuvos 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
16:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
17:50 “Kas žudikas?” N-7
18:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
21:30 Nusikaltėlių šalis N14
23:40 Skrodimas S
01:20 “F. T. Budrioji akis” 
(k) N-7

07:00 “Akloji” (k) 
07:35 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:35 “Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7
10:50 “Būrėja” 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Akloji” 
13:45 “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. Niekada nesi-
baigs N14
22:55 Brėkštanti aušra. 1 
dalis N14
01:10 Krikštatėvis (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
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 Juozas Tumas-
Vaižgantas. Dėdės ir dė-
dienės.
13:30 Poezija. LRT aukso 
fondas. (kart.).
13:40 Muzikos talentų lyga 
2019. 
15:15 Auto Moto.
15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
16:00 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius. 
(kart.).

16:15 Klauskite daktaro 
17:05 Stilius 
18:00 Misija – Pasaulio 
Lietuva. 
18:50 FIFA U-20 pasaulio 
vaikinų futbolo čempiona-
tas. Finalas. 
21:00 Iš Rusijos su meile 
N-7
22:55 Koncertas „Operetės 
šventė“. Stasio Domarko 
jubiliejui.
00:30 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 vers-
lo”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Įspūdingiausios 
atostogų vietos” 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Žygis per 
Himalajus” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma 
misija” N-7
13:00 “Žygis per 
Himalajus” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Blogas policininkas” 
N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Karalius Artūras” 
N-7

00:30 “Dievo šarvai 2. 
Operacija Kondoras” N-14 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“ 
N-7.
07.50 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Gražina 
Pigagaitė“. 
08.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Joana 
Bilevičiūtė-Narutavičienė“. 
09.00 „Neprijaukinti. 
Turkija“. N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius Luisas. 
Viduržiemis“. N-7.
13.00 „Loch Neso byla“ 
N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
17.20 Čempionai. 
17.00 „Nuostabūs pojū-
čiai“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 „Nusikaltimas ir 
bausmė. Mirties nuospren-
dis“. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Konsultantas“ N-7.
01.05 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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pro rakto skylutę Šviežias „kampas“

Ilgokai lapnodamas gyvenimo 
keliu, juo toliau, juo dažniau 
stabteli ir pliaukšteli sau kakton: 
jau girdėjau! mačiau! patyriau! 
Kas tai – nukaršusio paukščio 
plunksnos, senų  homo sovieticus 
skudurų skiautės, besipainiojan-
čios po kojom, ar niekuo dėti, 
neišvengiami laiko atšvaitai, 
pasikartojimai? o gal dar kažkas 
kitkas, labiau tinkantis vis mo-
dernėjančiam piliečiui? 

Aikčioji, stebiesi, džiaugiesi, 
liūdi – vėl tos pačios stebėtinai 
banalios dainos, kelnių plotis, 
batų padų storis, plaukų ilgis, 
politikų ir politologų (anksčiau 
juos vadino propagandistais) pu-
čiama migla išdidinant musę, bet 
apeinant dramblį. Pvz., ar girdė-
jot kada liberalus, nuolat šmėkš-
čiojančius arenoje ir vis kitaip 
besidauginančius, giriantis, kad 
jie gina ne tik žmogaus teises, bet 
ir stambųjį kapitalą? Argumentų 

Rimantas VANAGAS

skylės vėl užkamšomos statistikos 
vingrybėmis, lakiais posakiais, 
parazitiniais žodeliais, kalbos 
klaidom, kažkokiu baudžiau-
ninkišku lojalumu kiekvienam 
aukštesnės valdžios žodžiui ir 
žingsniui... Gal, paknopstom 
bėgdami į priekį, iš tiesų gi kaip 
voverės sukamės ratu?

Štai sklaidau spaudą, klau-
sausi radijo, televizijos – ir 
negaliu neatsižavėti entuzias-
tingu, europietiškai kilniu siekiu 
visoms šalims, visiems žmonėms 
susilieti į vieną didelį AŠ. Argi ne 
gražu, prasminga mažam lašeliui 
tapti galingos jūros, vandenyno 
dalimi? 

oda ir širdimi pajusti net ir 
toliau esantį? Vargas ir gėda 
tiems sovietiniams reliktams bei 
tamsybininkams, ksenofobams 
bei provincialams, įsikibusiems 
tradicijų ir prietarų, bijantiems 
„kitų“ ir „kitokių“, nesugeban-
tiems atsiverti, perlipti per savo 
namų slenkstį ir apkabinti visą 
margąjį pasaulį! Aksioma, kad 
žmogus, mylintis visą žmoniją, iš 
tiesų nemyli nieko – jau nurašyta 
kaip vienadienė prekė...

Šitaip tyliai besidžiaugiant 
pozityvu bei šviesiom, beribėm 
perspektyvom, iš toli toli kloniais 
ir kalneliais ataidi kažkur kažka-
da jau girdėti vaizdai, garsai... 
Matau Vilniaus dramos teatro 
salę, dar tolokai iki Atgimimo be 

kvapo klausančią Kazio Sajos 
pjesės „Pranašas Jona“. Prana-
šui pakliuvus į didžuvės pilvą ir 
pradėjus samprotauti, girdi, gal 
ir visai naudinga būtų menkam 
kūneliui susilieti su milžinišku 
kūnu, žiūrovai ėmė ne tik dairytis 
vienas į kitą, bet ir stotis iš savo 
vietų bei ploti, o tai reiškė: mes, 
lietuviai, niekada netapsime kaž-
kokio svetimo darinio priedu! Ne 
tik ambicijos – istorija ir garbė 
mums to neleidžia!

Dabar juk... globalizacijos 
ir eurointegracijos traukiniui 
dundant vis greičiau (dažnai jį 
kurstome mes patys), Sąjūdžio 
šaukliai ir pavydėtinai nar-
sūs anų laikų patriotai jau vis 
dažniau įvardijami kaip nacio-
nalistai, radikalai bei Maskvos 
agentai... Gerai prisimenu, kaip 
jie sovietmečiu buvo vadinami 
Vilniaus „baltuosiuose rūmuo-
se“ ar Maskvos televizijoje: 
ogi lygiai taip pat! Radikalais, 
nacionalistais, o kad būtų dar 
baisiau – ir fašistais...   

Kas atsitiko?!
Apsisuko ratas, užaugo nauja 

karta – ir vėl viskas iš naujo?
Kvaila būtų šiais laikais raus-

tis į nacionalistų apkasus. bet 
gal tie apkasai nebūtinai nacio-
nalistų, o paskutinių mohikanų, 
ginančių savo šaknis, prigimtinę 
teisę į kalbą, istoriją, žemę, kul-
tūrą? Žinoma, jie daug ką erzina, 

nes primena mūsų pačių neseną 
drąsą bei ryžtą siekiant lais-
vos valstybės, teisę turėti savo 
teisybę ir rėžti ją į akis visam pa-
sauliui. Tada kaip po pavasarinio 
lietaus pliūptelėjo gaivus tautos 
valios atolas: tautinė mokykla, 
laisva tautinė spauda, tautinis 
olimpinis komitetas...  

Pasiklausius šiandienos 
trubadūrų, kartais atrodo, kad 
miela liliputė Lietuvėlė tuoj tuoj 
kolonizuos visus kontinentus, 
nes kur lietuvis, ten, girdi, ir 
Lietuva... bet visas tas realizmas 
be krantų, internacionalizmas be 
sienų, moralė be ribų, valsty-
bė be savų žmonių – jau buvo, 
buvo, buvo! Daug kas šleikščiai 
kartojasi; aplinkui – tik virtuali, 
vien klajonių ir sekso malonumus 
žadanti jūra! Ir, žinoma, šiukšlės, 
tokios globaliai ir plastmasiškai 
tobulos, kad tūkstančius metų bus 
šiukšlėmis... 

o šioj vietoj ką regiu? Senų, 
nutriušusių, gatvėmis vėjo nešio-
jamų, lietaus plaunamų lozungų, 
laikraščių skiautes su šventiniais 
šūkiais... Girdžiu per didžiąsias 
sovietmečio šventes garsiakal-
bių po visą sostinę klykaujamų 
sveikinimų nuotrupas... Inter-
nacionalo giedotojų šūksnius, 
delnų pliaukšėjimą iš tribūnų... 
priesaikas būti budriems, ginti 
viso pasaulio darbo žmones, 
pažangųjį jaunimą ir taiką...

o štai iš didmiesčio, o gal 
girios tankmės žvaliai ataidi 
numylėtosios mūsų tautos lakš-
tingalos trelė, lyg pažadas, lyg 
priesaika:

Apsistosim, kai raudonu žiedu
Visa žemė skaisčiai sužydės!
Tegu tautos vieną himną 

gieda,
Visos tautos – iš vienos šir-

dies!.. 
Šis pasikartojimas – ne, to-

bulas sutapimas! – man pačiam 
toks netikėtas, netgi įžūlus, 
užgaulus, politiškai nekorektiš-
kas ir šventvagiškas, kad ranka 
jau kyla žegnonei, idant nuvytų 
nelabąją dvasią... Negi tiesą 
sako tie įžvalgūs bei atsargūs 
filosofai, kad šiuokart nuasmeni-
nanti, nutautinanti lavina slenka 
ne tik iš Rytų, bet ir iš Vakarų?..   

Sumaiščiai sieloje aprimus, 
jaučiu, kaip manyje pamažu 
išsilukštena niekada anksčiau 
nekilusi abejonė: o gal Salia-
mutės būta ne tiek išdavikės 
ar nelaimingai suviliotos, kiek 
didžios idealistės, aiškiaregės ir 
pranašės? Tokiu atveju... jeigu 
taip toli įžvelgė ir įprasmino... 
taip įkvėptai nutapė Europos, vi-
sos žmonijos ateities paveikslą... 
aš jau matyčiau naują, didingą, 
šviesos spindulių nužertą jos 
stovylą! Ir ne bet kur, o pačiame 
kaip vaškas susilydžiusio senojo 
žemyno centre!

spektras

Kirtimai miškuose, kirtimai 
visuomenės susibūrimo, poilsio 
vietose, taip vadinamose viešo-
siose erdvėse. Kirtimai gatvėse, 
parkuose, šalia kelių, skersga-
tvių, net šalia sveikatingumo tako 
Šventosios pakrantėje. Atrodytų, 
viskas daroma nieko galvon nei-
mant, neišmintingai. Šit ties po-
sūkiu iš Gegužės į Valaukio gatvę 
ošia medynas, kuriame žaliuoja 
daugiausia nestori medeliai, krū-
mai, tai aplinkos ,,tvarkytojai“ iš 
to žalio kampelio ėmė ir nukirto 
patį didžiausią medį, o visus bai-
suokliškus krūmus, tarsi kokius 
našlaičius, paliko augti.

Jei dviračių bei pėsčiųjų taku 
vaikščiotumėt nuo geležinkelio 
tilto iki tiltelio per Anykštą, tai 
netruktumėt pastebėti, kad palen-
gva, vienas po kito, nyksta visi 
didesni, gražesni medžiai – lieka 
tik  jų kelmai ir išvešėję krūmynai. 
Šviesina, gražina? Tai kodėl  už 
dešimties žingsnių nuo tako metų 
metus guli visai dar neblogos ne-
menkų medžių išvartos ir niekam 
jos nereikalingos, niekam nerūpi. 
Kodėl? Papuvę, mažiau naudos? 

Taip ir gyvenam. Taip palengva 
ir nyksta pirmapradis grožis. Kas 
sprendžia želdinių naikinimo, so-

dinimo, žaliųjų plotų formavimo 
klausimus? 

Kartais pagalvoju, ar tie žmonės 
nebus, ko gero, užgimę su nykš-
tukų smegenimis? Kur regioninio 
parko specialistų įtaka, juk mies-
tas regioniniame parke? 

Ar nevertėtų šių klausimų per-
žiūrėti iš naujo, aukščiausios rajo-
no valdžios lygiu, ir atlikti skubias 
pataisas.

Taip pat reikia suregistruoti is-
toriškai ir estetiškai svarbiausius 
rajono medžius, sumatuoti, nufo-
tografuoti, įvertinti jų būklę, pasi-
rūpinti, kad, kaip ir labiau civili-
zuotose Europos valstybėse, turėtų 
pasus. Kiek galima piktinti dorus 
piliečius? Būtina  rengti dažnesnes 
medžių sodinimo talkas, ekskursi-
jas, lankyti gražiausius medynus, 
medžius. Tapkime tuo, kuo buvo-
me, tuo, kuo dar  esame - miško 
tauta. Juk miškams turime būti 
dėkingi, kad išlikome kaip tauta 
didžiųjų viduramžių kovų metais. 
Paskatai vertėtų apdovanoti žmo-
nes, kurie dar ir šiais lakais, kai 
įsigalėjo beveik visuotina nuomo-
nė, kad medis - tai problema (gali 
užgriūti, užkristi šaka, nuolatos 
tenka tvarkyti krintančius lapus), 
vis vien juos saugo, ugdo, gėrisi 

Raimondas GUobIS

Medkirčiai ir Anykščių rajoną 
gaubiančios miglos
Besaikė medkirtystė, nemeilė medžiams, besaikis, betikslis ir 

neprotingas naikinimas. Atrodo, kad jei miestas turtingas didelių, 
gražių  medžių, tai reikia siekti to, kad tuo nebepasižymėtų, kad 
nebebūtų toks išskirtinis. 

Tačiau Anykščiai galėtų tapti pavyzdžiu ir naujos miestų želdy-
nų sampratos Lietuvoje pirmeiviu:  mylėti, saugoti medynus. Juk 
taip elgtis mus įpareigoja ir įkvepia mūsų didieji gamtos - miško, 
medžių - mylėtojai, rašytojai Antanas Baranauskas ir Juozas Tu-
mas - Vaižgantas.

bei didžiuojasi. 
Vertėtų įteikti medžių globėjo 

ženklą  Kazimierui Jakučiui, taip 
pat dvi didžiules liepas auginan-
tiems namo, pažymėto Gegužės g. 

Vienas iš Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, dar užsilikusių gražuo-
lių uosių. Jis vertas paso, apsaugos ir mūsų dėmesio bei meilės.  
                                              Autoriaus nuotr.

1 numeriu, dar daugybei kitų. 
Bet vertėtų paviešinti ir didžiuo-

sius medžių naikinimo kaltinin-
kus, iniciatorius. 

Kad ateities kartos žinotų...

Stabligė. Kaune užregistruotas 
pirmas šiemet stabligės atvejis, 
pranešė Nacionalinis visuome-
nės sveikatos centras (NVSC).  
Teigiama, kad stablige susirgo 
88 metų kaunietė, ji skiepyta nuo 
šios ligos nebuvo.  Anot NVSC, 
Kauno apskrityje beveik kasmet 
registruojama po vieną stabligės 
atvejį. Kaip BNS sakė Užkrečia-
mų ligų ir AIDS centro (ULAC) 
visuomenės sveikatos specialistė 
Eglė Savickienė, stabligė labiau-
siai pavojinga senjorams.

Sprendimas. Švietimo, moks-
lo ir sporto ministras Algirdas 
Monkevičius žada, kad per mė-
nesį bus pateikti sprendimai, 
susiję su mokyklų bibliotekinin-
kams kylančiomis problemomis. 
Kaip informavo ministerija, A. 
Monkevičius po ketvirtadienį 
vykusio susitikimo su Mokyklų 
bibliotekų darbuotojų asocia-
cijos atstovais inicijuoja darbo 
grupę, kuri dar birželį turės per-
žiūrėti mokyklos bibliotekininkų 
vaidmenį, statusą, jų atliekamas 
funkcijas, parengta mokyklų bi-
bliotekų koncepcija.

Elgesys. Rusija neketina keis-
ti savo elgesio, kad užsitikrintų 
geresnius santykius su Didžiąja 
Britanija, penktadienį pareiškė 
Kremliaus atstovas Dmitrijus 
Peskovas. „Ne, elgesio mes ne-
keisime. Nes vienintelis daly-
kas, kurio nori Rusija – abipu-
siai naudingi mūsų santykiai, 
paremti atsižvelgimu į vieni kitų 
interesus. Ir toks elgesys visiškai 
nėra smerktinas“, – D. Peskovas 
sakė per spaudos konferenciją, 
surengtą Sankt Peterburge vyks-
tančio ekonomikos forumo kulu-
aruose.

   -bNS
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Didžiausia problema – gydytojų 
trūkumas

„Pirmiausia noriu pasidžiaugti, 
kad į Anykščių PSPC pavyko „pri-
sivilioti“ jauną šeimos gydytoją 
Eimantą Brazaitį. Rasti gydytojų, 
kurie norėtų dirbti provincijos gy-
dymo įstaigose – ypač sunkus už-
davinys. Studijas baigę gydytojai 
mieliau lieka dirbti didmiesčiuo-
se net ir su mažesniu atlyginimu, 
užuot svarstę galimybę keltis į 
rajonus. Šiemet Lietuvos sveika-
tos mokslų universitetą baigė 40 
šeimos gydytojų ir net 22 iš jų 
jau dairosi darbo vietų užsienyje“ 
– šiuo metu kaip vieną didžiausių 
problemų įvardijo direktorė.

Pasak S. Steniulienės, apie gy-
dytojų trūkumą ji kalbėjusi ir su 
Anykščių rajono vadovais. Kaip 
vienas iš būdų pritraukti jaunus 
specialistus į Anykščių PSPC būtų 
apmokėti jų rezidentūros studijas. 
„Visais kanalais ieškau medikų 
mūsų įstaigai, džiugu, kad vieną 
pavyko rasti, tačiau dar vieną šei-
mos gydytoją tikrai įdarbintumėm. 
Ir algos pas mus nėra mažos, bet 
gal jaunus specialistus gąsdina di-
delis darbo krūvis, gal didesniuose 
miestuose jie mato daugiau pers-
pektyvų. Aišku, mums „pagalį į 
ratus“ kiša ir privačios gydymo 
įstaigos, kurios vilioja specialis-
tus. Privačioje gydymo įstaigoje 
kur kas mažesni darbo krūviai, pati 
darbo specifika paprastesnė“, – 
kalbėjo Anykščių PSPC direktorė.

S. Steniulienė sakė, kad kol visi 
Anykščių PSPC dirbantys gydyto-
jai dirba, tol didesnių nesklandumų 

Anykščių PSPC direktorės tikslas – aukšto 
lygio, moderni sveikatos priežiūros įstaiga

„Per devynis vadovavimo įstaigai mėnesius buvo visko: kai teko 
spręsti sudėtingas situacijas, esu pagalvojusi, kam man viso šito 
reikia, bet, kai nurimsti, pailsi, susidėlioji mintis, vėl atsiranda 
jėgų, naujų idėjų, vėl džiaugiuosi, kad čia dirbu,“ – sako Anykš-
čių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro di-
rektorė Sonata Steniulienė.

„Anykštai“ direktorė S. Steniulienė pasakojo apie jau nuveik-
tus darbus, naujoves įstaigoje bei problemas, kurias sunkiausiai 
sekasi spręsti.

pavyksta išvengti, tačiau užtenka 
net vienam gydytojui susirgti ir 
prasideda „gaisras“. „O jeigu su-
serga bent du gydytojai, dar kaž-
kas atostogauja, va tada būna ypač 
sunku. Labai noriu pagirti mūsų 
registratūros darbuotojas, kurios 
stengiasi suvaldyti pacientų srau-
tus – vienus, kuriems nėra reika-
linga ekstrinė pagalba, nuramina ir 
įkalba užsirašyti pas gydytoja bent 
po poros dienų, nenorinčius laukti 
nukreipia pas pavaduojantį spe-
cialistą. Tik gaila, kad joms tenka 
ir piktų ar net įžeidžiamų žodžių 
išklausyti. Norėtųsi, kad žmonės 
labiau gerbtų vieni kitus, kad su-
prastų, jog medikai, kaip ir visi 
kiti žmonės, ir serga, ir į mokymus 
išvažiuoja, pagaliau ir jų vaikučiai 
suserga ir reikia juos slaugyti. Di-
desnis pakantumas vieni kitiems, 
manau, išspręstų daugelį nesusi-
pratimų“, – teigė Anykščių PSPC 
direktorė S. Steniulienė.

Vaikų ligų skyrius kelia ma-
žiausiai problemų

Anykščių PSPC gali džiaugtis 
dėl, pasak S. Steniulienės, buvu-
sios vadovės, dabar šeimos gydy-
toja dirbančios Zitos Neniškienės 
nuopelno, kad kelerius metus iš ei-
lės į Anykščių PSPC vis atvykdavo 
dirbti po vieną jauną gydytoją. 

„Aš stengiuosi saugoti ir jaunus, 
pas mus dirbančius gydytojus, ir 
pensinio amžiaus specialistus. Jei-
gu dar ir jie sugalvos išeiti, įstaiga, 
o pirmiausia pacientai, tai tikrai 
pajus“, – kalbėjo direktorė. 

Paklausta, ar vaikų gydytojai 

Ledinai Kaladienei nutraukus dar-
bo sutartį su Anykščių PSPC, žen-
kliai padidėjo eilės Vaikų skyriuje, 
S. Steniulienė sakė: „Vaikų skyrius 
man kelia mažiausiai problemų. 
Ten dirbančios gydytojos susi-
tvarko taip, kad ir eilių praktiškai 
nebūna, ir mažieji pacientai bei jų 
tėveliai lieka patenkinti paslaugų 
kokybe. Vaikų rajone kasmet ma-
žėja, tad vaikų ligų gydytojų ne-
tekimas nėra toks skaudus. Be to, 
šeimos gydytojai gydo ir vaikus. 
Net pagal ministerijos apibrėži-
mus ir siekius, į šeimos gydytojo 
kompetenciją būtent ir eina visos 
šeimos – tiek vaikų, tiek tėvų, tiek 
senelių – sveikatos priežiūra“.

O kas gi daugiausia kelia pro-
blemų? Anykščių PSPC direkto-
rė buvo atvira: „Odontologai. Iki 
šiol vieno paciento gydymui buvo 
skiriamos 25 minutės. Bet juk 
gydymas gydymui nelygus. Pati 
vedžiau savo dukrą pas odonto-
logą profilaktiniam patikrinimui 
ir visas vizitas užtruko 4 minutes. 
O kas veikiama per tas likusias 
minutes? Vadinasi, reikėjo kažką 
keisti. Tikrai kosultavausi su at-
sakingais, šioje sferoje praktikos 
turinčiais asmenimis, domėjausi, 
kaip yra kitose gydymo įstaigose, 
ir esu radusi, kad vienam pacientui 
skiriama 15, na 20 minučių. Todėl 
mes laiką irgi sutrumpinome iki 20 
minučių. Odontologai buvo labai 
nepatenkinti, suleidę vaistus paci-
entams sakydavo: ,,Va, teks ateiti 
ir kitą kartą, nes direktorė nelei-
džia ilgesnio vizito.” Bet taip nėra. 
Sakykim, ateina žmogus pasidaryti 
burnos higieną, tikrai nei 15, nei 20 
minučių neužteks. Kai yra reikalas, 
odontologams leidžiama vienam 
pacientui skirti du talonėlius vieną 
po kito“.

Pasak direktorės, būdavę atvejų, 
kai nuėjusi prie odontologų kabi-
netų nerasdavo nė vieno žmogaus, 
o talonėliai, registracijos duomeni-
mis, išdalyti visi. Šiek tiek pakei-
tus tvarką, direktorė sako, jau kori-
doriuose ir žmonių randanti.

Anykščių PSPC modernėja

Anykščių PSPC direktorė S. 
Steniulienė teigė, kad dažniausiai 
pacientai skundžiasi, jog talonėlio 
pas šeimos gydytoją reikia lauk-
ti dvi ir daugiau savaičių. „Jeigu 
žmonės registruojasi per interneti-
nę svetainę sergu.lt, tikrai taip gali 
būti. Nė viena gydymo įstaiga ne-
sudeda absoliučiai visų talonų į tą 
sistemą. Jeigu taip darytumėm, ga-
limybės pas gydytoją pakliūti ne-
turėtų ekstriniai ligoniai, žmonės, 
kuriems skubiai reikia siuntimų. 
Todėl, jeigu prisijungę prie sergu.lt 
matote, kad pas jūsų šeimos gydy-
toją ilgam laikui nėra talonų, kvie-
čiu drąsiai skambinti į registratūrą 
ir kalbėtis. Tikrai visas mūsų per-
sonalas stengsis padėti, vis tiek 
kažkaip išspręsim paciento proble-
mą. Tik norisi pridurti, kad pacien-
tai tuo nepiknaudžiautų – lėtinėmis 
ligomis sergantys pacientai, kurie 
žino, kada kokius tyrimus jiems 
reikia pasidaryti, kada baigiasi 
vaistai, tikrai turėtų registruotis iš 
anksto – juk kai yra tvarka, visiems 
dirbti tampa kur kas lengviau“ – 
kalbėjo direktorė.

Pašnekovė užsiminė ir apie kitą 

problemą, kurią artimiausiu metu 
žada spręsti. „Anykščiai – mažas 
miestas, čia vieni kitus pažįsta. 
Tad „užeiti trumpam“ arba „tik pa-
klausti“ pas pažįstamą gydytoją jau 
nieko nebestebina. Bet ar kai jūs 
nueinat į banką, nesvarbu esat kie-
no nors pažįstamas ar ne, priima be 
eilės? Dienų klausimas, kada prie 
registratūros bus pastatytas apara-
tas, reiks išsimušti numeriuką, o 
virš gydytojų kabinetų durų degs 
švieslentės, kurios rodys, kieno 
eilė užeiti. Bus galima net atsisiųs-
ti mobiliąją programėlę, per kurią 
bus galima sužinoti, kiek žmonių 
iki tavęs dar laukia pas gydytoją. 
Šios įrangos neperkame, kol kas 
imsime ją tik pabandymui, bet, 
jeigu pasiteisins, tikrai stengsimės 
rasti lėšų jai įsigyti. Tokią tvarką 
mačiau Molėtų PSPC, gydytojai 
pradžioje buvo nepatenkinti, kad 
keičiama jau seniai nusistovėjusi 
tvarka, tačiau suprato, kad kitaip 
nebus, ir kuo puikiausiai dabar 
dirba“ – apie būsimas naujoves 
kalbėjo Anykščių PSPC vadovė S. 
Steniulienė.

Išguiti vaistų platintojai

S. Steniulienė vardijo ir daugiau 
naujovių, kurios jau įvykdytos jos 
vadovaujamoje įstaigoje ar netru-
kus bus vykdomos. 

„Ką pirma puoliau tvarkyti pra-
dėjusi čia dirbti – išvaikiau farma-
cininkus. O buvo taip – kaip tik 
ketvirtadienis, taip visi gydytojai 
valandai susirenka į salę ir klauso 
farmacininkų prezentacijų. Žino-
ma, tai nereiškia, kad tą valandą 
įstaiga būdavo užrakinama, o pa-
cientams reikėdavo laukti už durų. 
Kabinetuose likdavo gydytojų pa-
dėjėjos, kurios ir vaistus išrašyda-
vo – tik nereikia suprasti, kad skir-
davo, ir kraujospūdį pamatuodavo, 
jeigu reikėdavo, iš salės ir gydy-
toją išsikviesdavo. Tačiau man 
tokia tvarka nepatiko ir po truputį 
pradėjau ją keisti. Pradėjau dirbti 

rugsėjį ir iš referentės sužinojau, 
kad farmacininkai ketvirtadienius 
užėmę iki pat Naujųjų. Leidau 
pabaigti šiuos pasirodymus. Po 
Naujųjų metų leisdavau farmaci-
ninkams atvykti kartą per mėnesį... 
Tačiau, pagal ministro nurodymus, 
gydymo įstaigos turi pasitvirtinti 
tvarkas, pagal kurias farmacinin-
kai gali rengti susitikimus su medi-
kais darbo metu. Mes neturim mes 
tokių tvarkų, jų parengti dėl žmo-
giškųjų išteklių trūkumo nėra kam, 
vadinasi - mes neatitinkam reika-
lavimų ir farmacininkai pas mus 
negali važiuoti. Net ant PSPC durų 
yra pakabintas mūsų prašymas pa-
cientams, kad jeigu jie pastebės 
gydytojų darbo metu juos lankan-
čius farmacininkus, būtinai mums 
praneštų“, – apie tai, kaip subtiliai 
nutraukė farmacininkų vizitus, pa-
sakojo Anykščių PSPC direktorė 
S. Steniulienė.

Direktorė ragina dalyvauti 
prevencinėse programose

Pokalbio metu PSPC direktorė S. 
Steniulienė itin akcentavo preven-
cinių programų svarbą. „Mūsų me-
dikai tikrai pacientams papasakoja 
apie iš Ligonių kasų finansuojamas 
programas – tai krūties vėžio, gim-
dos kaklelio vėžio, storosios žarnos 
vėžio, prostatos vėžio bei širdies 
ir kraujagyslių ligų prevencinės 
programos. Jos pacientui nieko 
nekainuoja... Dažnai žmonės sako: 
„Žinau apie programas, reikėtų 
pasidaryti tyrimus“, bet taip jie ir 
lieka nepadaryti. Daugeliu atvejų, 
kada piktybiniai dariniai aptinkami 
pačioje pradžioje, pirminėje stadi-
joje, jie sėkmingai gydomi ir žmo-
nės toliau gali gyventi visavertį gy-
venimą. Tačiau reikia suprasti, kad 
už mūsų sveikatą nėra atsakingi tik 
medikai, mes ir patys turėtumėm 
nenumoti ranka į savo sveikatą“ 
, – pacientus dalyvauti prevenci-
nėse programose ragino Anykščių 
PSPC direktorė S. Steniulienė.

Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro direktorė Sonata Steniulienė džiaugiasi atsinaujinančia įs-
taiga – europinio projekto dėka Anykščių PSPC bus pakeista di-
džioji dalis langų, durų, nupirkta moderni diagnostinė įranga.



 
2019 m. birželio 8 d.LEGENDA

Anykščių PSPC direktorės tikslas – aukšto 
lygio, moderni sveikatos priežiūros įstaiga

Su Antano Baranausko pagrindi-
nės mokyklos bei Anykščių vaikų 
užimtumo centro mokiniais ir jų 
mokytojomis Daiva Barauskiene 
ir Alma Repečkiene aitvarus kons-
travo Algirdo Kovaliūno dukra Jū-
ratė Vingrienė ir keturi jo anūkai 
- Eglė, Antanas ir Jurgis Vingriai 
bei Algirdas Narbutas. Aviatoriaus 
anūkai kartu su Almantu Čieliu bei 
A.Kovaliūno mokiniu Andriumi 
Andrikoniu buvo ir aitvarų gamy-
bos bei jų leidimo į dangų ,,darbų 
vadovais“. Visus A. Kovaliūno 
anūkus šitos veiklos išmokė sene-
lis.

Vykstant kūrybinėms dirbtuvėms 
virš Vorutos piliakalnio praskrido 
skraidyklė, pilotuojama Viliaus 
Ordos. Kartu su juo skrido Anykš-
čių kūrybos ir dailės mokyklos di-
rektorius, buvęs A.Kovaliūno mo-
kinys Arūnas Vilkončius. 

Priešpilyje, kur buvo gaminami 
aitvarai, surengta ir vaikų pieštų 
aitvarų paroda, o kiekvienas aitva-
rų gamintojas gavo po keraminį 
aitvariuką.

2013-aisiais miręs A. Kova-
liūnas (g. 1929 m.) - kelių kartų 
Anykščių aviatorių mokytojas, 
aviamodeliuotojas, pats susikons-

Aitvarais pagerbė aviatorius

travęs sklandytuvą.
 A.Kovaliūnas aviacija susido-

mėjo vaikystėje, dar prieškaryje. 
Į Anykščių rajoną jis atsikraustė 
1957-aisiais ir buvo aviamodelia-
vimo pradininkas mūsų krašte. Jo 
užsiėmimus lankė kelios anykštėnų 
kartos, sakoma, kad A.Kovaliūnas 
buvęs visų iš Anykščių krašto kilu-
sių lakūnų mokytojas. Anykštėnas  
kūrė skraidančius eksperimenti-
nius aviamodelius, sukonstravo ir 
pastatė malūnsparnį - sklandytuvą  
AK-1 (apie 1957 m.), veikiantį ap-
aratą ant oro pagalvės AK-2 (apie 
1972 m.), vėliau – malūnsparnį-
sklandytuvą AK-3 (1980 m.) – šis 
sklandytuvas išbandytas ir ekspo-
nuojamas Lietuvos aviacijos mu-
ziejuje Kaune. 

Lietuvos aviacijos federacijos 
konkurse mokomajam sklandytu-
vui sukurti A. Kovaliūno projektas 
AK-4 ,,Žvirblis“ pelnė 3-iąją vietą 
(1986 m.), šis sklandytuvas buvo 
sukurtas, juo iki senatvės skraidė 
pats konstruktorius.

2015-aisiais žuvęs V. Galvonas 
(g, 1958 m.) - politikas, verslinin-
kas, lakūnas, buvęs A.Kovaliūno 
mokinys.  

V.Galvonas buvo LR Seimo na-
riu, Finansų viceministru. Nuo stu-
dijų metų jis treniravosi Vilniaus 

Algirdas Kovaliūnas - visų anykštėnų lakūnų mokytojas, aviacijos aistra užkrė-
tęs būrį anykštėnų, išugdęs dešimtis lakūnų.

Aukštojo pilotažo meistras Vytautas Galvonas žuvo, kai žemėn trenkėsi jo paties 
pilotuojamas lėktuvas.

Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokytoja, Algirdo Kovaliūno 
dukra Jūratė Vingrienė pasirūpino pagarbos renginio akcentais - 
ant priešpilio sienos buvo surengta vaikų pieštų aitvarų paroda, 
kiekvienas aitvarų gamintojas gavo po keraminį aitvariuką.

Aitvarus gamino ir leido A.Baranausko pagrindinės mokyklos 
bei Anykščių vaikų užimtumo centro mokiniai.

Algirdo Kovaliūno anūkai - Eglė, Antanas ir Jurgis Vingriai bei 
Algirdas Narbutas -  aitvarus gaminti ir leisti išmoko iš savo 
senelio.

S. Dariaus ir S. Girėno aeroklube,  
buvo akrobatinio skraidymo spor-
tiniais lėktuvais Lietuvos rinktinės 
narys, jam suteiktas sporto meistro 
vardas. Jis tapo akrobatinio skrai-
dymo sportiniais lėktuvais varžy-
bų ,,Žmogus – paukštis“ Lietuvos 
čempionu, buvo Respublikos akro-
batinio skraidymo A kategorijos 
vicečempionas ir B kategorijos 
vicečempionas. Nuo 2014 m. kovo 
iki gyvenimo pabaigos jis buvo 
Lietuvos akrobatinio skraidymo fe-
deracijos prezidentas. V.Galvonas 
žuvo Alytuje, kai jo pilotuojamas 
lėktuvas trenkėsi į žemę. 

Anykštėno lakūno atminimui 
kiekvienais metais Gaisrininkų 
saloje, kur jis leido vaikystės vasa-
ras, rengiamas paplūdimio futbolo 
turnyras. 

V. Galvonas buvo nušalintojo 
Lietuvos Prezidento, lakūno Rolan-
do Pakso bičiulis. R. Paksas per vie-
ną iš miesto švenčių anykštėnams 
surengė aukštojo pilotažo pasirody-
mą, skirtą draugo atminimui. Beje, 
ir pats Vytautas yra ne tik mecena-
vęs Anykščių miesto šventes, bet 
ir jose džiuginęs anykštėnus savo 
skrydžiais.

Aitvarų šventė - jau tradicija tapęs 
renginys. Algirdo Kovaliūno dukra, 
Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kyklos mokytoja Jūratė Vingrienė 
prisiminė, kad po pirmosios aitvarų 
šventės, skirtos jos tėčio atminimui, 
kalbėjosi su V.Galvonu, kad ateityje 
tai būsiąs bendras projektas. 

Kalba buvusi pranašinga, tik ne 
renginio partneriu V.Galvonas tapo, 
o antruoju anykštėnu aviatoriumi, 
kuris aitvarų šventėje pagerbiams ir 
prisimenamas.   

Aitvarus gamino ir maži, ir dideli. Antanas Vingrys, Algirdo Ko-
valiūno anūkas, moko vaikus, kaip gaminti aitvarus.

(Atkelta iš 1 psl.)

Atminimo aitvarai.
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parduoda

įvairūs

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.

MOZAIKA

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vai-
ruotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. birželio 13 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB 

„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: 
(8-657) 68156, (8-698) 70127.

Kavarsko paukštynas 
prekiauja 

vienadieniais ir 
paaugintais viščiukais 

broileriais, lesalais.
  Tel. (8-611) 46451.

3-PTS 12 - 3200 Eur, zilinę prie-
kabą - 3500 Eur, grėblį - varty-
tuvą GVR-6 - 1450 Eur, T-40AM 
1950 Eur, MTZ-50 su 80 varikliu 
- 1300 Eur, vienvagę  bulvių ka-
samąją - 420 Eur, trivagį plūgą - 
220 Eur, žirklinę šienapjovę - 220 
Eur, 7 m kultivatorių - 1850 Eur, 
mėšlo transporterį - 450 Eur, ru-
sišką 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.

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.

MB Vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VIŠČIUKAI!

ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Birželio 11 d. (antradienį) prekiausime 

Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukštynas“ 
paaugintais 2-3-4 savaičių COBB-500 

vakcinuotais  mėsiniais broileriais viščiu-
kais. Vienadieniais  mėsiniais ir dedeklių 

viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių  spalvų vištaitėmis. 
Paaugintais, anglų veislės Big-6 rūšiuotais 
mėsiniais  kalakutais. Prekiausime lesalais!

Svirnai - 8.00, Kavarskas - 8.10, 
Janušava - 8.20, Anykščiai (m. turg.) 
- 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.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldy-
tuvus, skalbimo mašinas ir kitą 
buitinę techniką. Vyksta į iškvie-
timus, 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 su-
rinkimo 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.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Dengia stogus, skardina, stato 
visų tipų karkasinius pastatus, 
pirtis ir atlieka kitus apdailos 
darbus.

Tel. (8-676) 38019.

Pjauna žolę įvairių dydžių 
sklypuose, soduose, sodybose 
Anykščiuose ir Anykščių r.

Tel. (8-609) 25237.

Smulkina žolę, šienauja pie-
vas. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-608) 51317.

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Senjorams nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Mūrija įvairias krosnis, vidaus 
ir lauko židinius, atveža medžia-
gas. 

Tel. (8-699) 63730.

AB “Ažuožerių sodai” Ažuožerių k., Anykščių r. šaukiamas 
ataskaitinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks 
2019 m. birželio mėn. 26 d. 9 val. adresu Ažuožerių vaisių 

sandėlis, Anykščių r.
Darbotvarkė:
1. Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Bendrovės metinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Einamieji klausimai.

Teirautis tel. (8-381) 4-47-33.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, 

valome ežerų pakrantes, 
melioracijos grovius bei 
atliekame kitus panašaus 

profilio darbus. 
Tel. (8-698) 46745.

Atliekame trinkelių, 
bortelių klojimo 

darbus.
Įrengiame privažiavi-

mus, aikšteles, kelius.

Tel. (8-687) 30318.

DENGIAME ŠLAITINIUS 
STOGUS.

Stogų renovacija.
Lietaus sistemų nuvedi-

mas. Pakalimai.

Tel. (8-653) 63346.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS 
BIRŽELIO 9 d. (sekmadienį) prekiausi-

me “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, dėslio-
siomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėju-
siomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). 

Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiau-
šiniais 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.

UAB 2VYMONTA gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos - alucin-
ko skardos. Daro lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis. 

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

Įvairūs statybos ir remonto dar-
bai, stogų dengimas ir jų remon-
tas, skardinimo darbai, fasadų 
dažymas, kokybiškai nuvalo se-
nus aliejinius dažus ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Nebrangiai mūrija, remontuoja 
įvairias krosnis, židinius. Valo 
krosnis, kaminus. 

Tel. (8-676) 01382.

Tuščias šulinys? Valo, kasa, 
gilina šulinius. Hidroforo, van-
dentiekio pajungimas. 

Tel. (8-646) 56967. 

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Dovanoja

Ožkiukus.
Tel. (8-607) 12296.

Margą 4 mėnesių kalytę.
Tel. (8-648) 30917.

Mielus, išmokytus kačiukus.
Tel. (8-617) 57058.

siūlo darbą

Reikalingi elektrikai ir 
plataus profilio statybinin-

kai darbui Vokietijoje. 
Siūlom konkurencingą atly-
ginimą, nemokamą apgy-

vendinimą, kelionės išlaidų 
kompensavimą. 

Visa informacija tel.: 
+370 652 20003.

Reikalinga šeima gyventi, pri-
žiūrėti sodybą Molėtų r.

Tel. (8-656) 49075, 
(8-656) 49070.

Siūlo nuolatinį darbą su nauju 
traktoriumi žemės ūkyje ir bioku-
ro ruošoje. Atlyginimas 800-1400 
Eur į rankas.

Tel. (8-652) 55898.

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius ne-
ribojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083. 
www.superdarbas.com

Birželio penktos dienos ab-
soliutus šilumos rekordas už-
fiksuotas Kaišiadoryse

Vilnius, birželio 6 d. Birželio 
penktos dienos absoliutus šilu-
mos rekordas užfiksuotas Kai-
šiadoryse, kur oras sušilo iki 
32,8 laipsnių karščio, ketvirta-
dienį skelbia Lietuvos hidrome-
teorologijos tarnyba. 

Iki šiol aukščiausia birže-
lio penktos dienos temperatū-
ra buvo užfiksuota daugiau nei 
prieš šimtą metų – 1905 metais 

Vilniuje, tai buvo 29,6 laipsniai 
karščio.

Antradienį aukšta temperatūra 
buvo fiksuojama visoje Lietuvo-
je: 

Kupiškyje – 32,2 laipsniai 
karščio, Birštone ir Pakruojyje – 
32,1, Skuode – 31,8, Jonavoje ir 
Tauragėje – 31,6, Elektrėnuose – 
31,5, Jurbarke – 31,4.

Vilniuje antradienį oras sušilo 
iki 30,2 laipsnių karščio.

Sinoptikai: karščiau nei Ispa-
nijojeSinoptikai teigia, kad at-
slinkus tropinėms oro masėms, 

Lietuvoje kur kas karščiau nei 
Pietų Europoje. 

„Šiuo metu atslinko tropinis 
oras iš pietų ir išplito labai pla-
čiai – daugiausia Rytų Europoje. 
Mūsų kraštuose gerokai karščiau 
negu Ispanijoje ar kažkur kitur 
Pietų Europoje“, – sakė sinopti-
kė Alva Nagelytė. 

Anot jos, šiemet tiek birželis, 
tiek liepa prognozuojami šiltesni 
nei įprastai.

„Maždaug vienu, dviem laips-
niais vidutinė temperatūra gali 
būti aukštesnė. 

Temperatūrų rekordų dar gali-
ma tikėtis“, – teigė A. Nagelytė. 

Šiuo metu vidutinė birželio 
mėnesio temperatūra yra 15,4 
laipsniai šilumos.
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parduoda

Vyr. redaktorė

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.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: jaunus, malki-
nius ir brandžius. Žemę apaugu-
sią medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-615) 16617.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus.

Tel.: (8-609) 31414, 
(8-663) 58871.

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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.

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Nekilnojamasis turtas

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Anykščių sen. (Liudiškių 2-oje ga-
tvėje).

Tel. (8-652) 09190.

130 kv. m naudingo ploto gy-
venamąjį namą su ūkiniu pasta-
tu Anykščių mieste, Šaltupio g. 
Namų valda 13 a.

Tel.: (8-698) 42524, (8-616) 93653.

Namą Anykščiuose. Yra kanali-
zacija, vandentiekis, dujos, 15 a 
žemės.

Tel. (8-678) 83350.

Vieno kambario butą Anykščių 
m. Mūrinis, renovuotas namas 3 
a. Plotas 36,41 kv. m. Plastikiniai 
langai, šarvo durys, vamzdynas, 
su baldais. Balkonas, 3 rūsiai. 
Kaina 21000. 

Tel. (8-610) 63658.

Kuras

Malkas 3 m ilgio: alksnis 20 Eur, 
drebulė - eglė 18 Eur, beržas 23 Eur 
už kub.m. Veža miškovežiu.

Tel. (8-620) 59821.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas.

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Kita

Traktorių MTZ-82 su frontaliniu 
krautuvu ir kitą įvairią žemės ūkio 
techniką. 

Tel. (8-601) 44616.

Bites, naujus avilius, šių metų mo-
tinėles.

Tel. (8-619) 41085.

Įvairias statybines medžiagas, 
paruoštas namo statybai (perden-
gimo plokštes, plytas, duris, garažo 
vartus, špižinius radiatorius ir t. t.). 
Statinę 3,8 kub.m. Betono maišyklę 
0,3 kub.m.

Tel. (8-620) 80986.

Smulkintuvus, rotacines šiena-
pjoves, vartytuvus, grūdų šnėkus, 
pūtikus, valomąsias, lėkštinius 
skutikus, kt.

Tel. (8-612) 57075.
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anekdotas

oras

+15

+28

mėnulis
Birželio 8 - 9 - jaunatis,
Birželio 10 - priešpilnis.

Efremas, Felicijonas, Gintas, 
Gintė, Felicijus, Vitalija.

Medardas, Merūnas, Eigintė.

šiandien

birželio 9 d.

birželio 10 d.

Diana, Liutgarda, Pelagija, 
Galindas, Vingailė, Margarita.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PAbIJUTAS,
rašė Antonas FELJEToNAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

Durnynas. Du durniai sugalvojo 
pabėgti iš durnyno, vienas sako ki-
tam: 

-Bėgsim vakare, tik nueik ap-
žiūrėti, ar yra tvora, jei - didelė, tai 
prasikasime, o jei maža - tai per-
lipsim.

 Nueina pažiūrėti, po kiek laiko 
grįžta draugas ir sako:

-Neapsimoka bėgti.
Kitas klausia:
- Kodėl?
- Tvoros nėra, - atsako kitas.

***

Petriukas sako tėčiui:
-Tėti, direktorius skambino, 

nori, kad atvažiuotum.
-Tai ką, vėl pridirbai, asile tu?
-Čia tavo direktorius skambi-

no...

***

Kuo skiriasi linksmasis motoci-
klininkas nuo liūdnojo? Linksmojo 
dantys aplipę uodais!

***

Guli vyras ligoninėje, tuoj mirs. 
Jo ranką paėmusi laiko žmona.

- Mieloji, tu su manimi buvai 
sunkiausiais mano gyvenimo me-
tais: kuomet praradau darbą, kai 
bankrutavau...

Žmona tyli.
- Kai susirgau diabetu... Kai su-

silaužiau kojas...
Žmona tyli.
- Netgi tada, kai man buvo dia-

gnozuotas vėžys!
Žmona tyli.
- O dabar aš mirštu. Žinai ką?
- Ką?
- Manau, tu neši nelaimes.

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 
antrajam 2019-ųjų metų pusmečiui

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47

„Anykšta“ šeštadieniais 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 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36

„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“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 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

Amiliutė siūlo vėjo jėgaines statyti prie Savivaldybės
Eina garsas nuo Kurklių -
Elektrinių oi, baugu.
Švilpaus, birbs ir mosikuos,
Pomidorams nokt neduos.

Rytą išeini į kiemą,
o jos moja - ,,Laba diena,“
Kožną žingsnį pridaboja -
Putinui gal raportuoja?

Sąmokslas,sakai, kaimyne?
Elektrai ta elektrinė!
bet geriau kai pagalvoji,
Kai visų naudas sumuoji,

Išvada, kaip visada, -
Valdžiai tik iš jų nauda.
Amiliutė kramto lūpą -
Jai idėja kelia ūpą.

Merijos kieme jėgainė
būtų ir nauda, ir faina.
Naktį ji apšviestų miestą

Dieną grįžt Anykščiuos kviestų.

Panašiu metu, kai Dabužių miške 
buvo nufilmuota meška, dingo Ni-
kolajaus Zobovo cirko meškutė Kvi-
na. Pastaroji buvo laikyta Rokiškio 
rajone. N. Zobovas turėjo problemų 
su gyvūnų globos tarnybomis, buvo 
ketinama iš jo paimti meškas. TV3 
televizijai aiškinantis, kur dingo 
N.Zobovo meškutė Kvina, dresiruo-
tojas pusiau rimtai, pusiau juokais 
sakė, kad  kas žino, gal ji pabėgo...

Nežinia, džiaugtis ar labiau bijo-
ti, kad Dabužių miške nufilmuota 
meška galimai yra iš N.Zobovo cir-

Dabužių miške - cirko meška?
Viešojoje erdvėje pasklido žinia, kad gegužės 28-osios naktį 

Dabužių miške medžiotojo Alvydo Eimonto filmavimo kameros 
užfiksuota meška gali būti pabėgusi ar paleista iš cirko.

ko. Lyg ir būtų galima manyti, kad 
tarp žmonių gyvenusi meška turėtų 
būti mažiau pavojinga nei laukinė, 
tačiau dresiruotos meškos elgesys 
gali būti sunkiau prognozuojamas. 

Tikėtina, kad laukinis gyvūnas 
vengs žmonių, bet dresuotas žvėris, 
pamatęs kokį dvikojį padarą, gali 
imti vytis jį tik todėl, kad pasisvei-
kintų ar cukraus paprašytų. 

O gal N.Zobovo meška moka 
atsidaryti duris? Minti dviratį? Atsi-
keli ryte, žiūri -  sėdi meška terasoje, 
arbatą geria, sausainiais užkanda...  


