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Šventojoje
nuskendo vyras
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šiupinys
Verslas. Investicijai nepasiteisi-

nus ir neatsiradus norinčių įsigyti
bendrovę, Izraelio akcininkai likviduoja vienintelę Baltijos šalyse suvirinimo elektrodų gamintoją „Anykščių varis“. „Zika Group“ grupė,
investavusi Anykščiuose prieš trejus
metus, buvo iškėlusi „Anykščių variui“ tam tikrus finansinius tikslus,
bet keičiantis technologijoms, įmonei nepavyko pasiekti planuotų rezultatų. Metų pradžioje „Anykščių
varyje“ dirbo 37 darbuotojai, dabar
jų likę 23.

Rajono taryba
atsisveikino su
pramoginiu
traukinuku

3 psl.

Populiariausiais
šiais metais tarp
abiturientų –
matematikos
egzaminas

Žiūrovų bus
daugiau, kai ...
išgaudys
,,zuikius“

4 psl.

12 psl.

Kaista aistros dėl Staškūniškio
vidmantas.s@anyksta.lt
vėjo jėgainių
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Karas dėl Staškūniškio vėjo
elektrinių parko statybų įgavo
partizaninio karo pobūdį, o šią
savaitę ,,Facebook“-e viešai susipliekė kaimo turizmo sodybos
,,Svajonių dvaras“ savininkas
Gintaras Seniulis ir Anykščių
rajono meras Sigutis Obelevičius.
Staškūniškio apylinkėse kaimo turizmo sodybą turinčiam
G.Seniuliui už ,,Facebook“-o
publikacijas, kuriose kritikuojamos vėjo elektrinės, meras
S.Obelevičius atsilygino, beveik
tiesiogiai išvadindamas verslininką ,,Luikol“-o samdiniu.

Netektis. Birželio 27 d. mirė Lietuvos nacionalinio dramos teatro veteranas, aktorius Algimantas Bružas.
A. Bružas gimė 1932 metų sausio 18
dieną Kurkliuose.
Gaisras. Ketvirtadienį Kavarsko seniūnijos Tumėjos kaime degė
2005 metų laidos automobilis ,,Nissan Terrano“. Išdegė automobilio
salonas, trūko stiklai.
Pagalba. Antradienį ugniagesiams pranešta, kad Anykščiuose,
Kalno g., metalinis karabinas įsikabino šuniui į koją. Metalo žirklėmis
karabinas nukirptas.
Ugnis. Per šventinį Joninių savaitgalį rajone liepsnojo nuo karščių
išdžiūvusi žolė. Birželio 22 dieną
Burbiškio kaime, prie geležinkelio
bėgių, 3,7 km ruože išdegė apie 5
arus pernykštės žolės ir krūmų, o
birželio 24 dieną Surviliškio kaime
išdegė apie 2 arus pievos.
Nuomonė. Antradienį Seimo po-

sėdyje parlamentarai svarstė Darbo
kodekso pakeitimą, kurį priėmus,
lapkričio 2-oji - Vėlinės - būtų
nedarbo diena. Anykštėnai Seimo
nariai Antanas Baura ir Sergejus Jovaiša, balsavime susilaikė.

11 psl.

UAB,,European Energy Lithuania“ atstovas Audrius Čypas viliasi, kad jam gražiuoju pavyks susitarti su Staškūniškio gyventojais.

Okuličiūtės dvarelyje apsigyvens Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
vaiduokliai
Šią vasarą turi būti baigta Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcija, pastate planuojama įrengti interaktyviąją ekspoziciją, kurios lankytojai susipažins ir su pačios Okuličiūtės vaiduokliu.

Konkursai. Anykščių savivaldybė paskelbė Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus bei Socialinės paramos skyriaus vyriausiųjų
specialistų konkursus. Laisvos Statybos, Architektūros ir urbanistikos
bei Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrių vedėjų pozicijos. Seniūnų nėra Viešintose, Andrioniškyje ir
Anykščiuose.

Okuličiūtės dvarelis baigiamas prikelti naujam gyvenimui.

5 psl.

asmenukė

Religija privatus dalykas.
Tikime tuo, ką mano teisinga
esant mūsų sąžinė. Net klausti, ar tiki Dievą, šiais laikais
yra toks pat blogas tonas, kaip
klausti, už ką balsavai. Filosofai tai vadina realiatyvizmu:
absoliučios tiesos nėra, tiesa
yra tai, ką manai esant tiesą.
Tačiau liberalumas baigiasi,
nes Seimas balsuoja ar Senovės baltų religinę bendriją pripažinti valstybine religija.
Štai tau ir progresyvus, skatintinas ir vertintinas požiūris
į pasirinkimo laisvę. Esi laisvas pasirinkti lytį, seksualinę
orientaciją, spręsti - turi gimti
ar negimti mėgintuvėlyje užmegzta gyvybė, o va spręsti, ar
garbinti Perkūną – negali.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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KONKREČIAI

Netekome Vladislavo Preidžio
Praėjusį sekmadienį, birželio 23-ąją, mirė verslininkas ir
politikas Vladislavas Preidys.
73-ejų metų V.Preidys mirė
Anykščių rajono ligoninėje nuo
prieš tai patirtų sužalojimų.
Praėjusį sekmadienį, birželio 23ąją, mirė verslininkas ir politikas
Vladislavas Preidys. 73-ejų metų
V.Preidys mirė Anykščių rajono
ligoninėje nuo prieš tai patirtų sužalojimų.
Anykščių rajono policijos suvestinėje nurodoma, kad sekmadienį,
birželio 23 dieną, 15 val. 37 min.
,,vyras (g. 1945 m.), gyv. Anykščių

r. Maskoliškio k., užlipęs ant traktoriaus Mitsubishi MT20D, bandė
tvarkyti tvorą. Nulūžus traktoriaus
sparnui, vyriškis nukrito ir susižalojo krūtinę. Vyras pristatytas
į ligoninę, kur mirė nuo patirtų
sužalojimų. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.”
V.Preidys tvorą remontavo vienas, o po nelaimingo atsitikimo jis
dar įstengė nueiti iki namo.
73-ejų V.Preidys – UAB ,,Autovelda” savininkas ir ilgametis
įmonės vadovas. Apie 20 metų
,,Autovelda” teikė keleivių vežimo Anykščių rajone paslaugą.
Dažnai ir pats direktorius sėsdavo
prie maršrutinio autobuso vairo ir

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

šiltai bendraudavo su keleiviais.
V.Preidžio įmonė rekonstravo apleistą Anykščių autobusų stotį. Pastaraisiais metais UAB,,Autovelda“
keleivių vežimo paslaugos Anykščių rajone nebeteikė, tačiau bendrovė buvo likusi autobusų stoties
administratoriumi.
V.Preidys buvo Anykščių Vadovų klubo narys, dvi kadencijas
(2003- 2007 m. ir 2007 -2011 m.)
jis dirbo Anykščių rajono taryboje.
Į Tarybą jis rinktas pagal liberalų ir
centro sąjungos sąrašą.
V.Preidys buvo pašarvotas tik
ketvirtadienį. Penktadienį jis palaidotas Panevėžio miesto Ramygalos gatvės kapinėse.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Šventojoje nuskendo vyras
Dviejų girtų vyrų šokinėjimas nuo geležinkelio tilto per Šventąją baigėsi vieno jų mirtimi. Ugniagesiai gelbėtojai šeštadienį,
birželio 22-ąją, iš upės ištraukė skenduolį, o antrąjį nuo tilto
šokinėjusį vyrą išsivežė Anykščių rajono policijos pareigūnai.
Įvykį matę žmonės kalbėjo, kad,
kai draugas neišniro, antrasis vyras,
būdamas neblaivus, nardė jo ieškodamas. Šalia tilto liko draugų gertas
degtinės butelis.
Tuo pat metu Burbiškio apylinkėse degė žolė prie geležinkelio bėgių.
Ten dirbo kelios ugniagesių autocisternos. Todėl traukti skenduolio
į Anykščius pirmiausia atvažiavo
Kurklių ugniagesių ekipažas.
Anykščių rajono policijos komisariatas nurodo šeštadienį Šventosios upėje nuskendusio vyro tapatybę. Pranešama, jog birželio 22-ąją,
apie 16 val. 5 min., Anykščiuose,
Vilties g., iš Šventosios upės, ties
geležinkelio tiltu, buvo ištrauktas

galimai nuskendusio vyro (g. 1977
m.), gyvenančio Anykščių seniūnijos Keblonių kaime, kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.
Laikinasis Anykščių rajono policijos komisariato vadovas Valdas
Palionis ,,Anykštai“ patvirtino pirminę įvykių liudininkų informaciją,
jog nuo Šventosios tilto šokinėjo du
neblaivūs vyrai. Antrasis vyras, į
įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, elgėsi neadekvačiai, todėl
buvo sulaikytas. Šis asmuo policijai
gerai žinomas, o nuskendęs vyras
su policija reikalų nebuvo turėjęs.
Pirmadienį, birželio 24-ąją, Ka-

Vladislavas Preidys dvi kadencijas dirbo Anykščių rajono taryboje.

vidmantas.s@anyksta.lt
varsko seniūnijos Janušavos kaime,
ūkiniame pastate, rastas 1982 m. gimusio vyro kūnas. Vyras rastas tik

praėjus kelioms dienų nuo jo mirties, pajutus iš daržinės sklindantį
kvapą.

Iš upės ištrauktas vyras jau buvo be gyvybės ženklų.

Autoriaus nuotr.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį ir penktadienį prie Anykščių ,,Norfos“ pasienio
gėlėmis ir medeliais prekiavo gėlininkai iš tolimo Lietuvos rajono
– Plungės. Vazonėlių išdėstymo schemai nesikeičiant, prekeivių
paklausiau, argi gali taip būti, kad niekas nieko nenupirko.
Per miesto šventę jie vėl ruošiasi
atvažiuoti į Anykščius.
Į klausimą, ar apsimoka važiuoti
per visą Lietuvą su maždaug 100
veislių augalų, kurių kaina yra nuo
2,5 iki dešimties eurų, Lendzbergai
sakė, kad sau dirbti yra kur kas geriau nei už kelis šimtus eurų dirbti
svetimiems.
Siuvėjos profesiją turinti, taip
pat ir buhalterinę apskaitą mokanti
vesti L. Lendzbergienė bei traktorininku medelyne anksčiau dirbęs
Rimas jau kuris laikas savo sodyboje augina ir rododendrus, azalijas.
,,Mūsų augalai išauginti Lietuvoje,
puikiai prisitaikę prie vietinio klimato ir dėl to daug patikimesni nei
tie, įvežtieji iš Lenkijos. Dažniausiai pirkėjas, kartą pas mus įsigijęs
augalą, sugrįžta ir vėl“, - kalbėjo L.
Lenzbergienė.

Temidės svarstyklės

mą atsisakė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Konfliktas. Birželio 22 dieną
gautas moters (g. 1958 m.), gyvenančios Anykščiuose, Dariaus
ir Girėno g., pareiškimas, kad
apie 21.00 val., Anykščių mieste,
J. Jablonskio g., prie Šventosios
upės esančioje maudykloje, jos

Vairuotojas. Birželio 27 dieną, apie 23.30 val., Kurklių
seniūnijos Kurklių II kaime,
Antakalnio g., vyras (g. 1971
m.), gyvenantis Šlavėnų kaime, vairavo automobilį „Audi
A6 Avant“, galimai būdamas
neblaivus.Vyras tikrintis girtu-

Keitimas. Susisiekimo ministras
Rokas Masiulis kukliai vertina savo
galimybes likti Vyriausybėje šiai
grąžinus įgaliojimus. Po susitikimo
su išrinktuoju prezidentu Gitanu
Nausėda ketvirtadienį jis sakė savo
likimo Vyriausybėje neaptarinėjęs,
nes ministrų kandidatūros priklauso nuo koalicinių susitarimų ir paties premjero. „Reikia suprasti, kad
ministrai yra ant parako statinės,
puikiai žinome, kad galime būti
pakeisti keikvieną dieną, kiekvieną
akimirką – jau eidamas į šį postą
puikiai tai žinojau. Tą sprendžia
kiti žmonės. O dabar mes laukiame
koalicinės sutarties ir toje sutartyje
viskas bus sudėliota. Taip kad ta galimybė (likti Vyriausybėje – BNS),
manau, nėra didelė, kaip dabar atrodo. Pasižiūrėsime“, – žurnalistams
sakė R. Masiulis.
Sesija. Seimas dėl išrinktojo
prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos ketvirtadienį pratęsė pavasario sesiją iki liepos 18 dienos.
„Labai norėtume, kad tuo laiku suspėtume patvirtinti ir Vyriausybę, ir
kariuomenės vadą, užbaigti sesiją
ir sugiedoti himną“, – sakė Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Stiprins. Jungtinė Karalystė
svarsto galimybes stiprinti karinius
pajėgumus Baltijos šalyse Rusijai
atgrasyti, penktadienį paskelbė į
Klaipėdą atvykusi Britanijos gynybos sekretorė Penny Mordaunt
(Peni Mordont).„Jungtinės Karalystės žinia – kad esame čia, kad
ketiname būti šia ilgai, kad ketiname daryti daugiau“, – interviu
BNS sakė pareigūnė.

Į Anykščius gėles veža net iš Plungės

,,Nupirko! Pardavėme augalųgal
už kokius 300 eurų. Mes papildėme
ekspoziciją. Bet gėlės per naktį stovėjo lauke, todėl ir atrodo, kad viskas taip pat“, - paaiškino moteris.
Pasiteiravus, ar anykštėnai atrodo tokie dori, kad nebijota gėlių
per naktį palikti lauke, vyras nusijuokė, kad jie patys naktį praleido
šalia esančiame viešbutyje, pro kurio langą matėsi prekės. Ir parodė
į ,,viešbutį“ - netoliese stovintį
lengvąjį automobilį su dengta priekaba.
Daugiametes
gėles,
medelius, krūmelius iš Plungės rajono
Žvirblaičių kaimo į Anykščius
atvežę gėlininkai Lidija ir Rimas Lendzbergai augalus sakė
daiginantys ir auginantys 30 arų
žemės plote ir prekiaujantys jais
įvairiuose Lietuvos miestuose.

spektras

Gėlininkai iš Plungės rajono verslo sąnaudas mažina nakvodami automobilyje.

globotinį (14 metų) be jokios
priežasties sumušė ir įmetė į upę
iš matymo pažįstamas nepilnametis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojas II. Birželio 23
dieną, apie 23.05 val., Anykščiuose, Muziejaus g., buvo sulaikytas vyras (g. 1954 m.), gyvenantis Anykščiuose, Muziejaus

g., kuris vairavo automobilį ,,Dacia Logan“, būdamas neblaivus
(nustatytas 2,18 prom. girtumas).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis. Birželio 23 dieną, apie
13.00 val., namuose, Skiemonių
seniūnijos Pašilių kaime, Pašilių
g., mirė vyras (g. 1948 m.), smurto žymių nenustatyta. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Gaisras. Šilutės rajone penktadienio popietę užsidegus 12 hektarų Traksėdžių durpyno, telkiama
ugniagesių technika iš visos Lietuvos. „Situacija labai sudėtinga,
didžiulis vėjas, kuris greičiausiai
nenurims ir kitą dieną. (...) Ilgas
turbūt gesinimas bus“, – BNS sakė
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė
Laura Valauskienė. Ji sakė, kad
šiuo metu telkiama ugniagesių
technika iš visos Lietuvos. Anot
PAGD atstovės, yra didžiulis sraigtasparnio poreikis, bet dar neaišku,
kuri institucija jį skirs.
Skundas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) neskundžiama
nutartimi ketvirtadienį atmetė Seimo nario Artūro Skardžiaus skundą dėl naujienų portalo 15min.lt
publikacijų, kurios, anot politiko,
žemino jo garbę ir orumą. „Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad
byloje nekilo ginčo dėl ieškovo
teisinio statuso – ieškovas yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, t.
y. viešasis asmuo, o viešasis asmuo
nesinaudoja tokiu pačiu garbės ir
orumo gynimu kaip privatus asmuo, viešajam asmeniui taikoma
mažesnė pažeidžiamų teisių apsauga“, – pranešime teigia LAT.
Tarša. Neringos savivaldybėje
ketvirtadienį pasirašytas susitarimas su Lietuvos buriuotojų sąjunga ir Kuršių nerijos nacionaliniu
parku dėl vienkartinių plastikinių
gaminių vartojimo mažinimo.
Kaip penktadienį pranešė savivaldybė, memorandumą pasirašė
Neringos meras Darius Jasaitis,
buriuotojų sąjungos generalinis
sekretorius Arvydas Usnys ir nacionalinio parko direktorė Aušra
Feser.

IŠ ARTI

???

Veryga užsimojo
parduotuvėse
paslėpti cigaretes.
Kaip manote, ar
toks sprendimas
sumažins
rūkančiųjų
skaičių?
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Rajono taryba atsisveikino
su pramoginiu traukinuku

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Ketvirtadienį, birželio 27 dieną, sušauktas ketvirtasis Anykščių rajono tarybos posėdis. Šiame
posėdyje vietoje mandato atsisakiusios, šiuo metu Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojos pareigas atliekančios Venetos Veršulytės Rajono tarybos nario priesaiką davė liberalas Kęstutis Indriūnas. Rajono tarybos posėdyje priimti 38 sprendimai, už kuriuos
anykštėnų išrinktieji balsavimo mygtukus spaudė vienbalsiai.

savaitės citatos
Jeigu atlikėjas garsus...
Gintaras SENIULIS, kaimo
turizmo sodybos savininkas,
apie vėjo elektrinių statybas
šalia Staškūniškio: ,,Bendruomenei elektrinių statytojai pažadėjo 15 tūkst. eurų. Kai už tuos
pinigus pakviesime estrados atlikėją, elektrinių gaudesio, aišku,
nesigirdės.“
Bent pradžioje meras iš jų
džiugiai darys iškamšas...
Gintaras SENIULIS, apie
tai, jog tęs kovą, net jei ir bus
pastatytos elektrinės: ,,Nešiu
žuvusius pilkuosius garnius ir
dėsiu merui prie kabineto durų.“
Renkit antiaukcioną

Neringa ROČKAITĖ:
- Draudžiamas vaisius saldus.
Manau, drausti, slėpti nereikia,
reikia informuoti, reklamuoti pasekmes. Daug vaizdų su pasekmėmis
per TV, internete - ir nebereikės
draudimų!

Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ:
- Ispanijoje apskritai prekybos
centruose nėra rūkalų. Tik specialiose parduotuvėse. Gal ir gerai...
Nori rūkyt - turi pasistengti labiau,
nei pakelį įsimesti į krepšelį... Nieko čia baisaus.

Saulius RASALAS:
- Rūkalių skaičių greičiausiai
gali sumažinti maras, karas ir atominis sprogimas.

Romualdas INČIRAUSKAS:
- Man Veryga - antras žmogus
po Motiejaus. Nepadoru ironizuoti
žmogų, kovojantį už Lietuvos žmonių sveikatą, ypač žurnalistams.

Audrius ČYPAS, vėjo elektrinių statytojų atstovas, apie
santykius su staškūniškiečiais:
,,Toliau vyksta derybos. Skambina ūkininkai - gal pas mane norit statyti. Bet nelendam mes ten
kiekvieną savaitę.“
Štai kas buvo tikras ,,piarčikas“

Rajono tarybos sprendimu, Anykščių rajono garbės piliečio vardas šiemet bus suteiktas prof. dr.
Osvaldui Janoniui ir ilgametei Anykščių rajono savivaldos darbuotojai Bronei Lukaitienei.
Posėdyje priimtas sprendimas
didinti valstybinės žemės nuomos
mokestį. Anykščių rajone tokios
žemės yra apie 10 tūkst. hektarų.
,,Taip Lietuvoje susiklostė, kad
valstybinės žemės mokestis santykinai yra labai mažas.Pernai pas
mus jis siekė 12 Eur už hektarą.
Šiemet jį siūloma pakelti ir vidutiniškai valstybinės žemės nuomos
mokestis už hektarą sudarytų apie
20 Eur”, - sakė sprendimo projektą
pristatęs Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Virmantas Velikonis.
Padidinus valstybinės žemės
nuomos mokestį, Anykščių rajone
jo tikimasi surinkti iki 230 tūkstančių eurų.
,,Socialiai didelio poveikio padidintas valstybinės žemės nuomos
mokestis neturės“, - ramino V.
Velikonis, teigdamas, kad panašų
mokestį, kaip ir Anykščiai, yra nusistatę ir aplinkiniai rajonai.
Rajono Taryba be didesnių diskusijų nusprendė šiemet Anykščių rajono Garbės piliečio vardus
suteikti dviem asmenims - prof.
dr.Osvaldui Janoniui ir anykštėnei
Bronei Lukaitienei. Prof. dr. O. Janonį pasiūlė Lietuvos kraštotyros
draugija ir Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo
Didžiulių viešoji biblioteka. Pasaulio anykštėnų bendrija pateikė
B.Lukaitienės kandidatūrą.
Anykščių rajono savivaldybės
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita
Banienė pristatė sąrašą sportininkų bei trenerių, kuriems Rajono
tarybos sprendimu už pasiektus rezultatus bus mokamos stipendijos.
Skirtingai nei ankstesniuose posėdžiuose, šįsyk sprendimo projekte
(dėl posėdyje viešai neįvardytų
priežasčių) neįrašytos sportininkų
bei jų trenerių pavardės, o tik inicialai ( pavyzdžiui, plaukimo sportininkas J.B., imtynių treneris A.P.)
Rajono tarybos posėdyje pasisakė ir jauniausias jos narys,
konservatorius Šarūnas Grigonis.
Klausimų jis turėjo Savivaldybės
Jaunimo reikalų koordinatorei Ingai Beresnevičiūtei, kuri pristatė
sprendimo projektą dėl Jaunimo

reikalų tarybos.
,,Kaip ilgametė mūsų rajono
Jaunimo reikalų koordinatorė, kaip
vertintumėte dabartinę rajono jaunimo situaciją, žinant, kad jau ilgiau nei kelerius metus nėra įsteigta
nė vienos jaunimo organizacijos?
Ar ta situacija gerėja, stovi vietoje,
ar ji tobula, pasakykit? - nepatogų
klausimą I.Beresnevčiūtei ,,tėškė“
Š.Grigonis.
,,Manau, šis klausimas nėra susietas su sprendimo projektu. Mes
apie tai galėtume padiskutuoti po
Tarybos posėdžio, jeigu užeitumėte pas mane“, - nuo tiesaus atsakymo išsisukinėjo I.Beresnevičiūtė.
Jaunimo reikalų koordinatorė
I.Beresnevičiūtė aiškino, kad jaunimo organizacijų Savivaldybė
nesteigia, tai esą yra pačio jaunimo
iniciatyva, kurią palaikyti Savivaldybė visuomet pasiruošusi.
,,Tačiau jei to nėra ir tai tęsiasi
kelerius metus, vadinasi, kažkur
yra problemos. Labai kviesčiau
visus kolegas padėti mūsų Jaunimo reikalų koordinatorei. Tuo tiesiog norėjau tik dėmesį atkreipti“,
- principingumą demonstravo Š.
Grigonis.
Beje, Rajono tarybos sprendimu,
nuo šiol Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigas einantis valstybės
tarnautojas bus tiesiogiai pavaldus
Savivaldybės administracijos direktoriui.
Bene ,,aštriausia“ Rajono tarybos posėdžio dalis prasidėjo svarstant sprendimo projektą dėl leidimo Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojai Venetai Veršulytei dirbti
papildomą darbą. Kaip nurodyta
sprendimo projekte, V. Veršulytė
papildomai dirbs VšĮ ,,Darni socialinė raida“ konsultante.
,,Ar tai nemaišys darbui? Aš taip
įsivazduoju, kad dar daugiau administracijos darbuotojų ir vadovų
norės turėti kitus darbus“, - susirūpino Rajono tarybos narys Kęstutis
Tubis.
,,Norėčiau priminti, kad visai
neseniai K.Tubis buvo komisijos,
kuri duoda leidimus dirbti kitą
darbą, pirmininkas. Kaip komisi-

jos pirmininkas, Rajono tarybai jis
siūlė išduoti leidimą dirbti kitą darbą vicemerui Sigučiui Obelevičiui,
tuometiniam Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ramūnui Blazarėnui. Ir tam
Taryba pritarė. Kaip Savivaldybės
meras, K.Tubis išdavė leidimus
dirbti kitą darbą ir kai kuriems įstaigų vadovams. O tiesiogiai atsakydama į užduotą klausimą, galiu
atsakyti - papildomas darbas tiesioginėms pareigoms tikrai nemaišys,
nes su pareigomis susitvarkau“, K.Tubiui atsikirto V.Veršulytė.
Rajono taryba nustatė V. Veršulytei individualų darbo grafiką
- nuo liepos mėnesio Anykščių
rajono savivaldybėje jai kas antrą
penktadienį bus laisva diena, tačiau likusiomis dienomis ji Savivaldybėje užtruks ilgiau.
Rajono Taryba patenkino Anykščių turizmo ir verslo informacijos
centro prašymą ir leido parduoti
prieš trejus metus už 38 500 Eur
įsigytą pramoginį traukinuką. Jį
ketinama parduoti viešajame prekių aukcione.
,,Tas traukinukas yra su šiek tiek
per silpnu varikliu ir, jį pardavusi,
įstaiga ieškotų naujo. Galima kinišką su elektriniu varikliu gauti
už 40 - 50 tūkst. eurų. Šitas pramoginis traukinukas jau tikrai toks yra
,,pavargęs“, - atsargiai pramoginio
traukinuko techninę būklę bandė
nupasakoti Anykščių rajono meras
Sigutis Obelevičius.
Anot S.Obelevičiaus, net ir ,,pavargęs“ pramoginis traukinukas domina pirkėjus - esą Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras už
jį tikisi gauti iki 20 tūkst. eurų.
Tarybos sprendimu, šalia Medžių
lajų tako įsikūrusiems prekybininkams mažės mokesčiai. Dabar galiojantys 10 tūkst. eurų mokesčiai
lauko prekybos ir maitinimo paslaugas teikiantiems verslininkams
mažės iki 5 tūkst. metams ir nuo 5
tūkst. iki 3 tūkst. tokias pat paslaugas teikiantiems pusmetį.
,,Matysim, jei verslininkams ir
šiemet tas mokestis bus per didelis,
Tarybos valioje jį mažinti“, - aiškino meras S.Obelevičius.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS, muziejininkas, apie tai,
jog Okuličiūtė yra išgalvotas
personažas: ,,Okuličiūtės dvarelio, o drauge ir pačios Okuličiūtės istoriją sukūrė A.Vienuolis.
Šia legenda jis apsaugojo dvarelį, pateikė, jog neva tai istorinis
objektas, kurį reikia tausoti.“
Papildomi pinigai juk niekam nemaišo...
Kęstutis TUBIS, buvęs

Anykščių rajono meras, apie
papildomą Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Venetos Veršulytės darbą: ,,Ar tai nemaišys darbui? Aš
taip įsivazduoju, kad dar daugiau
administracijos darbuotojų ir vadovų norės turėti kitus darbus.“
Jei žvejyba trukdo darbui,
mesk darbą

Veneta VERŠULYTĖ, Anykščių savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja,
apie papildomą darbą: ,,Papildomas darbas tiesioginėms pareigoms tikrai nemaišys, nes su
pareigomis susitvarkau.“
Jis gali būti pritaikytas tik
mažiems žmonėms
Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono meras, apie
naujo pramoginio traukinuko
paieškas: ,,Galima kinišką su
elektriniu varikliu gauti už 40 50 tūkst. eurų.“
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Populiariausiais šiais metais tarp
abiturientų – matematikos egzaminas
Anykščių savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė sako, kad miesto mokyklos nepatiria didelio mokinio skaičiaus
svyravimo, tai aktualiau rajono miestelių ugdymo įstaigoms.

Šiais mokslo metais Anykščių Jono Biliūno gimnaziją baigia
128 abiturientai.
Šiais mokslo metais Anykščių
rajono ugdymo įstaigas turėtų baigti 176 abiturientai. Tai vos trimis
dvyliktokais mažiau negu praėjusiais metais. Tiesa, rudenį į 12 klasę
mūsų rajone ateis jau tik 136 moksleiviai – tai yra natūrali pasekmė to,
kad prieš keletą metų akivaizdžiai
buvo sumažėję pirmokų.
„2018 metais į pirmas klases atėjo 142 mokinukai, šį rudenį planuojama, kad jų bus 157. Anykščių A.
Vienuolio progimnazija šį pavasarį
išleido 3 ketvirtokų klases, 3 pirmokų klases planuojama šioje mokykloje turėti ir rudenį. Anykščių A.

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Pirmąjį šių metų pusmetį gan
dažnai varsčiau Anykščių rajono
medicinos įstaigų duris. Kaltas
nelemtas ,,špagatas“ su snieguotais batais pirties prieangyje, po
kurio paaiškėjo, kad lūžo dešinė
koja. Maniau, kad tik skausmingai nikstelėjau, tačiau po beveik
savaitės ,,šokinėjimų“, apsilankius pas medikus, paaiškėjo,
kad kaulų lūžiai - net dviejose
vietose. Žinau, su panašiomis
problemomis yra susidūręs tikrai
ne vienas ,,Anykštos“ skaitytojas, tačiau tik tada, kai tai patiri
savo kailiu, pamatai daugelį
dalykų, kurių, rodos, anksčiau
net nebūtum pastebėjęs ir kuriais
čia dabar norėčiau pasidalyti.
Nors dabar už lango tvanki
vasara, vis dar mintimis sugrįžtu
į tą nelemtąją sausio pradžią,
kuomet vos judėdamas, pasiremdamas ramentais ir lazdelėmis, bandžiau pasiekti medikų
kabinetų duris. Velniai griebtų,

Baranausko pagrindinė mokykla atsisveikino su 2 ketvirtokų klasėmis,
bet 2 klasės pirmokų ketina ateiti į
šią mokyklą rudenį“, – „Anykštai“
sakė Švietimo skyriaus vedėja J.
Banienė.
Pasak jos, lyginat visų moksleivių skaičių, jų kasmet sumažėja
apie 100. Paklausta, ar dėl sumažėjusio darbo krūvio neketinama
atleisti dalies mokytojų, J. Banienė
kalbėjo: „Darbuotojų atleidimas ir
priėmimas yra ugdymo įstaigų vidaus reikalas. Švietimo skyrius to
nekontroliuoja. Tačiau akivaizdu,
kad, matyt, pradinukų mokytojos

gali jaustis ramiausiai“.
Tiesa, yra mokyklų, kurios
net ieško mokytojų. Pavyzdžiui,
Anykščių A. Vienuolio progimnazija nuo rudens 0.23 etato įdarbintų
biologijos mokytoją.
Birželis – abiturientams įtemptas
metas, mat laikomi brandos egzaminai. Pagal naujausią, Švietimo
ir mokslo ministerijos patvirtintą
tvarką, abiturientai, stojantys į universitetus ar kolegijas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros,
užsienio kalbos bei matematikos
brandos egzaminus taip, kad jų
įvertinimų aritmetinis vidurkis būtų
ne mažesnis negu 40. Stojant į kolegijas, šių trijų valstybinių brandos
egzaminų įvertinimų vidurkis turės
būti ne mažesnis negu 25. Išimtis
– menų studijos, į jas stojantiems
vidurkis bus skaičiuojamas tik iš
dviejų valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei
užsienio kalbos.
Stojant į aukštąsias mokyklas taip
pat bus atsižvelgiama į mokomųjų
dalykų metinių įvertinimų vidurkį.
Į universitetus galės būti priimami
stojantieji, kurių penkių privalomų
mokytis dalykų įvertinimų vidurkis
bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas
– ne mažesnis negu 6.
Šiais metais 156 Anykščių rajono abiturientai pasirinko laikyti
valstybinį anglų kalbos brandos
egzaminą, 122 – lietuvių kalbos ir
literatūros valstybinį brandos egzaminą, 81 – istorijos brandos egzaminą, 162 – matematikos valstybinį
brandos egzaminą, 74 – biologijos valstybinį brandos egzaminą,

tačiau labiausiai tuomet siutino
kad tai, ką jie parašo, įskaito
Anykščių medicinos įstaigų, kutik patys ir ne visada vaistinių
rių prieigos buvo virtę čiuožyklodarbuotojai... O kartais rašo net
mis, aplaidumas. Sunku suvokti,
ir per daug. Gavau iš Anykščių
tačiau atsakingiems asmenims
ligoninės mediko taikyto gydymo
nekilo minčių tas ,,čiuožyklas“
išrašus pristatyti į Anykščių
pabarstyti smėlio bei druskos
pirminės sveikatos priežiūros
mišiniu. Kažkoks absurdas!
centrą, o šios įstaigos medikai
Juk paslysti, griūti gali ir akių
tik pečiais gūžčioja:,,Mums
pasitikrinti ar tiesiog artimųjų
nereikia tų popierių...“
aplankyti atvykęs žmogus, o kai
Yra ir gerų dalykų. Nuo
koja gipse, o ramentus bandai
Anykščių pirminės sveikatos
pritaikyti kaip slidininko lazdas,
priežiūros centro iki Anykščių
apima nevilties jausmas. Jeigu
ligoninės ir atgal sunkiau judanjau taip, kad ir
tys pacientai
kaip tai skam...kad ir kaip tai skambėtų nemokamai
bėtų žiauriai,
žiauriai, manau, Anykščių li- pavežėjami
manau, Anykšgoninės traumatologams dar- mikroautobučių ligoninės
su. Tai pats
traumatologams bo niekada nepritrūks...
geriausias
darbo niekada
dalykas, koks
nepritrūks.
galėjo nutikti po nevykusių vietos
Anykščių miesto šaligatvių
politikų fantazijų po vienu stogu
bordiurai. Jie daugelyje miesto
sukelti Anykščių pirminės sveikavietų tokie aukšti ir nepatogūs,
tos priežiūros centrą ir Anykščių
rodos, įrengti specialiai tam,
ligoninę. Vis dėlto manau, kad
kad juos peržengti būtų kuo
jei kažkurios kadencijos rajono
sudėtingiau neįgaliajam, senyvo
valdantiesiems tas įstaigas
amžiaus žmogui, mamai su vežipavyktų įkurdinti po vienu stogu,
mėliu ir, žinoma, žmogui, kuriam
toks sprendimas būtų pats gelūžusi koja. Ne kartą teko dėl to
riausias nuo Lietuvos nepriklaujudėti važiuojamąja kelio dalimi,
somybės laikų, o žmonės tokius
rizikuojant būti partenktam
politikus nešiotų ant rankų. Beje,
žioplo vairuotojo ir pažeidžiant
ta pacientų pavežėjimo paslauga
Kelių eismo taisykles.
yra labai prastai pacientams
Bene didžiausią įspūdį kėlė
išreklamuota, daugelis apie ją
apsilankymai medikų kabinetuomažai žino ir, spėju, kadangi
se. Žinau, jie niekuo dėti, tokia
tam skiriamas nepakankamas
tvarka, tačiau didžioji dalis jų
finansavimas, bandoma taupyti
net nepažvelgia į pacientą, o
ir vežti tik tokius kaip aš ( nes jei
tik rašo, rašo, rašo...Lyg kokie
manęs nebūtų pavežėję, patyružurnalistai. Skirtumas tik tas,
sio kojos lūžį, aš apie tai būčiau

Anykščių rajono Švietimo
skyriaus vedėja Jurgita Banienė sako, kad kitais mokslo metais į pirmąją klasę
turi ateiti 15 pradinukų
daugiau.
15 – chemijos valstybinį brandos
egzaminą, 24 – fizikos valstybinį
brandos egzaminą, 20 – informacinių technologijų valstybinį brandos
egzaminą ir 57 abiturientai - valstybinį geografijos brandos egzaminą.
Praėjusiais metais Anykščių rajone valstybinį lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzaminą laikė
129 abiturientai, anglų kalbos 137,
matematikos – 134, informacinių
technologijų - 14, biologijos – 78,
chemijos – 11, fizikos – 21, istorijos – 69, geografijos – 65 abiturientai.
-ANYKŠTA

parašęs į laikraštį).
Baigdamas šias ,,Rieves“, norėčiau atkreipti Anykščių ligoninės administracijos dėmesį, kad
traumatologo Aloyzo Pranskūno
kabinete labai prastai veikia
kompiuteris. Sugaištama labai
nemažai laiko, kol jo operacinė
sistema užkrauna iš rengeno
gautų kaulų lūžių nuotraukas.
Naudodamsis tarnybine padėtimi, taip pat norėčiau padėkoti
Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro chirurgui
Kęstučiui Jacunskui, kuris,
turiu pastebėti, gan operatyviai
,,sukasi“ savo kabinete, kurio
durys dažniausiai būna apgultos
pacientų.
Nežinau, gal visa tai ir reikėjo
nutylėti, bet tik norėjau išsklaidyti abejones, kad mano kojos
kaulų lūžiai nebuvo ,,politinių
konkurentų“ darbas ( lyg tyčia
,,sulūžau“ prieš savivaldos rinkimus ir dėl nedarbingumo negalėjau aprašyti jų ,,darbelių“).
Mano įsitikinimu, vilčių, kad
ūkiniai Anykščių rajono medicinos įstaigų reikalai spręsis
geriau - mažai. Rinkėjai jau
daugelį metų į Anykščių rajono
tarybą renka medikus, tačiau
šie, kai tik yra sprendžiami su
rajono medicina susiję klausimai, vengdami interesų konflikto, priversti nusišalinti... Tačiau
taip sakau tik dėl to, kad rajono
valdžia nepamirštų ir pasistengtų kaip tik dėl to, kad anykštėnai
gyventų ne tik geriau, bet ir
sveikiau.

spektras
Slėptuvė. Kauno apygardos teismas penktadienį 80 kilogramų hašišo
kontrabandą plūguose gabenusį vyrą
nuteisė 12 metų kalėjimo, pranešė
Generalinė prokuratūra.
45 metų Robertas Špokauskas pripažintas kaltu dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų. Atliekant
ikiteisminį tyrimą paaiškėjo, kad R.
Špokauskas 2018-ųjų sausio mėnesio pabaigoje mikroautobusu nuvyko
į Ispaniją. Šioje šalyje vyras įsigijo
plūgus, kurių konstrukcijose paslėpė
daugiau nei 79 kilogramus hašišo.
Šias narkotines medžiagas nuteistasis
neteisėtai gabeno automobiliu iš Ispanijos į Lietuvą. Vyras buvo sulaikytas
Kalvarijos–Budzisko pasienio kontrolės punkte, kur kratos metu ir buvo
aptiktos narkotinės medžiagos.
Vyras savo kaltės nepripažino nei
ikiteisminio tyrimo, nei teismo metu.
Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Avarijos. Per savaitę Lietuvos keliuose žuvo keturi žmonės, 95 buvo
sužeisti, penktadienį pranešė Kelių
policija. Per eismo įvykius šią savaitę
žuvo 19-metis lengvojo automobilio
vairuotojas ir tokio pat amžiaus keleivis, 55 metų krovininio automobilio
vairuotojas ir 78 metų pėsčioji. Tarp
sužeistųjų daugiausiai vairuotojų –
39, taip pat eismo įvykiuose sužeistas
31 keleivis, 14 pėsčiųjų ir 11 dviratininkų. Iš jų 20 – nepilnamečiai.
Pirminiais duomenimis, neblaivūs
vairuotojai dalyvavo keturiuose eismo įvykiuose, per juos sužeisti šeši
žmonės. Šiais metais eismo įvykiuose žuvo 72 žmonės – 13 mažiau nei
pernai per tą patį laikotarpį. Žuvo 35
vairuotojai, 19 keleivių, 13 keleivių,
keturi dviračių vairuotojai ir vienas
asmuo, dirbęs kelyje. Tarp žuvusiųjų
– trys nepilnamečiai.

užjaučia
Dėl netikėtos ir skaudžios
Vladislavo Preidžio – UAB
„Autovelda“ įkūrėjo-direktoriaus, Anykščių Vadovų klubo
nario, 2003–2007 ir 2007–2011
kadencijų Anykščių savivaldybės tarybos nario – netekties nuoširdžiai užjaučiame
artimuosius ir gedime kartu.
Anykščių rajono savivaldybės vadovai
Negailestingam likimui išplėšus iš mūsų tarpo Vladislavą Preidį, liūdime kartu ir
nuoširdžiai užjaučiame Velionio šeimą ir artimuosius.
Anykščių Vadovų klubo
nariai

Sudūžta svajonės, lūkesčiai
ir viltys, kai artimas žmogus
iškeliauja į amžinybę...
Mirus Jonui Vasiliauskui
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Bronę, dukras Sandrą ir
Kristiną, anūkus, brolį Arvydą ir visus artimuosius.
Durpyno g. 22 namo Dabužiuose gyventojai
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Okuličiūtės dvarelyje apsigyvens
vaiduokliai

Okuličiūtės dvarelis nuo senosios užtvankos 1956 metais. 		

Izidoriaus GIRČIO nuotr.
rekonstrukcijos jis greičiausiai vėl
bus grąžintas Anykščių rajono savivaldybės S. ir L. Didžiulių viešajai
bibliotekai, kuri imsis planuojamos
edukacinės veiklos.
Okuličiūtės dvarelio rekonstrukciją atlieka UAB ,,Kortas“. Projekto vertė 493 tūkst. eurų. 419 tūkst.
eurų - Europos Sąjungos fondų lėšos, likusi dalis pridėta iš Anykščių
rajono biudžeto.
Okuličiūtė - išgalvotas personažas

Muziejininkas
Tautvydas
Kontrimavičius tvirtina, kad
Okuličiūtę išgalvojo rašytojas Antanas Vienuolis.
(Atkelta iš 1 psl.)
Įsikurs ir sukilėlių štabas
Naujienų agentūra BNS pranešė, kad Anykščių savivaldybė yra
paskelbusi viešąjį pirkimą, kuriuo
siekiama pastate įrengti ekspoziciją priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams.
Joje turėtų būti atskleista dvaro ir
Anykščių krašto istorija, literatūrinės Anykščių asmenybės.
,,Ekspozicijos koncepcijos rengėjai rašo, kad dvaro įkūrėja buvo
išsilavinusi ir energinga kultūros
puoselėtoja, o dvarelyje 1863 metų
sukilimo metu veikė Sukilėlių štabas, slėpti ginklai.
Nepaisant to, apie dvarininkę
nėra jokių patikimų istorinių žinių,
nežinomas net jos vardas, nėra išlikusių atvaizdų, neaiškus jos likimas. Dvarelio rūsyje planuojama
įrengti erdvę, kur „gyventų“ šios
dvarininkės vaiduoklis - holograma, pasakojanti apie jos likimą,
dvaro istorijas ir paslaptis.
Pastate taip pat turėtų būti įrengta
ekspozicinė salė bei literatūrinė palėpė, joje būtų poilsio zona, apipavidalinta Anykščių šilelio motyvais.
Ekspozicijų salėje būtų pasakojama
Anykščių atsiradimo legenda, būtų
įrengtas žaidimas, istoriją pasakojantis infografikas. Dvareliui skirtoje erdvėje būtų pristatomos veiklos,

Meras Sigutis Obelevičius
sako, kad buvęs rajono vadovas Kęstutis Tubis nepriėmė
verslininkų, norėjusių Okulčiūtės dvarelio pagrindu steigti Viešąją įstaigą, pasiūlymo.
kurios jame vystytos skirtingais laikotarpiais. Norima įrengti žaidimą,
kuris reikalautų surasti žodžius, sukurti interaktyviąją istorinių figūrų
dėlionių sieną. Čia veiktų ir Sukilėlių štabas, o jame būtų pasakojama
pagrindinio sukilėlių įrankio - dalgio - istorija. Rašytojų palėpėje būtų
sustatyti skirtingų rašytojų krėslai
su skaitykle, joje būtų galima rasti
autoriaus tekstus. Čia būtų įrengtas
didelis „Scrabble“ žaidimas. Viešųjų pirkimų dokumentuose nurodoma, kad įrengti ekspoziciją konkurso laimėtojas turės iki rugpjūčio 25
dienos“, - praneša BNS.

Anykščių
A.Baranausko
ir
A.Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius, ,,Anykštos“
paklaustas, kodėl niekur neminimas Okuličiūtės vardas, juokėsi:
,,O bajoro Nykščio vardą kur nors
atradote?“ Pasak muziejininko,
XIX amžiaus viduryje sklypas,
kuriame vėliau pastatytas Okuličiūtės dvarelis, priklausė Reginai
Mikuličiuvnai, arba sulietuvinant
- Mikuličiūtei. Ji buvo sklypo savininkė, tačiau gyveno kažkur kitur.
Ir Mikuličiai, ir Okuličiai - žinomi
Anykščių krašto dvarininkai. Tačiau
kad kurie nors iš jų būtų statę dvarelį - istorinių įrodymų ar užuominų, pasak T.Kontrimavičiaus, nėra.
,,Okuličiūtės dvarelio, o drauge ir
pačios Okuličiūtės istoriją sukūrė
A.Vienuolis. Šia legenda jis apsaugojo dvarelį, pateikė, jog neva tai istorinis objektas, kurį reikia tausoti.
Savotišku gaubtu rašytojas dvarelį
uždengė“, - aiškino muziejininkas.
T.Kontrimavičius dėstė, kad negana

Rašytojo Antano Vienuolio Žukausko fantazijos padėjo išsaugoti dvarelį.
to, neva dvarelio statytoja Okuličiūtė yra išgalvotas personažas, bet
ir pastatas - visai ne dvarelis. ,,Tai
namas. Geras namas. Bet tokių, ir
dar geresnių, Anykščiuose buvo ne
vienas“, - aiškino muziejininkas.
Fantazavo rašydamas raštus
valdžiai
Literatūros kūrinių apie Okuličiūtės dvarelį A.Vienuolis Žukauskas nėra parašęs - jis dvarininkės
Okuličiūtės legendą kūrė oficialiuose raštuose, pasinaudodamas
LTSR Aukščiausiosios tarybos deputato statusu. ,,Tuos rūmus su kolonomis prieš lenkmetį pasistačiusi
sau vietinė dvarininkė Okuličiūtė.
Viename rūmų gale apsigyvenusi
ji pati, o kitame - įrengusi didelę
salę - koplyčią, meniškai dekoruotomis sienomis, lubomis, pakraigais
ir ornamentuotomis krosnimis. Į tą
koplyčią suvažiuodavo apylinkės
dvarininkai reformatai pasimelstų
ir pakortuotų. Lenkmetyje tuose
rūmuose buvęs Sukilėlių - revoliucionierių štabas. Vėliau Okuličiūtė
buvusi suimta ir ištremta, o rūmai
konfiskuoti, padovanoti generolui
Amadai. Generolas Amada nerimęs Anykščiuose ir rūmus perdavęs sekretoriui. Sekretoriui mirus,
tie rūmai ilgai buvo be šeimininkų.
Vėliau užvaldęs juos Okuličiūtės
giminaitis, dvarininkas Maleckis,
bet Peterburge atsišaukęs dar artimesnis įpėdinis, atsargos valdininkas Zanevskis. Jis iškėlęs Maleckiui dėl namų priklausomybės bylą
ir ją laimėjęs. Zanevskis tuose na-

muose išgyvenęs 26 metus ir bylynėjęsis su malūno savininkais dėl
upės kranto. Jam mirus, tie namai
vėl ėjo iš rankų į rankas, o visi jų
savininkai vis bylinėjosi dėl upės
kranto. Pagaliau teismas priteisė
malūno savininkams padaryti pylimą, sustiprinti krantą ir apsaugoti
parką ir rūmus nuo potvynių pavojaus, bet geras trečdalis parko jau
buvo nugriautas. Kiek aš atmenu,
vėliau tuose rūmuose gyvendavo
pristavai, urėdai, įvairūs viršininkai, buvo vilnų karšykla, verpykla,
grūdų sandėliai... Ir dabar šie rūmai
neturi tinkamos paskirties, stovi
labai apleisti. Tuose rūmuose 1917
- 1919 metais buvo revoliucinės literatūros sandėlis, kurį prižiūrėjo ir
tvarkė anykštietis siuvėjas Zavandavičius, vėliau išvykęs į Tarybų
Rusiją ir negrįžęs. “, - 1950 metų
spalio 4 dieną oficialiame rašte dėstė A.Žukauskas, A.Baranausko memorialinio muziejaus direktorius.
Anykščių muziejininkai neabejoja,
kad Okuličiūtę didysis rašytojas ištraukė visiškai iš ,,lempos“, tikėtina,
kad ir revoliucinę literatūrą, datuotą
1917-1919 metais, A.VienuolisŽukauskas į dvarelį ,,atgabeno“ tik
tam, kad sustiprintų pastato vertę
Jau rašto pradžioje rašytojas paaiškino, kodėl kuria Okuličiūtės
legendą - jis dėsto, jog Okuličiūtės
dvarelio pastatą reikia perduoti muziejui, nes tai istorinė vertybė. ,,Dabar šie rūmai numatyti atremontuoti
ir pritaikyti kokios įstaigos ar raštinės reikalams, kaip kad jis neseniai
taip nevykusiai buvo pritaikytas
grūdams supilti“, - dėstė rašytojas.

Pastatą grąžins bibliotekai
Paskutinis Okuličiūtės dvarelio
šeimininkas buvo Anykščių rajono
savivaldybės S. ir L. Didžiulių viešoji biblioteka. Šiame pastate veikė
vaikų literatūros skyrius. Šiuo metu
Okuličiūtės dvarelis yra Anykščių
savivaldybės balanse.
Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, jog
dar mero Kęstučio Tubio valdymo
laiku buvo atsiradę investuotojai,
kurie ketino dalyvauti Viešosios įstaigos steigime ir Okuličiūtės dvarelio administravime. Dabartinis
meras dėstė, jog buvusiam merui
investuotojai kažkodėl nepatikę,
todėl jis jų paslaugų nepriėmęs.
S.Obelevičiaus teigimu, po dvarelio

Rašytojas, Antano Baranausko memorialinio muziejaus įkūrėjas ir pirmasis direktorius Antanas
Vienuolis Žukauskas, siekdamas, kad Okuličiūtės dvarelis būtų perduotas muziejaus žinion, sukūrė
ir šio pastato istoriją, ir patį Okuličiūtės personažą. Čia vienas iš rašytojo raštų valdžios institucijoms, kuriame jis įrodinėja dvarelio istorinę vertę.

SITUACIJA

2019 m. birželio 29 d.

Kaista aistros dėl Staškūniškio vėjo jėgainių
(Atkelta iš 1 psl.)
Reiks tautą suvaryti į ,,psichuškes“
G.Seniulis praėjusį trečiadienį ir
ketvirtdadienį ,,Facebook“-e pasidalijo kelių žiniasklaidos priemonių tekstais, kurie iš esmės nepalankūs vėjo jėgainių statytojams. Prie
vieno jų verslininkas parašė: ,,Kas
galėtų paneigti, kad Anykščiai nelipa ant šito vėjo grėblio? Kažkoks
labai panašus scenarijus, tik vieta
ir aktoriai kiti! Meras Sigutis Obelevičius , vicemeras Dainius Žiogelis , patarėjas ir tautos blaivintojas Dalis Vaiginas - pasiskaitykite,
Staškūniškio bendruomene, pasiskaitykite! Tuoj tautą reiks ne blaivinti, o į psichuškes suvaryti :) O
gal paruošite turistinius maršrutus
į galingiausią Lietuvoje Staškūniškio vėjo jėgainių parką? Kaip dabar lanko Fabijoniškes po žymaus
serialo :). Pasidomėkite bent jau,
kodėl Anglijoje 3km, o Prancūzijoje 5km nuo gyvenamųjų vietovių.
Gal norite Staškūniškį bandomaisiais triušiais padaryti???“
Į tai meras ,,Facebook“-e sureagavo šitaip: ,,Gintarai, pirma
galėtum pasiaiškinti, kas vyko,
kaip vyko, o tada skleisti šmeižtus
mūsų atžvilgiu. Danų bendrovė
susitvarkė visus reikalingus leidimus dar gerokai iki to laiko, kaip
šita valdžia pradėjo dirbti. Aš buvau susitikęs su vienu iš įmonės
vadovų ir buvo pasiūlyta susitikti su gyventojais ir ieškoti būdų,
kaip išvengti konfliktų. Vicemeras
buvo susitikime su gyventojais ir
t.t. Niekas mūsų neužbūrė. O štai
patį gal Lukoil pinigai užbūrė?“ O
paskui dar pridūrė: ,,Baikit skleisti
šmeižtus ir nesąmones po Lietuvą.
Kiek moka Lukoilas pačiam? Dar
kartą kartoju - Savivaldybė jokio
leidimo statyti jėgaines nėra išda-

vusi.“
Po kurio laiko G.Seniulis pranešė, kad meras S.Obelevičius jį
,,Facebook“-e išmetė iš draugų.
Kalba ,,Lukoilo“ štampais?
Anykščių
rajono
meras
S.Obelevičius ,,Anykštai“ sakė,
kad jį verslininko ,,postas“ suerzino, todėl kad G.Seniulis ,,kalba
,,Lukoil“-o paleistais štampais“.
,,Jo sodyba gal už dešimties kilometrų nuo būsimo elektrinių
parko. Negaliu suprasti, kodėl jis
dabar pradėjo diskusiją. Mano žiniomis, verslininkai su staškūniškiečiais jau praktiškai yra sutarę“,
- ,,Anykštai“ sakė meras.
S.Obelevičius G.Seniulio veikloje įžvelgė tik destrukciją. Meras
kalbėjo, kad UAB,,European Energy Lithuania“, ruošdamasi šalia
Staškūniškio statyti vėjo elektrinių
parką,
nenusižengia reikalavimams, visus veiksmus atlieka laikydamasi įstatymų. ,,Savivaldybė
elektrinių statybai negali sutrukdyti. Taip, mes galime neišduoti
statybos leidimo, tačiau toks mūsų
veiksmas būtų neteisėtas. Jie elektrines vis tiek pastatys, bet prieš tai
turės Savivaldybę duoti į teismą,
kurį jie laimės“, - tikino rajono vadovas.
Neš garnius prie mero kabineto
Tuo tarpu G.Seniulis ,,Anykštai“
sakė, kad jis asmeninio intereso dėl
planuojamo elektrinių parko neturįs. Pasak verslininko, iš jo kaimo turizmo sodybos vėjo jėgainių
gal net nesimatys, tačiau jis ėmėsi
ginti Staškūniškio gyventojų interesus po tai, kai į jį kreipėsi viena
staškūniškietė, kuri pati nedrįsta
viešinti susirinktos informacijos
apie vėjo jėgaines. ,,Žinau, kad neišlaikyti tie atstumai. Savivaldybė

Spausdiname ištraukas iš laikraščių tekstų, kuriais
,,Facebook“-e pasidalijo Gintaras Seniulis ir kurie sukėlė mero
S. Obelevičiaus nepasitenkinimą.
(,,Alio Raseiniai“; Kristina
BENDŽIŪTĖ; Vėjo jėgainių šešėliai 2011 03 24):
,,Poveikis sveikatai“
Mūsų šalyje kol kas įstatymiškai
nėra apibrėžtos normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos, kiekvienai
jėgainei jos yra nustatomos individualiai, atsižvelgiama į vėjo jėgainių parkų dydį, jėgainių galingumą
ir daugelį kitų faktorių. Ne mažiau
svarbu yra tai, kokio dydžio žemės
sklype planuojama statyti vėjo
elektrines. Mat kuo daugiau iškyla
jėgainių, tuo skleidžiamas didesnis
triukšmas. Investuotojai į vėjo jėgaines paprastai laikosi nuostatos,
kad neigiamo poveikio gyventojams nėra. Tačiau triukšmo poveikis
žmogaus sveikatai gerai žinomas;
jis neigiamai veikia ne tik centrinę nervų sistemą, sukelia nemigą,
nervingumą, galvos skausmus, bet
ir trikdo širdies bei kraujagyslių
veiklą. Kuo daugiau jėgainių, tuo
smarkesnis triukšmas – o tai reiškia, jog turi būti didesnė sanitarinė
apsaugos zona. ES rekomenduoja
ne didesnį kaip 35 dBA (decibelų) bendrąjį triukšmą nakties metu,
tačiau Lietuvoje leidžiamas net 5565 dBA triukšmas. Štai Anglijoje

vėjo jėgainės negali būti statomos
arčiau nei 3 kilometrai iki gyvenamųjų vietovių, Prancūzijoje – net 5
km. Lietuvoje, deja, žinomi atvejai,
kai atstumai iki gyvenamųjų namų
siekė vos 100 m.Kita problema, kuri
atsiranda veikiant vėjo jėgainėms –
sparnų šešėliavimas. Sukantis sparnams sukeliamas mirgėjimo efektas.
Jėgainių metamas šešėlis gali pasiekti gyvenamųjų namų teritorijas
ir sukelti žmonėms psichologinį
diskomfortą. Be abejo, investuotojai
žada pasirūpinti gyventojais, numatomos prevencinės bei poveikio mažinimo priemonės: išdėstyti bokštus
taip, kad būtų išvengta neigiamo
poveikio gyvenamai aplinkai ir išlaikyti visi normatyviniai atstumai
(triukšmo, šešėliavimo zonos). Kažin, ar tai padės? Esama pavyzdžių,
kaip pajūrio krašto gyventojai, kurių
kaimynystėje stūkso vėjo jėgainės,
pateko aklavietėn – nei patys apsikenčia gyventi tokioje zonoje, nei
parduoti valdų pavyksta, nes greta
vėjo jėgainių esančios sodybos ar
sklypai pirkėjų nevilioja.
Miesto siluetas bus sugadintas
Plano rengėjai SPAV atrankos
dokumente rašo, kad „numatomose teritorijose vyrauja agrarinio

yra tam sukurta, kad gintų viešąjį
interesą. Bendruomenei elektrinių
statytojai pažadėjo 15 tūkst. eurų.
Kai už tuos pinigus pakviesime
estrados atlikėją, elektrinių gaudesio, aišku, nesigirdės“, - ironizavo
G.Seniulis.
Jis sakė, kad kovoti nesiliaus ir
tada, kai bus pastatytos elektrinės.
,,Nešiu žuvusius pilkuosius garnius
ir dėsiu merui prie kabineto durų“,
- kalbėjo verslininkas.
Patys staškūniškiečiai ieško
verslininkų?
UAB,,European Energy Lithuania“ atstovas Audrius Čypas, kuriam patikėtas Staškūniškio elektrinių projektas, tikino, kad įmonės
savininkai danai yra suinteresuoti
išlaikyti gerus santykius su bendruomene ir jam atrodo, kad dabar santykiai klostosi gera linkme.
,,Lukterkim dar savaitėlę. Dabar
mes susitarę su Asta Ališauskiene
(moteris, kurios sodyba arčiausiai
vienos iš elektrinių - autoriaus
past.) susitikti. Ji dirba šitas dienas,
tai gal pirmadienį sutarėm. Viskas
juda tik į gerąją pusę. Nebus katė
maiše. Nebūsim užsislėpę. /.../
Kita vertus, nenoriu, kad mes būtumėm atpirkimo ožiais. Yra sutarti
susitikimai. Toliau vyksta derybos.
Skambina ūkininkai - gal pas mane
norit statyti. Bet nelendam mes ten
kiekvieną savaitę“, - ,,Anykštai“
sakė A.Čypas.
Tiesa, A.Ališauskienė ketvirtadienį ,,Anykštą“ tikino, kad
A.Čypas jai neskambinęs ir jokios
derybos nevyksta.
Staškūniškio bendruomenės pirmininkas Danius Tursa ,,Anykštai“ kalbėjo, kad UAB,,European
Energy Lithuania“ atsovai derybų
su bendruomene neveda. ,,Dabar
tyku ramu. Gal turi su kitais miestais problemų“, - ,,Anykštai“ sakė
tipo kraštovaizdis (planuojama
ūkinė veikla neturės reikšmingos
įtakos esamam kraštovaizdžiui);
numatytose teritorijose planuojamos ūkinės veiklos įrengimo
metu inžineriniai tinklai būtų klojami po žeme – toks sprendimas
nedarkytų esamo kraštovaizdžio
vizualinės vertės.“ Tačiau pamirštama pažymėti, kad pačios
jėgainės neigiamai veiks miestų,
miestelių ir gyvenviečių siluetą,
panoramas, apžvelgiamas nuo
automagistralės ar kitų masinio
stebėjimo taškų, o ne inžineriniai tinklai, klojami po žeme.
Raseinių miesto kraštovaizdį itin
sudarkytų ties automagistralės ir
kelio Raseiniai -Ežvilkas sankryža bei prie Gabšių kaimo įrengti
vėjo jėgainių parkai. Dar 2007 m.
tvirtinant Raseinių miesto bendrąjį planą buvo diskutuojama,
kad Raseinių miestui labai trūksta
vertikalaus akcento, kuris matytųsi nuo automagistralės. Tai galėtų
būti paaukštinti bažnyčios bokštai ar naujas daugiaaukštis statinys. Jei minėtose zonose išdygs
jėgainių parkai, apie bet kokį kitą
vertikalų miesto akcentą teks pamiršti, nes tuomet dominuos tik
vėjo jėgainės,
o Raseinių miesto siluetas bus
visiškai sugadintas.
Nauda rajonui?
Vėjo energijos panaudojimas

D.Tursa. Tačiau Staškūniškio bendruomenės pirmininkas sakė turįs
duomenų, jog A.Čypas su Staškūniškio apylinkių gyventojais veda
individulias derybas. ,,Kiek turiu
duomenų, tai jis susitikinėja“, dėstė D.Tursa.
Planuojamos rekordinės
elektrinės
Staškūniškio
apylinkėse
UAB,,European Energy Lithuania”
ketina statytis 4,5 MW nominaliosios galios vėjo jėgaines, kurių
bokšto aukštis - 125-164 m., rotoriaus diametras - 149 m., o bendras
jėgainių aukštis - 199,5 - 238,5 m.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo
konkrečių planuojamų elektrinių
yra už 325, 340 ir 365 metrų. Staškūniškio elektrinės būtų aukščiausios Lietuvoje.
Staškūniškio elektrinių projekto
vystytojų atstovas A.Čypas - buvęs policijos pareigūnas. Jis yra
Dariaus Čypo brolis. Pastarasis
yra rusiško kapitalo įmonės ,,Sodrugestvo Baltija“ vadovas bei
Anykščių žiniasklaidos priemones
valdančios UAB ,,Atvirai“ akcininkas.
Elektrinių parko ties Staškūniškiu planavimo darbai bei poveikio
aplinkai vertinimas atliktas dar
2018-aisiais, kai Anykščių rajono
meru buvo Kęstutis Tubis. UAB
,,Atvirai“, kurią valdo D.Čypas bei
Valdas Trinkūnas (per savo įmones), rinkiminės kampanijos metu
buvo labai korektiška K.Tubio atžvilgiu. 2019 pavasarį nei laikraštyje ,,Šilelis“, nei portale ,,Nykščiai“
kritikos K.Tubiui ir jo komandai
neaptikome.
Staškūniškio
bendruomenė,
protestuodama prieš elektrinių
statybas, rajono valdžiai įteikė
raštą su 104 gyventojų parašais.
A.Ališauskienė ,,Anykštai“ sakė,
Lietuvoje pastaruoju metu itin
skatinamas, nes tai atsinaujinantis energijos šaltinis, kitaip
tariant, „žalioji“ energetika, neteršianti aplinkos.Vėjo jėgaines
besiruošiančios statyti bendrovės
tvirtina, kad į mūsų rajoną bus investuota 200 milijonų litų; vienos
vėjo jėgainės pastatymas kainuoja
apie 2 milijonus. Tačiau ar tikrai
investuojama į rajoną? Raseinių
r. savivaldybei vėjo jėgainių įrengimas nieko nekainuos, tačiau ir
jokios naudos neatneš – už elektrą tikrai nemokėsime mažiau.
Vėjo jėgainėse gaminama elektra
pajungiama į bendruosius įtampos tinklus, tad rajonai, kuriuose jos veikia, iš to neturi jokios
tiesioginės energetinės naudos.
Tačiau galėsime didžiuotis, kad
prisidėjome prie visos Lietuvos
energetinės
nepriklausomybės
bei aplinkosaugos. Pernai rugpjūtį dar segintis mero ženklelį
Petras Vežbavičius džiūgavo, kad
prasidėjus statyboms Raseinių
rajono gyventojai turės konkrečios naudos: bus įdarbinti statybų
aikštelėse. Šį vasarį investuotojų
interesus gynė ir administracijos
direktorius L. Kavaliauskas, taip
pat tvirtindamas, kad rajone atsiras darbo vietų.Neteko girdėti,
kad mūsų rajone gyvuotų firmos,
kompetentingos atlikti vėjo jėgainių statybų darbus, tačiau jei
ir padarytumėme prielaidą, kad
tokios firmos egzistuoja, pasibai-

Netoli Staškūniškio jau stovi
trys vėjo elektrinės, gyvenvietės žmonėms neramu, kas
bus su jų sveikata, kai gyvenvietės apylinkėse bus pastatyta dar 15 vėjo jėgainių.
kad iš Savivaldybės gavo atsakymą,
kuriame nurodyta, kad Savivaldybė
siūlo elektrinių statytojams susitarti
su bendruomene.
UAB,,European Energy Lithuania“ atstovai birželio 4-ąją surengė susitikimą su Staškūniškio bendruomene. Staškūniškiečiai buvo
nusiteikę karingai, nors A.Čypas žadėjo, jog, jeigu konfliktinę situaciją
pavyks išspręsti taikiai, elektrinių
statytojai kasmet į bendruomenės
sąskaitą perves 10-15 tūkst. eurų.
Šiame susitikime buvo įvardyta,
jog 40-50 tūkst. eurų nekilnojamojo
turto mokesčio elektrinių eksploatuotojai kasmet perves ir į rajono
biudžetą. Dar 10-15 tūkst. eurų rajono biudžetui bus sumokėta kaip
gyventojų pajamų mokestis.
Tuoj po šio renginio su ,,Anykšta“
kalbėdamas meras S.Obelevičius
sakė, kad kiti elektrinių statytojai
inicijuoja rajono bendrojo plano keitimą, taip sudarant sąlygas
Anykščių rajone pastatyti kelis vėjo
elektrinių parkus. Šie elektrinių
parkai galėtų atsirasti Kavarsko,
Viešintų, Traupio ir Troškūnų seniūnijose.
gus statyboms, raseiniškiai iš
statybų aikštelių turės išsiskirstyti, taigi nuolatinių darbo vietų
neatsiras ir ilgalaikio ekonominio efekto rajonas nepatirs.“
(,,Respublika“; ,,Psichotroninis ginklas jau nukreiptas į
žmones“; 2012 01 19)
Provincijos žmonės vis dažniau galės pajusti psichotroninio
ginklo galią. Panašų poveikį daro
vėjo jėgainės, skleidžiančios ne
tik iš proto varantį triukšmą, tačiau ir psichikai žalingą ausimi
negirdimą infragarsą. Pasaulinė
sveikatos organizacija taip pat
yra įspėjusi, kad jėgainių keliamas triukšmas kenkia sveikatai.
O aplinkos ministras Gediminas
Kazlauskas dar ir stumia projektą, kuris jėgaines priartintų prie
žmonių.
Sanitarinių zonų nebebus
Ministras G.Kazlauskas registravo Teritorijų planavimo įstatymo pataisas, kurias patvirtinus
statant vėjo elektrines ar saulės
šviesos energijos elektrines, kurių įrengtoji galia neviršytų 350
kW, nebūtų rengiami detalieji planai. Negana to, nebebūtų
reikalavimo, nustatančio privalomą atstumą nuo vėjo jėgainės
iki sklypo ribos.
(Nukelta į 13psl.)
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sekmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos
iki Bengalijos“. (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.
Raudonkepuraitė
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa
Eilunavičienė.
12:00 Pasaulio dokumentika.
Didžiosios orkos – pokyčių
pranašės
12:55 Pasaulio dokumentika.
Gorongozos nacionalinis
parkas. Rojaus atgimimas.
Dramblių užkalbėtoja
13:50 Mis Marpl 3 N-7.
Atomazga
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
17:55 Premjera. Valstybės
paslaptis.
19:35 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Laisvės kaina.
Sąjūdis.
22:00 Ko laukti, kai laukies N-7
23:50 Ksanadu N-7.

01:25 Pasaulio dokumentika.
Didžiosios orkos – pokyčių
pranašės

06:20 “Linksmieji Tomas ir
Džeris” (k)
06:45 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:10 “”Nickelodeon” valanda.
Sveiki atvykę į “Veiną””
07:35 “Kung Fu Panda”
08:05 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:05 “Ogis ir tarakonai”
09:35 Drakono perlo paslaptis
N-7.
11:20 Jau atvažiavom?
13:10 Vėl septyniolikos N-7.
15:10 Rizikingos lenktynės
N-7.
17:20 Teleloto
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Tronas. Palikimas N-7.
21:50 Aukštesnis lygis N14.
23:25 Penktadienis tinkle N14.
01:05 Tami (k) N14.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”
N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “Ūkio šefas”.
10:00 “Keliauk išmaniai”.
10:30 “Bibliotekininkai” N-7

11:30 “Sindbadas. Septynių
audrų piratai” N-7
13:00 “Daktaras Dolitlis 4.
Prezidento šuo” N-7
14:45 “Sosto įpėdinis” N-7
16:45 “Paauglės dvasia” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Kelionė į Raganų kalną”
N-7
21:40 “Kraujo tėvas” N-14
23:15 “Jos neištikimybė” N-14
01:05 “Geležinis žmogus 3”
N-7 (kart.)

06:00 Ultimate Strongman
Pasaulio čempionatas (k).
07:40 “Džiunglių princesė
Šina” N-7.
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 Rykliai - vandenyno
valdovai
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
16:50 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
17:50 “Nusikaltimų miestas”
N-7
18:25 “Kas žudikas?” N-7.
19:30 “Šuo” N-7
21:40 “Juodasis sąrašas” N-7
22:35 “Karo vilkai. Likvidatoriai
VI” N14
23:35 Širšių lizdas (k) N14.
01:35 Ryklių užtvanka (k) N14.

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas
14 N-7
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1 N-7
23:40 Kostiumuotieji 2 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir
Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7

09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės
vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7.
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Supermamos” N-7
21:00 Laba diena. N14.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Mirties prabudimas
N14.
00:20 “Gyvi numirėliai” N14.

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Ūkio šefas”. (kart.)
08:20 “Skaniai ir paprastai”.
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos”
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 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kautynės Maniloje”
N-14
23:50 “Kaulai” N-14
00:50 “X failai” N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7.
07:35 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7
08:35 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:35 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.
11:35 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7.
15:55 “Teisingumo agentai”
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 Skerdikas N14.
23:20 Ledo kariai (k) N14.
01:10 “Juodasis sąrašas”
(k) N-7.

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Rožių karas”
10:05 “Mylėk savo sodą” (k)
11:05 “Akloji” (k)

2019 06 30
07:15 “Akloji” (k)
07:45 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”
08:35 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7
10:45 “Būrėja”
11:55 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:25 “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.
Jaunuolis ir mirtis N14
23:00 Pranaši pozicija N-7
00:50 Valgyk, melskis, mylėk
(k) N-7

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Koncertas. „Je t’aime –
Aš tave myliu“. (kart.).
07:20 ...formatas. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
08:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 Premjera.
Pasižvalgykime po...
Honkongas
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslininkai.
Matematikas Konstantinas

Pileckas.
10:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
11:00 Kalbantys tekstai.
11:30 Pasaulio šiuolaikinės
penkiakovės taurės finalas.
Mišri estafetė.
12:35 Pašauktieji.
13:00 Stop juosta.
13:30 Sakartvelo muzikos ir
šokių ansamblis „Gori“.
15:00 Vandens Formulės-2
pasaulio čempionato pirmasis
etapas.
16:30 Mokslo sriuba.
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 Sporto galia. Kova iš
visos širdies. Garbingoji Italijos
bokso legenda
21:40 UEFA U-21 vaikinų futbolo čempionatas. Finalas.
24:00 Da Vinčio demonai 3
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”.
Lietuva, 2019. 20 sez. 26 s.
10:00 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
11:00 “Žygis palei Nilą” (kart.)
N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Žygis palei Nilą” 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 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP. Vasara”.
N-14
22:30 “Geriausi mūsų metai”.
N-7
01:10 “Kingsman. Slaptoji
tarnyba” N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
13.00 „Loch Neso byla“ N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 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“ N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Loch Neso byla“ N-7.
01.10 „Širdies plakimas“ N-7.

2019 07 01
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Ogis ir tarakonai”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
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 Rezerviniai farai N-7.
23:05 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Festivalis „Midsummer
Vilnius 2016“. (kart.).
06:45 Skrendam (kart.).
07:00 Lietuvos mokslininkai.
Matematikas Konstantinas
Pileckas. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Pašauktieji. (kart.).
08:50 Šunų ABC 2
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė. Visuomenės
aktualijų laida.
13:10 Istorijos detektyvai.
14:00 Dauntono abatija 3
N-7 (kart.).

14:45 Šunų ABC 2
15:40 Detektyvė Miretė
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
16:05 Premjera. Lesė 2
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas.
18:20 Ten, kur namai 5 N-7
19:15 Juodoji naktis
Paryžiuje
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Senekos diena.
23:15 Lenktynės su išnykimu
00:40 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.)
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.)
N-7
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.

21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Aušros kariai” S
00:55 “Pėdsakai” 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 „Rojus“ N-7.
11.05 „Mylima mokytoja“
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.
16.48 Sportas.
16.55 Rubrika „Verslo genas“.
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.
20.40 Sportas.
20.45 Keliauk su Reporteriu.
20.55 Rubrika „Verslo genas“.
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 Lrytas tiesiogiai.
00.30 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas
14 N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 2 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:15 “Mano gyvenimo
šviesa” N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir
Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:50 “Mirtis rojuje” N-7.

10:55 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės
vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Supermamos” N-7.
21:00 Laba diena. N14.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Savas žmogus N-7.
01:05 “Gyvi numirėliai” N14.

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos”
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos”
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 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.

21:52
21:57
22:00
N-14
23:50
00:50

“TV3 sportas”.
“TV3 orai”.
“Nakties klajūnai 2”
“Kaulai” N-14
“X failai” N-14

06:50 “Mentalistas” (k) N-7.
07:45 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
08:45 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:45 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
10:40 “Kobra 11” (k) N-7.
11:40 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7.
15:55 “Teisingumo agentai”
N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:30 “Varom!” N-7.
21:00 Plėšikai N14.
22:40 Skerdikas (k) N14.
00:55 “F. T. Budrioji akis”
N-7.

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Rožių karas”
10:05 “Akloji” (k)
11:05 “Būrėja” (k)
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Ogis ir tarakonai”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 14
N-7
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 2 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir
Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7

09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė RenuarN-7.
12:00 “Neklausk meilės vardo”
13:00 “Mano likimasN-7.
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Supermamos” N-7.
21:00 Laba diena. N14.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 10-oji Kloverfyldo gatvė
N14.
00:35 “Gyvi numirėliai” N14.

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos”
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos”
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 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.

21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Prezidento medžioklė”
N-14
22:25 “Vikinglotto”.
23:50 “Kaulai” N-14
00:50 “X failai” N-14

06:40 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
07:35 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7.
08:35 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
09:30 “Kobra 11” (k) N-7.
11:30 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” N-7.
15:55 “Teisingumo agentai”
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 Plieniniai rykliai N14.
22:55 Plėšikai (k) N14.
00:30 “F. T. Budrioji akis” N-7.

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Rožių karas”
10:05 “Akloji” (k)
11:05 “Būrėja” (k)
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Ogis ir tarakonai”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
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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 “Modus” N14.
22:50 “Amžina meilė” N-7
00:40 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Roko festivalis
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:00 Kalbantys tekstai
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Lietuvos mokslininkai. Kalbininkė Danguolė
Mikulėnienė.
08:50 Šunų ABC 2
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.
15:30 ...formatas. Poetas
Julius Keleras.
15:40 Detektyvė Miretė
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
16:05 Premjera. Lesė 2

16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas.
18:20 Ten, kur namai 5 N-7
19:15 Pabaltijo universiteto
istorija
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Mokslo ekspresas.
21:50 FIFA moterų pasaulio futbolo čempionatas.
Pusfinalis.
00:05 Tamsioji pasaulio
pusė . „Islamo valstybės“
nelaisvėje. Jaunos jazidės
kančios

06:15 “Televitrina”.
06:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.)
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.)
N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. (kart.)
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.)
N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
16:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7

20:00
20:30
20:58
21:00
22:45
N-14
01:40

“Rezidentai”. N-7
“Žinios”.
“Orai”.
“Juodabarzdis” N-7
“Grotos gyvenimui”
“Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“
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 Lrytas tiesiogiai.
00.30 „Miškinis“ N-7.
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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 “Modus” N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:45 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Roko festivalis
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:20 ...formatas. Poetas
Julius Keleras. Rež. Irena
Morkevičienė. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė
(Mirette Investigates).
Animacinis serialas.
Prancūzija, Ispanija. 2016 m.
5 s. HD (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
08:50 Šunų ABC 2
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Aš – laidos vedėjas.
13:10 Kultūringai su Nomeda.
14:00 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
14:30 Pabaltijo universiteto
istorija (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas
Aidas Marčėnas.
15:40 Detektyvė Miretė
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai

16:05 Premjera. Lesė 2
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas.
18:20 Ten, kur namai 6 N-7
19:15 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Freemanu
3. Ar galime prikelti mirusiuosius?
20:00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Mokslo ekspresas.
21:50 FIFA moterų pasaulio futbolo čempionatas.
Pusfinalis.
00:05 Tamsioji pasaulio pusė.
#ManoIšsigelbėjimas

06:15 “Televitrina”.
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.)
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Juodabarzdis 2” N-7
22:45 “Grotos gyvenimui”
N-14
01:35 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“
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 Lrytas tiesiogiai.
00.30 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2019 07 04
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 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 14
N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 2 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir
Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:50 “Mirtis rojuje” N-7.

10:55 “Kandisė Renuar” N-7.
12:00 “Neklausk meilės vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 “Baudžiauninkė” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Supermamos”N-7.
21:00 Laba diena. N14.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Kruvinas deimantas
N14.
01:15 “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
12:00 “Gyvenimo išdaigos”
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
20:00 “Atsargiai! Merginos”
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.

21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Karo kiaulės” N-14
23:45 “Kaulai” N-14
00:45 “X failai” N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7.
07:30 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
08:30 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7.
09:30 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
10:25 “Kobra 11” (k) N-7.
11:25 “Ekstrasensų mūšis”
N-7.
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7.
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės”N-7.
15:55 “Teisingumo agentai”
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 Tikra istorija N14.
23:05 Plieniniai rykliai (k) N14.
01:00 “F. T. Budrioji akis” N-7.

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:00 “Rožių karas”
10:05 “Akloji” (k)
11:05 “Būrėja” (k)
12:10 “Stažuotoja” (k) N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Ogis ir tarakonai”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k)

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 14
N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė.
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su Martynu
Starkumi“.
22:40 Ieškojimai N-7
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Linksmieji Tomas ir
Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7
09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės vardo”
13:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Našlaitės”
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 “Baudžiauninkė” N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Neįmanoma misija.
Slaptoji tauta N-7.
23:35 Blogas poelgis N14.
01:15 Vilkolakis S.

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos”
(kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos”
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 “Pelenė”
21:05 “Pakvaišę dėl Merės”
N-7
23:30 “Henrio nusikaltimas”
N-7
01:40 “Nakties klajūnai 2”
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 “Teisingumo agentai”
(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 “Teisingumo agentai”
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 Pasmerktieji N14.
23:45 Tikra istorija (k) N14.
01:40 “F. T. Budrioji akis” N-7.

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:00 “Rožių karas”
10:05 “Akloji”
11:05 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Širdžių daktaras” (k)
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Ogis ir tarakonai”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
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

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 “Širdžių daktaras” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Nusikaltimo vieta - Kylis.
Komisaras Borovskis ir tamsusis internetas N-7
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:40 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Roko festivalis
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:00 Pasižvalgykime po...
Honkongas (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Į sveikatą!. (kart.).
08:50 Šunų ABC 2
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 paslaptys su Morganu Freemanu
3. Ar galime prikelti mirusiuosius? kart.).
15:15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia. (kart.).
15:20 ...formatas. Poetas
Liutauras Degėsys.
15:40 Detektyvė Miretė N-7
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo

nuotykiai
16:05 Premjera. Lesė 2
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas.
18:20 Premjera. Ten, kur namai 6 N-7
19:15 Pokalbiai pas
Bergmaną. Tyla
20:00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo
pas Elžbietą (Pažaislio) bažnyčia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Psichopatas N-14
23:15 Sugrįžimas
00:40 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.)
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “3x3 krepšinis. FIBA
Raudondvaris Challenger
2019”.
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Mano ištakos” N-14
23:10 “Grotos gyvenimui”
N-14
02:10 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“
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 Lrytas tiesiogiai.
00.30 „Miškinis“ N-7.
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18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Širdžių daktaras” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Vera. Darkvoteris N14.
22:55 Mano gyvenimo žuvis
N-7.
01:20 “Senjora” N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Roko festivalis
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:10 Mokslo ekspresas..
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Euromaxx. (kart.).
08:50 Šunų ABC 2
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 Pokalbiai pas
Bergmaną. Tyla (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo
pas Elžbietą (Pažaislio) bažnyčia. (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas
Antanas A. Jonynas.
15:40 Detektyvė Miretė
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
16:05 Premjera. Lesė 2
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas.

18:20 Premjera. Ten, kur namai 6 N-7
19:10 Europos parkas.
Pradžia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Europos kinas. Svajoti
nėra kada N-7
22:30 Žagarės vyšnių festivalis 2015. „Shorena Rocks!“.
23:30 Žagarės vyšnių festivalis 2015. Koncertuoja grupė
„Smokie“.
24:00 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.)
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
12:30 “Candy Crush”. (kart.)
N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Raudonoji aušra” N-14
23:55 “Juodabarzdis” N-7
(kart.)

01:35 “Juodabarzdis 2” N-7
(kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“
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. Daktarai. Pirmasis kraujas“. N-14.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
00.30 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gyvenimas. (kart.).
06:55 Klausimėlis.lt.
07:25 Linkėjimai nuo Maiko
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Lietuvos Valstybės
diena. Iškilmingas valstybės
vėliavos ir istorinės vėliavos pakėlimas. Lietuvos
Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės kalba.
12:30 Dainuoju Lietuvą.
13:00 Valstybės diena. Šv.
mišių tiesioginė transliacija
iš Vilniaus.
14:15 Mano tautinis kostiumas: būta ir atkurta.
15:15 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Ketvirtasis prezidentas.
19:05 Dainuoju Lietuvą.
19:30 „Tautiška giesmė
aplink pasaulį“. 10 metų.
Šventinis pasaulio lietuvių
koncertas
21:00 „Vardan tos Lietuvos
vienybė težydi“. Stabtelk ir
sugiedok „Tautišką giesmę“.
21:10 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
21:15 Panorama.
21:37 Sportas. Orai.
21:45 Gražiausios poetų
dainos.
22:45 Niekas nenorėjo mirti.
N-7.
00:30 Ieškojimai N-14
(kart.).

06:30 “Linksmieji Tomas ir
Džeris” (k)
06:55 Vėžliuko Semio nuotykiai
08:30 Srovės nublokšti
10:05 Jau baigėm?
12:00 Agentas Kodis
Benksas
14:00 Neįtikėtinos Lemoni
Sniketo istorijos N-7
16:05 Kalifornijos svajos
N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Paskutinis Oro valdovas. Ango legenda N-7
21:35 Pikseliai N14.
23:40 Be įsipareigojimų
N14.
01:45 Neįmanoma misija.
Slaptoji tauta (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 “Simpsonai” N-7
09:30 “Skaniai ir paprastai”.
10:00 “Maisto kelias”.
10:30 “Heida”
12:45 “Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai nesėkminga diena” N-7
14:20 “G būrys “ N-7
16:05 “Galiūnas Džo” N-7
18:30 “TV3 žinios”.

19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Laisvės karalystė.
Tautiškos giesmės giedojimas”.
22:00 “Dangaus karalystė”
N-14
00:55 “Prezidento medžioklė” N-14 (kart.)
06:05 “Varom!” (k)
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7.
08:30 “Varom!” (k) N-7
09:00 Ultimate Strongman
Pasaulio komandinis čempionatas. 2018 m.
10:00 “Geriausi šuns draugai”
10:30 “Nematoma karalystė”
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 Metų laikai
16:30 Dirbtinis intelektas
N-7.
19:30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
23:10 Gelbstint eilinį Rajaną
N14.
02:15 Stiklo namai 2. Geroji
Motina N14.

07:20 “Akloji” (k)
07:50 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7.
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09:15 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:30 “Būrėja”
11:45 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:15 “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 Prieblanda. Tėvai ir
vaikai N14.
23:00 “Begėdis” S
01:10 Absoliuti valdžia N14.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
Joninės.
08:30 ARTS21.
09:00 Gyvenimas.
09:50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas.
Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo pas Elžbietą
(Pažaislio) bažnyčia.
(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Žagarės vyšnių festivalis 2015.
11:10 Kauno dainų ir šokių
šventė „Lietuva brangi“.
13:40 Muzikos talentų lyga
2019.
15:15 Skrendam.
15:30 Euromaxx.
16:00 Muzikinėdokumentinė drama
„Lietuva – valstybė“.
18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19:45 „Tautiška giesmė
aplink pasaulį“. 10 metų.
Šventinis pasaulio lietuvių

koncertas
21:00 „Vardan tos Lietuvos
vienybė težydi“. Stabtelk
ir sugiedok „Tautišką giesmę“.
21:15 Panorama
21:37 Sportas. Orai
21:45 Giedrius Kuprevičius.
Opera „Prūsai“.
23:20 FIFA moterų pasaulio futbolo čempionatas.
Rungtynės dėl 3 vietos.
01:00 Dabar pasaulyje.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Candy Crush”.
(kart.) N-7
07:30 “Pragaro kelias”
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai”
(kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”.
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Įspūdingiausios
atostogų vietos”
10:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
N-7
11:00 “Žygis palei Nilą”
(kart.) N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Žygis per Amerikas”
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 “Miestas ar kaimas”.
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Geriausi mūsų me-

tai”. N-7
23:30 “Deadpool”. N-14
01:35 “Raudonoji aušra”
N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
N-7.
07.55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Magdalena
Draugelytė-Galdikienė“.
08.30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. ŽibutėRozalija Preibytė“.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
11.00 „40 plius, arba jausmų geometrija“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Agros lobiai“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 „Nusikaltimas ir
bausmė“. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Pagrindinis įtariamasis“ N-7.
01.20 „Moterų daktaras“
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis ,,Upė“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje,
arba pranešti, paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išprendusių
kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2)
15 eurų čekį.
Gegužės 25-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Toliai“ teisingas atsakymas - SIDABRAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 53 skaitytojai. Tai anykštėnai A.Lunevičius,
B.Augulienė, R.Šulnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė,
J.Mieželienė, A.Kavolienė, R.Kavoliūnienė, D.Varnienė, R.Venclovienė, E.Tamulėnienė,
Z.Vanagienė, R.Purvėnienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, L.Galvanauskienė,
Ž.Galvanauskaitė, A.Vilimas, E.Navikienė, V.Stasiūnienė, R.Budrienė, E.Zlatkutė ir
V.Vilčinskienė;
R.Puolis, V.Strazdienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; A.Juknonienė iš Rubikių,
K.Rimkuvienė iš Antupių, O.Petronienė iš Smėlynės, J.Aukštakojienė iš Ukmergės,
B.Aukštakalnienė iš Kurklių,
K.Imbrasaitė iš Šovenių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, S.Steponavičienė iš Troškūnų,
A.Ramanauskienė iš Dauginčių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, B.Gudonienė iš Viešintų,
M.Risakovienė iš Debeikių, R.Vaiginytė iš Aknystų, V.Urbutienė iš Naujikų, S.Želnienė
iš Maželių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, B.Raščiuvienė iš Surdegio, I.Guobienė iš Svėdasų, G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, R.O.Deveikienė iš Mažionių, T.Patumsienė iš Vikonių, L.Dobrodiejienė iš Utenos bei L.Ruša ir D.Rušienė iš
Vilniaus.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Toliai“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekis - atiteks D.VARNIENEI iš Anykščių.
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 leipos 31 d.)
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Skiemonys: muziejus, Šaulių namų atgimimas
Raimondas Guobis

Sekmadienį Skiemonyse vyko didžiulė iškilmė - po Šv. Mišių už viso pasaulio skiemoniškius vietinėje Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje, miestelio centre oficialiai atvertas vietinio verslininko Zenono Karalkevičiaus sukurtas atgimstančių Skiemonių pasaulis, tikras šių dienų stebuklas - buvusio
valsčiaus pastatas, muziejus, buvusiuose Šaulių namuose įkurta užeiga, pašventintas 1930 m. jubiliejinio kryžiaus vietoje atstatytas naujas tikėjimo ir vilties ženklas.

Gimtųjų Skiemonių gaivintojas Zenonas
Karalkevičius šventėje kovingai pasirodė
ant žirgo...
Skiemoniečių ir svečių susirinko
gausiai. Daugelis stebėjosi, kad tiek
daug besimeldžiančiųjų šventovėje
seniai bebuvo. Smagu buvo tikroje,
išsiilgtoje bendrystėje pasimelsti,

Naujomis spalvomis sušvitęs senasis valsčius, buvę
Šaulių namai - tikra mažo Skiemonių miestelio
puošmena. 			
Autoriaus nuotr.

o po to apie žemiškus dalykus pasikalbėti. Po pamaldų visa minia
sugužėjo prie buvusių Šaulių namų,
kur dailų, ornamentuotą kryžių bei
visas kultūrines, visuomenines pa-

Butėnų Joninių triumfas
Jau keleri metai spalvingiausia, prasmingiausia Joninių šventė
plačioje apylinkėje vyksta Šventosios pakrantėje, Butėnų kaime,
netoli Svėdasų. Dėl vietos bendruomenės iniciatyvos ir uolaus
triūso Joninės tampa ir daugiausia žmonių sutraukianti viso pasaulio butėniškių šventė.
Pasirengimo darbai tęsėsi visą
savaitę. Susirinkime Lendrinos
Meškauskaitės, jos uoliųjų pagalbininkų - Jolitos, Laimos, Domicelės, Virginijos, Jurgitos tylių
bet paslankių vyrų suburtas aktyvas, savanorišku darbu remiantys
šventę piliečiai pasiskirstė darbus
ir visi, ką pažadėję, įvykdė. Jų pastangomis iškilo karališki triumfo
vartai - jie išaugo pievelėje, tarp
Šventosios ir senojo žilvičio, o pamiškėje ant aukštų karčių stūksojo
baltiški ženklai, išpinti iš žolynų,

pro rakto skylutę

Rimantas VANAGAS
Šitaip įkaitus ir perkaitus, nebėra ko delsti - metas atskleisti
visas kortas.
Parlamentui, televizijai, STT,
FNTT, savivaldybei nuolat
kuriant visokias komisijas ir
atliekant visokius tyrimus bei
patikrinimus (vien būsimuosius
Žvejų gatvės takus įvairios komisijos aplanko kas kelios dienos),
nusprendžiau ir aš griebtis
inovacijos – niekieno neragintas,
atlikau apklausą. Susitikęs įdomesnio veido anykštėną, trumpai

žiedų - tikri butėniški totemai.
Kupoliavimas, burtavimas, vainikų upėje plukdymas, paparčio
žiedo ieškojimas, stebuklus darančių ir gydančių žolelių turgelis,
rateliai, šokiai, dainos, žaidimai –
viskas kunkuliavo šventėje ir nieko
netrūko. Stiprybės ir miklumo reikalaujančios rungtys patiko ir mažiems, ir dideliems - virvės traukimas, vandens nešiojimas, butelio
,,žvejojimas“ - ir nuostabiausios
žuvienės, išvirtos tikriausio žuvų
kulinaro Augenijaus Pakšto bei

talpas pašventino Alantos ir Skiemonių parapijų administratorius,
kun. Andrius Vogulis. Žodį apie didžius darbus tėviškei, apie praeities
atgaivinimo svarbą tarė skiemo-

Paškevičius.
Smagu buvo bajorui matyti, kad
susirinko tiek žmonių, smagu, kad
jis gali prisidėti prie tėviškės miestelio atgaivinimo, gražinimo. Kai
kam užkliuvo, kad Šaulių namuose
veikianti užeiga vadinasi ne arbatine, bet karčema. Bet Z. Karalkevičius neramuolius švelniai nuramino, kad šalia dvaro visuomet
veikdavo karčema ir ji buvo ne tik
išgertuvių, bet ir susitikimų, bičiulystės, net pasimatymų vieta. Muziejinė ekspozicija tapo tikriausia
atgaiva krašto istorija besidomintiems, dvasingumo ieškantiems.
Juk pagrindinis eksponatas - tikra
relikvija - Dievo tarno, arkivyskupo Teofiliaus gimtojo namo slenksčio akmuo, prisiminimus žadino ir
nuo sienų žvelgiantys skiemoniečių dvasininkų veidai. Tikėtina, kad
ekspozicijoje atsiras kampelis ir
Skiemonių apylinkėse kovojusiam
paskutiniam Aukštaitijos partizanui Antanui Kraujeliui - Siaubūnui
atminti. Piligrimų - šventkelionių
mėgėjų - sulaukti tikimasi ir dėl
Skiemonių - Jonių Marijos apsireiškimo vietos artumo, mat jau
yra paskelbta piligrimų kelio trasa,
o savo sodybą Skiemonių vienkiemyje geradaris Z. Karalkevičius yra
pasirengęs užleisti šventas vietas
lankantiems keliautojams apsistoti.

Raimondas Guobis
smagių ir sumanių jo pagalbininkių
- Virginijos ir Jurgitos. Baltų drobių staltiesėmis šviečiantys stalai
masino gausybe valgių ir gėrimų,
o svarbiausia – visų širdis aukštyn
kėlė vakaras, sklidinas džiaugsmo
- baltų drabužių šviesos, karūnomis švytinčių žiedų vainikų spindesio, šypsenų, jaukių pasikalbėjimų, prisiminimų vėl susitikus ir
vilties, svajonių ištarų. Smagios
svėdasiškio muzikanto Vytauto Juciaus dainos ir gebėjimas kaip brolius ir seses priimti švęsti iš aplinkinių kaimų, miestelio atvykusius.
Linksmybės pasibaigė jau gerokai
po vidurnakčio, kai pirmieji gaidžiai nugiedojo. Tikriausias trumpiausios nakties stebuklas, lydėsiantis visus metus.

Mūsų laikų herojų beieškant
drūtai klausiau, ar jis jaučiasi
esąs Anykščiams reikalingas?
Kitaip tarus, ar galėtų pavadinti
save mūsų laikų herojum?
Mokytojas atsakė: kokie mes
herojai, jeigu baigiam išeiti iš
proto? Niekas mūsų nevertina,
net mokiniai. Apie algas geriau
nešnekėti...
Gydytojas patikino jaučiąsis
žmonėms reikalingas; deja,
sako, daugiausia sveikatos atimą
ne ligoniai, o... vidaus karai:
vieni - už buvusį vadovą, kiti - už
esamą...
Verslininkas paaimanavo: ne,
sako, mūsų laikų herojus ne aš,
o ant kojų pastovintis vyras –
prieš jį ant kelių klaupiuosi, kad
tik ateitų į darbą, nesužlugdytų
užsakymo...
Nieko labai šviesaus neprisuokė nei pensininkas, nei gimnazistas: vienam ligi šiol nesumokėjo
už dantų protezus, kitas neranda
ką veikti tyliais vasaros vakarais...

nietis Antanas Verbickas, kun. A.
Vogulis gėrėjosi gebėjimu sutelkti
žmones geriems, didiems darbams,
pirmiausia paprastiems darbininkams, kurių rankų triūsu buvo atlikti
dideli darbai. Apie Skiemonis, apie
šio krašto sūnų, palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį ilgai ir
karštai kalbėjo Algis Baleišis, žodį
tarė seniūnas Stasys Steponėnas,
kuris įteikė ant istorinės, senutėlės
lentos išraižytą Skiemonių herbą,
didžiais, bajoriškais Zenono darbais gėrėjosi krašto bajorų vadovas
Egidijus Matulevičius, kalbėjo ir
miestelyje augęs garsus skulptorius
bei garsus keramikas Juozas Adomonis, kiti garbūs žmonės.
Z. Karalkevičius laikėsi bajoriškai - smagiai ant žirgo jodinėjo,
gudriai prisimerkęs per ūsą šypsojosi ir, matyt, ką čia dar nuveikus
mintijo. Žmonės būriais, pulkeliais
ar palaimingoje vienumoje žengė į
istorinę ekspoziciją, gyvai domėjosi Palaimintojo gyvenimu, skiemoniečiais kunigais, o istoriniuose
Šaulių namuose įrengtoje užeigoje
- ,,karčemoje“ senu įpročiu stengėsi viens kitą pavaišinti, taip sakant, pamylėti ar kartu su savais po
taurelę išlenkti, keptos mėsos užvalgyti ar bent jau šaltibarščių užsrėbti. Liaudiškomis melodijomis
džiugino armonikierius Albertas

– Mūsų nuomonė reikalinga tik
per rinkimus, o po jų... Tad kaip
mums jaustis herojais?! – ne tik
porino, bet ir piktinosi tiek vieni,
tiek antri, treti.
O šių eilučių autorius... Kadaise vyresni kolegos mokė, jog nei
mene, nei žurnalistikoj, nei architektūroj, nei meilėj nepakanka
pasakyti „man patinka“, nes tai
joks kriterijus, joks argumentas,
tik pirmas ir dažniausiai paviršutiniškas įspūdis. Dabartės be
patikimo ir įtikimo toli nenueisi,
todėl pretenduoti į mūsų laikų
herojus man būtų absurdiška...
Ką čia slėpti – nusiminiau.
O dar Sacharos kopų sausra...
Akimirkai pralinksmino tik
solidus kaimynas, kilometrinėmis kopėčiomis nuo Šventosios
besiropščiantis į naujai supiltą
šlaitą – kito kelio namo jam
nebeliko... Gaila, pagalvojau,
nebėra kam perimti estafetės –
jei kas erzeliuoja po langais, tai
tik žioplinėjantys praeiviai, o

Prie suneštinio Joninių vaišių stalo susėdo daugiau kaip šimtas
Butėniškių ir jų svečių. 		
Butėnų lobyno nuotr.
mums taip norėtųsi savų vaikelių
klegesio!..
Trumpai tarus, apžvelgdamas
asmeninės apklausos duomenis,
buvau begrimztąs į tradicinį
lietuviško pesimizmo liūną. Ir
staiga už nugaros:
– Labas!
Kam manęs prireikė? Ogi
šviesiaplaukei mergytei nuogu
pilvuku (vasaros rytas!), laikančiai už save didesnį šunį, juodą
Belzebubą.
– Labas tai labas, – sakau, – o
kas tokia būsi?
– Domicelė! – atrėžia.
– O, tai aš tave pažįstu! Tu
kaip iš akies traukta mama. Ką
čia veiki?
– Kiekvieną rytą vedžioju
šunis, senelio ir savo.
– O kur tavo priekinis dantukas?
– Pelytė pasiėmė!
Tuo momentu iš paupės šoko
katė, paskui ją Domicelės šuva –
ir Domicelė pargriuvo kniūbsčia.
Nei aiktelėjo, nei apsiverkė – tik
pašoko trindama juodus kelius,

ir narsiai įtempė pavadį…
Bet ir tai dar ne viskas!
Įsišnekėjus paaiškėjo, kad 3
Domicelės broliukams (šeimoje
4 vaikai!) nerūpi televizorius,
namuose jo išvis nėra, nemėgsta
mobiliųjų telefonų ir aipadų, nes
Vilniaus darželyje ir mokykloje,
kuriuos jie lanko, vaikai ugdomi
sveiki, nepriklausomi, savarankiški. Tėvai jų netranko po užsienius, užtat jie dažnai stovyklauja, maudosi, žaidžia gamtoje,
skaito knygeles ir jų nesugundo
netgi traškučiai! O aštuonerių
metų broliukas Gabrielius jau
yra pagavęs ir lydeką, ir ešerį!..
Klausiausi mergytės čiauškėjimo kaip pasakos: negi iš
tiesų ir mūsų laikais būna tokių
darželių, mokyklų? Jaunų tėvų,
kurie nesibaido nei bemiegių
naktų, nei sunkaus darbo, atsakomybės, nei gausios šeimos
rūpesčių?..
Nedaug trūko, kad būčiau
apsiverkęs iš džiaugsmo: štai pagaliau ir išdygo patys tikriausi
mūsų dienų herojai!
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Žiūrovų bus daugiau, kai ...
išgaudys ,,zuikius“ vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Savaitgalį Mickūnų trasoje vyko antrasis Lietuvos motociklų kroso čempionato etapas.
Šeštadienį rungėsi jaunieji sportininkai, o sekmadienį vyko pagrindinės - stipriausiųjų varžybos.
Sekmadienį plika akimi matėsi, kad žiūrovų skaičius yra didesnis nei pernai vykusiose Lietuvos
motokroso taurės varžybose, tačiau paaiškėjo, kad bilietų parduota tiek pat, kaip ir pernai - apie
1,5 tūkstančio.

Varžybų organizatorius Lukas Pakeltis dėstė, kad iš federacijos
sulaukė tik pagyrimų.

Azartiški lenktynininkai varžybose rimtesnių traumų išvengė, nors 1 600 metrų ilgio Mickūnų trasa
nėra labai jau paprasta.
Trys anykštėnai tapo nugalėtojais
Bene labiausiai žiūrovų laukiamos kovos vyko sekmadienio
popietę – galingiausių motociklų
(MX1, MX2 bei 125) klasių važiavimai..
Greičiausių sportininkų klasėje
MX1 pirmąją vietą užėmė estas
Jan Jakobson, MX2 klasėje savo
pranašumą įrodė ne tik Lietuvos,
bet ir Vokietijos čempionate dalyvaujantis Dovydas Karka, 125
klasėje greičiausias buvo Arnas
Vedluga.
Pačių jauniausių motociklininkų klasėje, iki 50 kub. cm, pirmas
buvo Denijs Bogdanovs iš Latvijos, klasėje iki 65 kub.cm nugalėjo
lietuvis Marius Adomaitis. Motociklų iki 85 kub.cm klasėje pirmasis finišavo anykštėnas Ugnius
Liulys.
Keturračių motociklų įskaitoje
visus aplenkė svečias iš Latvijos
Valerijs Kuzmins. Per plauką nuo
podiumo liko uteniškė Austėja
Tamuliūnaitė, užėmusi ketvirtąją vietą. Merginai savo simpatijų
neslėpė ir varžybų komentatorius,
pasakojęs ir apie tai, kad ją trasoje

dažniausiai lydi tėtis Irmantas Tamuliūnas, važiuodamas už dukros
ir ją savotiškai pasaugodamas.
I.Tamuliūnas tarp keturračiais važiavusių veteranų buvo pirmas.
Motociklų su priekabomis įskaitoje savo pranašumą abiejuose važiavimuose įrodė šeimyninis Manto ir Ryčio Kišūnų ekipažas.
Komandinėje įskaitoje geriausiai pasirodė „UtenaRacingSchool.
lt“ atstovai, surinkę 644 taškus.
„Achilo motoklubo“ nariai surinko 530, Panevėžio MSK „Sema“
– 430.
Savo klasėse ir amžiaus grupėse
nugalėtojais tapo dar du anykštėnai - Adas Papievis ir Laurynas
Repečka. Tiesa, ir abu pastarieji
anykštėnai, ir U.Liulys atstovauja
ne Anykščių klubams.
Vienintelis Anykščių klubas, į
motokroso čempionatą delegavęs
savo atstovus, buvo Dariaus Sabockio ,,Darada“. Klubo vadovas
su partneriu Martynu Zaliausku
motociklų su priekabomis įskaitoje finišavo penktieji. Su ,,Darados“
vėliava motociklų su priekabomis
varžybose kovojo dar du sportininkų ekipažai.
Pramogų spektras - nuo batuto iki alaus
Pasak renginio organizatoriaus,
verslininko ir politiko Luko Pakelčio, varžybos vyko sklandžiai,

Patogi nuosava ložė...

išvengta ir rimtesnių traumų, kurios yra įprastas reiškinys motokrosuose. L.Pakeltis neslėpė, kad
reikia tobulinti patekimo į renginį
sistemą, nes daugelis nėra linkę susimokėti už pramogą, o be bilieto
prasibrauti į trasą savaitgalį buvo
nemažai galimybių.
Mickūnuose abi varžybų dienas veikė maitinimo vietos, taigi
buvo galima nusipirkti alaus ar
giros. Šventosios pakrantėje driekėsi sportininkų komandų kemperiai. Varžybose dalyvavo ne tik
lietuviai, bet ir svečiai iš Latvijos,
Estijos, Baltarusijos. Buvo papildomų atrakcijų vaikams ir suaugusiesiems. ,,Motoshop“ kvietė mažiausius dalyvius susirungti KTM
balansinių dviratukų varžybose.
Prizas įspūdingas – KTM balansinis dviratukas. Jose savo anūką
Vincą Kisielių, laimėjusį trečiąją vietą, aktyviai palaikė senelis,
Anykščių rajono mero patarėjas
Dalis Vaiginas.
Firma motorider.lt pristatė ir siūlė išbandyti naujausius CFMOTO
keturračius. Renginio partneriai
Moller auto pristatė naujausius
VW automobilių modelius. Patys
mažiausieji linksminosi pripučiamame batute.
VIP-ui tradiciškai buvo įrengtas
varžybų stebėjimo bokštelis bei
pavėsinė, į kurią išskirtiniai svečiai buvo kviečiami atsigaivinti ir
užkąsti.

Mickūnuose sportininkai rungėsi motociklų, keturračių, motociklų su priekabomis varžybose.
Autoraius nuotr.

Jasikonis. Bet ne tas. Žymiausią anykštėną, motokroso meistrą
Arminą Jasikonį reklamavo jo tėtis Rolandas.

Mickūnuose varžėsi sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
Baltarusijos. 			

Mickūnų trasoje rungėsi ir vaikai, ir veteranai, kuriems jau per
50 metų.

Lietuvos motokroso federacija varžybų organizatoriams priekaištų dėl taršos neturėjo.
Varžybų organizatorių nuotr.
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Kavarsko kapines vėl puošia restauruoti vartai
Kavarskiečiai džiaugiasi dailiai restauruotais miestelio kapinių
vartais. Kaip informavo Anykščių rajono savivaldybės administracija, Kavarsko kapinių tvoros ir vartų remonto darbai vykdomi toliau, darbų pabaiga numatoma šių metų rugpjūčio 1 dieną.
Kavarsko kapinėse restauravimo
darbus atlieka UAB „Vilniaus restauratoriai“: nuo vartų konstrukcijų
nuvalyti pelėsiai, kerpės, samanos,
sutvarkytos pažeistos konstrukcijų
dalys, metaliniai kryžiai padengti
antikorozine danga. Atliekamų darbų vertė – 6838,00 Eur.
„Šie funkcionalūs vartai – mūsų
miestelio puošmena. Džiaugiamės,
kad Anykščių rajono savivaldybės
lėšomis jie jau restauruoti, kaip ir
prieš trejus metus atnaujinta kapinėse esanti koplyčia“, – teigė Kavarsko

seniūnė Šarūnė Kalibataitė.
Anykščių rajono savivaldybės
Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenimis, koplyčia buvo
restauruota 2016 metais, darbų vertė
– 9497,59 Eur.
Kavarsko kapinės, įrengtos šiauriniame miesto pakraštyje, veikia
ir nuolat plečiamos, išplėstos XXI
a. pradžioje, šiuo metu iš viso jos
užima maždaug septynių hektarų
plotą. „Anykščių krašto vietovių
žinyne“ pateikiama tokia informacija: „Jose yra XIX a. vidurio ir

Vladislavas PREIDYS
1945 - 2019

Vladislavas Preidys gimė 1945
m. rugpjūčio 15 d. Panevėžyje.
1980 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę, įkūrė įmonę ,,Autovelda”,
buvo šios įmonės direktorius.

Kun. P. Legeckis, išgyvenęs toje parapijoje 50 metų, palaidotas
Kavarsko kapinėse prie Lurdo grotos.

Kaista aistros dėl Staškūniškio vėjo jėgainių

pro memoria

2019 birželio 23 dieną Anykščių bendruomenė neteko iškilaus politiko, visuomenės veikėjo, verslininko Vladislavo
PREIDŽIO.
Vladislavas Preidys buvo inteligentiškas, visuomeniškai aktyvus ir kaip reta darbštus bei
kūrybingas žmogus. Visą savo
gyvenimą jis atidavė Anykščiams
ir anykštėnams: įkūrė Anykščiuose įmonę ,,Autovelda”, būdamas
jos vadovu, nesikratė ir paprasto
vairuotojo darbo - ne kartą pats
vežė keleivius.
Vladislavą Preidį prisimename kaip santūrų, racionalų ir
gabų, paprastą, nuoširdų ir labai
pilietišką miesto bendruomenės
narį, kuris paliko ryškų pėdsaką
Anykščių rajono savivaldybės tarybos bei Vadovų klubo veikloje.
Anykščiai neteko ryškios ir spalvingos asmenybės, kurios labai
trūks viešajame mūsų miesto gyvenime.

ankstesnių palaidojimų. Kavarsko
kapinėse stovi liaudiškos architektūros ir klasicizmo formų koplyčia,
statyta XIX a. pirmojoje pusėje. Virš
mūrinių kapinių vartų, statytų XIX
a. pabaigoje, yra trys ornamentuoti
metaliniai kryžiai – dailės paminklas
(DV745). Kapinėse yra paminklas
1945 m. sausio 15 ir 1952 m. balandžio 9 d. žuvusiems penkiems Vyčio
apygardos partizanams: Jonui Banioniui-Kurmiui (1902–1945), Aloyzui Banioniui-Balandžiui (1930–
1952), Simonui Misoniui-Žalvariui
(1921–1952), Ignui Strelčiūnui-Husarui (1917–1952) ir vienas, pastatytas 1989 m. liepos 9 d. perlaidotų
laisvės gynėjų palaikų vietoje (1991
m.), nežinomam kovotojui“.

Lina DAPKIENĖ

Jam vadovaujant, Anykščių autobusų stotis buvo renovuota ir įgavo šiuolaikinį veidą.
Vladislavas Preidys aktyviai
dalyvavo politiniame ir visuomeniniame gyvenime: buvo dviejų
kadencijų – 2003–2007 m. ir
2007–2011 m. – Anykščių rajono
savivaldybės tarybos narys, Liberalų ir centro sąjungos narys.
Vladislavas Preidys buvo ilgametis ir aktyvus Anykščių Vadovų
klubo narys.
Velionis su sutuoktine Elena
užaugino vaikus Laurą ir Egidijų.

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir gedime kartu.

(Atkelta iš 6 psl.)
Viena iš projekto rengėjų, Aplinkos ministerijos Urbanistikos, architektūros ir planavimo skyriaus
vyr. specialistė Violeta Stumbrienė
„Respublikai“ aiškino, esą ministerija dviračio neišradinėjo: tiesiog
minėtas įstatymas pritaikytas prie
pernai įsigaliojusio Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo,
kuris ir numatė palengvinimus vėjo
jėgainių statytojams.
Anot jos, tai nereiškia, kad dabar
visi gyventojai jėgainių bus varomi iš proto, nes poveikio aplinkai
vertinimas vis tiek bus atliekamas.
Tačiau ne visų jėgainių, o tik pasirinktų atrankos būdu. Iki šiol
jėgainė negali būti statoma arčiau
sklypo ribos per atstumą, lygų pusantro jos aukščio. Kitaip tariant,
jei statinys - 100 metrų aukščio, jis
negali būti arčiau nei už 150 metrų
nuo sklypo ribos.
„Atstumo atsisakyta, nes jo
neįmanoma išmatuoti. Jis labai
skirtingas, priklausomai nuo vėjo
elektrinės skleidžiamo triukšmo“, tvirtino V.Stumbrienė.
Gyventojai protestuoja
Su vėjo jėgainėmis jau spėjo iš
arti susipažinti Vakarų ir Šiaurės
Lietuvos gyventojai. Pavyzdžiui,
Tauragės rajone jau stovi 22 gigantai, kurių galia viršija megavatą, o
smulkesnių - dar daugiau, ir tinklą
ketinama plėsti. Pagėgių kraštas,
Šilutės, Šilalės, Klaipėdos rajonai
taip pat jau žino šią problemą, todėl

bendruomenės vienijasi ir raštais
atakuoja ne tik vietos politikus, bet
ir Seimo narius bei prezidentę.
Tauragės rajono Griežpelkių seniūnaitė Virginija Stankevičienė
pasakojo, kad aplinkinių kaimų
gyventojai, norėdami vietos politikus atvesti į protą, kad šie neduotų leidimo jėgainių statyboms, net
išsikvietė Klaipėdos visuomenės
sveikatos centro specialistus. Šie
išmatavo esamų jėgainių triukšmo
lygį ir nustatė: net už 1,5 kilometro
žemo dažnio garsai gerokai viršijo
leistiną normą.
„Vasarą neįmanoma net kilometro atstumu naktimis miegoti. O didesnės jėgainės Šveicarijoje, Austrijoje ir kitur nestatomos arčiau nei
3 kilometrai nuo namų. Pas mus į
tai niekas nekreipia dėmesio“, skundėsi V.Stankevičienė.
Varo iš proto
Itin aktyvus kovotojas prieš vėjo
jėgaines yra Klaipėdos rajono Gedminų bendruomenės pirmininkas,
inžinierius geologas Vytautas Švanys.
„Jėgainės nereikalingos visais
aspektais, net ir ekonominiu bei
ekologiniu. Jos gamina nekokybišką energiją. Vėjas pučia ne visada,
todėl būtina statyti papildomus
įrenginius, kurie gamintų energiją,
kai vėjo nėra. O jie kūrenami įprastu kuru, tad jokios ekologijos nėra.
Be to, kur pastatomos galingesnės
elektrinės, nustoja perėti paukščiai,
vyksta nebūdingi naminių gyvūnų

persileidimai, išsigimimai. Jos kenkia ir žmonėms. Iš pirmo žvilgsnio
jos atrodo tylios, bet trijų kilometrų
atstumu skleidžia žemo dažnio infragarsą, todėl Anglijos Lordų rūmai
uždraudė statyti pramonines vėjo
jėgaines arčiau nei už 3 kilometrų
nuo artimiausių namų. Ne veltui
žmonės, gyvenantys šalia jėgainių,
prabilo apie jų kenksmingumą.
Naktimis nebeįmanoma miegoti,
vaikai nebesusikaupia, apima depresija, galvos skausmai, pykinimas
ir t.t. Būtent infragarsą JAV naudoja
kaip psichotroninį ginklą“, - dėstė
V.Švanys.
Rimantas BRAZIULIS, Lietuvos žaliųjų judėjimo lyderis:
,,Žalieji pasisako už vėjo energiją, tačiau nesilaikyti atstumų nuo
sklypų ribos, priartinti jėgaines prie
gyvenamųjų namų būtų labai negerai. Net ir nedidukės 10-20 kW
jėgainės triukšmą kelia, skleidžia iš
proto vedančius žemo dažnio garsus, elektromagnetinę spinduliuotę.
Be to, kai saulės spinduliai patenka
tarp sparnų, sukeliamas mirkčiojimas, kenkiantis akims ir psichikai.
Žala keliama ir gamtai. Ypač blogai, kad jėgainės statomos pajūryje,
kur eina paukščių migracijos takai.
Paukščiai praranda orientaciją ir,
patekę tarp sparnų, žūsta, dėl jėgainės poveikio pasišalina ežiai, kurmiai ir kiti gyvūnai.
Siūlymas neberengti detaliųjų
planų iš viso sunkiai suvokiamas,
nes tokiu būdu visuomenė būtų eliminuota iš svarstymo.“

„Tele2“ vasaros pasiūlymas: „Samsung“ telefonai tik nuo
laikas ir kiekiai riboti. Akcija galioja
5 Eur/mėn., o neriboti GB – dovanų
pasirašius 24 mėn. sutartį. Daugiau

Prasidėjusi vasara reiškia atostogas ir įsimintinas akimirkas, todėl
„Tele2“ paruošė viliojančių pasiūlymų pažangias kameras turintiems
„Samsung“ telefonams įsigyti, o
neribotus gigabaitus – dovanoja.
Nuolaidomis pasinaudoti ir dovanų
gauti galima visuose operatoriaus
salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.
„Vasara įkvepia atsinaujinti, o ir fotoaparato vertų akimirkų patiriame
daugiau, todėl savo klientams paruošėme puikių pasiūlymų aukštos
kokybės nuotraukas fiksuojantiems
„Samsung“ išmaniesiems įsigyti.

Be to, kad atostogų metu nereikėtų
galvoti apie interneto duomenų likutį, pasirinkusiems naują planą visą
vasarą dovanosime neribotus gigabaitus“, – sakė Vaida Burnickienė,
„Tele2“ prekybos vadovė.
Didžiausia nuolaida – naujausios serijos išmaniajam
Norintiems naujausio gamintojo
flagmano „Galaxy S10“ – reikėtų
suskubti, nes šiuo metu trigubą galinę kamerą, 128 GB atmintinę ir aštuonių branduolių procesorių turintį
išmanųjį įsigyti galima net 170 Eur
pigiau.
Sumokėjus pradinę 111 Eur įmoką

ir sudarius 24 mėn. sutartį su „Tele2“
neribotų pokalbių bei SMS planais
(nuo 7,50 Eur/mėn.), skelbiamais
www.tele2.lt, šis telefonas dabar kainuoja 26,16 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 739 Eur
(kaina be sutarties – 909 Eur).
„Samsung“ išmanusis – tik už 5
Eur/mėn.
Svajojantys apie ryškias nuotraukas, užfiksuotas net naktį – turėtų
rinktis „Samsung“ išmanųjį „Galaxy
A20E“. Itin didelį matymo lauką apimančią kamerą ir ilgai veikiančią
bateriją turinčiam išmaniajam dabar
galioja ypač patrauklus pasiūlymas.
Sumokėjus 29 Eur pradinę įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su „Tele2“
neribotų pokalbių bei SMS planais
(nuo 7,50 Eur/mėn.), skelbiamais
www.tele2.lt, šis telefonas su 32 GB
atmintine kainuos vos 5 Eur/mėn.
Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 149 Eur (kaina be sutarties –
179 Eur).

Asmenukių gerbėjams
Asmenukių gerbėjams pasiūlymas
taip pat yra. „Samsung“ išmaniajame „Galaxy A40“ yra ne tik įdiegtas
grožio filtras, bet ir specialiai asmenukėms skirta fokusavimo funkcija,
kuri sulieja foną ir išryškina veido
bruožus.
Sumokėjus pradinę 30 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su „Tele2“
neribotų pokalbių bei SMS planais
(nuo 7,50 Eur/mėn.), skelbiamais
www.tele2.lt, šis 64 GB vidinę atmintį
ir aštuonių branduolių procesorių turintis telefonas kainuoja tik 7,04 Eur/
mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi,
jis kainuos 199 Eur (kaina be sutarties – 249 Eur).
Nuolaidos išmaniesiems taikomos
nuo kainų, galiojusių nuo 2019 m.
vasario mėn. Pasiūlymams taikomas valstybės nustatytas vienkartinis laikmenos mokestis – 5,25 Eur.
Paslaugoms taikomos sąžiningo
naudojimosi taisyklės. Pasiūlymo

informacijos www.tele2.lt arba paskambinus trumpuoju numeriu
117.
Vasarą naršykite neribotai – gigabatai dovanų!
Tai dar ne viskas. Pasirašiusiems
12 arba 24 mėn. sutartį ir pasirinkusiems mokėjimo planą su neribotais pokalbiais, SMS ir 500 MB ar
daugiau duomenų (nuo 7,50 Eur/
mėn.) – „Tele2“ visą vasarą dovanos neribotus gigabaitus. Lietuvoje
naršyti savęs nevaržydami galėsite
net 90 dienų.
Paslaugoms taikomos sąžiningo
naudojimosi taisyklės. Pasiūlymo
laikas ir kiekiai riboti. ES šalyse taikomas duomenų kiekio perskaičiavimas. Išnaudoję suteikiamą (ES/
EEE šalyse – perskaičiuotą) duomenų kiekį, galėsite jį papildomai
užsisakyti, pasirinkdami iš Jums
pateiktų pasiūlymų. Išsamiau www.
tele2.lt/ES arba paskambinus trumpuoju numeriu 117.
Užsak. Nr. 726
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MOZAIKA
JAV policija per reidą aptiko
nuo metamfetamino apsvaigusią
„kovinę voverę“

siūlo darbą

Kavarske ūkininko ūkyje sezoniniam darbui reikalingas darbuotojas darbui su įvairia žemės ūkio
technika. B kategorijos vairuotojo
teisės privalomos.
Tel. (8-606) 22646.

Vašingtonas, birželio 19 d.
Alabamos policija per šią savaitę surengtą reidą prieš prekeivius

Traktorininkui, ūkio darbininkui ir
karvių melžėjai (-ui) pienininkystės
ūkyje Panevėžio r. Patirtis nebūtina, apmoko. Darbuotojus veža į/
iš darbo, apgyvendina, laiku moka
atlyginimą.
Tel. (8-682) 25605.

Pažangi, besiplečianti įmonė ieško pastiprinimo.
Darbo pobūdis – traktorininkas.
Reikalavimai B, TR1, TR2 kategorijos.
Konkurencingas atlygis, nauja technika, draugiškas
kolektyvas.
Kontaktai: dominykas@vajafarm.lt;
Tel.: (8-674) 53149.

įvairūs
Išnuomoja vieną kambarį bendrabutyje miesto centre.
Tel. (8-618) 08893.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 51561,
(8-699) 65148,
(8-689) 97341.

Įvairūs statybos ir remonto darbai, stogų dengimas ir jų remontas, skardinimo darbai, fasadų dažymas, kokybiškai nuvalo senus
aliejinius dažus ir t.t.
Tel. (8-685) 68182.
Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus, dugnus. Senjorams
nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Mini ekskavatoriaus ( 3,5 t) paslaugos.
Tel. (8-684) 29023.
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narkotikais konfiskavo neįprastą
„laimikį“: nuo metamfetamino apsvaigusią voverę.Šturmuoto buto
gyventojas norėjo, kad jo į narvelį
uždaryta „kovinė voverė“ būtų pakankamai agresyvi, todėl vyriškis
šėrė gyvūną metamfetaminu, vietos laikraščiui „The News Cou-

Reikalingi grybų, uogų, obuolių
supirkėjai.
Tel. (8-629) 23761.
Skubiai - vairuotojui “C” kat. dirbti savivarčiu automobiliu karjere.
Tel. (8-630) 18530.

Reikalinga tvarkinga ir be
žalingų įpročių šeima gyventi
ir prižiūrėti sodybą Molėtų r.
Mokamas atlyginimas, suteikiamas gyvenamas plotas.
Tel.: (8-656) 49075,
(8-656) 49070.

rier“ sakė Laimstouno apygardos
šerifo biuro atstovai.Per pirmadienį įvykdytą operaciją taip pat buvo
konfiskuota narkotinių medžiagų
ir šaudmenų.Alabamos įstatymai
draudžia laikyti namuose laukinius
gyvūnus – taigi, pasikliovus aplinkosaugininkų patarimu, voverė
Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

Reikalingi E
kategorijos
vairuotojai.

Neturintiems patirties – sudarome mokymosi sąlygas. Taip pat
bendradarbiaujame pasirašydami trišales sutartis su darbo užimtumo tarnyba, dėl finansavimo
reikiamai kompetencijai įgyti.
Tel. (8-686) 23411.

DENGIAME
ŠLAITINIUS STOGUS.

Stogų renovacija.
Lietaus sistemų nuvedimas.
Pakalimai.
Tel. (8-653) 63346.

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

buvo paleista į laisvę. „Ji pabėgo
į mišką ir neužpuolė ją paleidusių
pareigūnų“, – socialiniame tinkle
„Facebook“ paskelbė šerifo biuras.
Tuo metu minėtas Alabamos gyventojas, kurio namuose vyko krata, nufilmavo vaizdo įrašą, kuriame
neigė šėręs voverę narkotikais.

Įmonė Vli Timber ieško
gamybos darbininko
prie medienos apdirbimo
staklių bei autokrautuvo
vairuotojų.
Siųsti CV: vilte@vli.lt
Skambinti tel.: (8-670) 67674

MB Vytauto paminklai

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

gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
MOKYKLA 2019 METAIS KVIEČIA
MOKYTIS:

Dovanoja
Du išauklėtus 2 mėn. kačiukus.
Tel. (8-617) 57058.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, nuotekų surinkimo talpyklas, rezervuarus srutoms nedideliems ūkiams (6 - 45
kub. m). Kasa vandens šulinius
(iki 8 rentinių), jungia hidroforus. Parduoda rentinius. Atveža.
Konsultuoja.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Smulkina žolę, šienauja pievas.
Išrašo sąskaitas.
Tel. (8-608) 51317.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir cinkuotos - alucinko skardos. Daro lankstinius. Parduoda
gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21.
Tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
UAB “ZALA ARMS“ įm. kodas 154330141, adresas Šilelio vs., Kurklių sen.,
Anykščių r. Tel.+37069914451, el. paštas: info@zalaarms.lt vykdydama VUI
projekto įgyvendinimo sutartį 2019 -06-03 Nr. URS (19.4)-1307 su Užimtumo
tarnyba, Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Anykščių skyriumi ir įgyvendindama VUI projektą "Verslo plėtra-2" skelbia konkursą balistinei matavimo sistemai ir dviems automatinėms šovinių užtaisymo linijoms įsigyti.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-07-15 10 val. 00 min. Slėnio g. 8 , Anykščiai.
Vokų atplėšimas adresu Slėnio g. 8 , Anykščiai, 2019-07-15 10 val.00 min.Informacija apie pirkimo dokumentus ir konkurso sąlygas tel: +37069914451,
el.paštu: info@zalaarms.lt

Tel. (8-627) 01727.

Jaunimo g.8, Kupiškis, LT-40128
Tel. (8 652)68015, (8 652)68021
El.p. mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt
www.ktvm.kupiskis.lm.lt
www.facebook.com/KupiskioTVM

SKELBIMAI

Sodyboje pasijutau blogai ir, nuvykęs į Anykščių ligoninės
priimamąjį, buvau labai maloniai priimtas gydytojo Lapinsko, o
nustačius ligos priežastis, paguldytas stebėjimui į Vidaus ligų
skyrių pas gydytoją R. Arlauskienę. Dėkingas visam ligoninės
personalui už gydymą.
Edmundas Puluikis, vilnietis

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.
Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Butą Kavarske.
Tel. (8-679) 81190.
Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą - vienkiemį ant kalno su
4 ha žemės Maželių k., Kavarsko
sen. 80 kv. m medinis namas pakeistu stogu, ūkiniai pastatai, lauko virtuvė, pirtis.
Tel. (8-618) 14970.
Namą prie upės su 19 a žemės.
Miesto centras, yra visi patogumai.
Tel. (8-600) 69646.
Gyvenamąjį 98,81 kv. m ploto
namą Anykščiuose. Namų valda
17,4 a, yra garažas, lauko virtuvė,
pirtis, rūsys. Kaina sutartinė.
Tel. (8-648) 36339.
Gyvenamąjį medinį namą su 38
arų sklypu Debeikių miestelyje,
Anykščių r. Yra klėtis, tvartas ir didelis sodas.
Tel. (8-688) 38635.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas kaladėmis: uosis, ąžuolas, beržas, alksnis. Veža po 9
metrus.
Tel. (8-608) 51317.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Pasirūpinkite dabar! Medžio pjuvenų briketai. Pristato.
Tel. (8-679) 83487.
PIGIAU! Gamintojas parduoda
beržo, uosio pjuvenų briketus.
Pristato.
Tel. (8-698) 55663.

Automobiliai
Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
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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.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Brangiai
perkame mišką.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Avansinis atsiskaitymas,
konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Gyvuliai

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

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

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

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Kita
Auksą (juvelyriką, laužą, dantų
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius,
juvelyriką, laužą), gintarą (karolius, gabalus, dirbinius), antikvarą,
laikrodžius.
Tel.: (8-623) 47249, (8-609) 27450.

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

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

PERKAME

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

Brangiai perkame

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

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

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Nauja vasaros kaina durpių briketams iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.
Gyvuliai
Dvi telyčias. Veršiuosis liepos
mėnesį.
Tel. (8-627) 72709.
Ožką ir ožkytes.
Tel.: (8-615) 10985,
(8-381) 4-19-83, (8-620) 90633.
Kita
Traktorių T16. Technikinė apžiūra iki lapkričio mėn.
Tel. (8-671) 74572.
D. Lingienės ūkyje Anykščių rajone - braškių uogas patiems pasiskinti. Kaina nuo 0,90 Eur/kg iki
1,50 Eur/kg. Uogų kiekis ribotas.
Tel. (8-687) 45219.
2019 m. derliaus sausą šieną,
šienainį ritiniais. Atveža.
Tel. (8-698) 78024.
Įvairias statybines medžiagas,
paruoštas namo statybai (perdengimo 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.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Įvairią pjautą statybinę medieną
(gegnės, įvairios lentos, kt.).
Tel. (8-630) 57490.

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘
VIŠČIUKAI!
ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!

Liepos 2 d. (antradienį) prekiausime
Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukštynas“
paaugintais 2-3-4 savaičių COBB-500
vakcinuotais mėsiniais broileriais viščiukais. 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.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Paulius, Petras, Mantigirdas,
Gedrimė, Benita, Povilas.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Amiliutė ieško jaunystės veidrodžio

Tai graži buvau jaunystėj!
Nors... jau rūtos ėmė vysti.
O kokie laikai tai buvo!
Vyrai ciūgais apink siuvo.

birželio 30 d.
Otonas, Otas, Tautginas,
Novilė, Emilija, Liucina,
Adelė.

Veidrodį iš tų laikų
Net ,,Humanoj“ rast sunku.
Rodė skruostus jis raudonus,
Plačias strėnas, plonus šonus.

liepos 1 d.
Julijus, Tautrimas, Liepa,
Julius.

Kojos, nors nebuvo ilgos,
Tačiau lieknos tarsi smilgos.
Batais su aukštais kulniukais
Lėkdavo kaip paspirtukais.

mėnulis
Birželio 29 - Liepos 1 - delčia.

Iš ,,Spartako“ į ,,Puntuką“Žingsniai du išlenkt stikliuko.
O kremplenas net vėsino
It suknelė krepdešino.

anekdotas
Susitiko seniai nesimatę draugužiai. Vienas klausia:
– Kaip gyveni, iš ko gyveni?
– Iš rašymo.
– O, tapai žurnalistu ar rašytoju?
– Ne, rašau tėvui laiškus, kad
man atsiųstų pinigų…

Patalynės iš tėvynės
Prisiminusi gadynę,
Nuotrauką rėmelin kiša,
Kaspinėlį juodą riša...

NNN redaktorei nežinant

Svetimų mums nereikia

***
Dvi dvasios slampinėja po kapines ir pamato už vartų motociklą.
– Pasivažinėjam?
– Kodėl gi ne? Tu sėsk ant motociklo, o aš tuoj atbėgsiu.
Tai tarusi dvasia dingsta kapų
tyloje, bet netrukus grįžta nešina
dviem paminklais.
– Kam jie tau?
– Be dokumentų gal nevažinėsim?
***
Kunigas kala tvorą. Šalia stovi berniukas ir nenuleidžia nuo jo
akių.
– Tu tikriausiai nori tapti staliumi, mažyli? – sako kunigas.
– Ne, man paprasčiausiai įdomu,
ką sako kunigai, kai pataiko plaktuku į pirštą.

Po to, kai anykštėno medžiotojo filmavimo kamera Dabužių
miške užfiksavo mešką, Rytų
Lietuvoje prasidėjo egzotinių gyvūnų antplūdis.
Tuoj po lepeškojės viešnagės
Dabužių miške buvo paskelbta žinia, kad iš Rokiškio rajone buvusio aptvaro dingo cirko
dresuotojo Nikolajaus Zobovo
meška. Po kurio laiko internete pasklido nuotraukos, kuriose
puikuojasi Visagino dramblys.
Laimei, dramblys nepabėgo - po
maudynių ežere buvo parvestas
atgal į cirką. Gal dramblys suvokė, jog kurgi, drambliu būdamas,
paspruksi...

Naujausia žinia iš ,,zoologijos
sodo“ - Rokiškio rajone iš aptvaro pabėgo jame laikytas kengūriukas Ajezulis. Liūdna, bet greitai pasirodė kita, dar liūdnesnė
naujiena - kengūriukas nugaišo,
matyt, blogi žmonės jį sužalojo.
Analizuojant situaciją, peršasi išvada - jeigu tu nesi meška, geriau į laisvę nesiveržti.
Užmėtys lietuviai akmenimis.
Čia maždaug taip pat, kaip girtą
kompaniją sutikus: ,,Kas toks?
Kodėl nepažįstu? Ir tu nepažįsti? Į snukį! Už ką? Už tai, kad
mes tavęs nepažįstam...“ Kuo
čia dėta kengūra? Jeigu ją priimi
kaip kiškį mutantą, baisu juk...

***
Žmona praneša vyrui naujieną:
– Brangusis, netrukus mūsų šeima pagausės! Būsime trise!
Vyras su džiaugsmo ašaromis
apkabina žmoną.
Žmona jam į ausį:
– Ryt mano mama atvažiuoja!
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