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Prasčiausiai
sekėsi lietuvių
kalbos ir
literatūros
egzamine

2 psl.
šiupinys
Vairuotojas. Liepos 11 dieną
17.42 val. Anykščiuose, A.Vienuolio
g., vyras, gim. 1987 m., vairavo automobilį ,,Audi“ neblaivus, jam
nustatytas 2.76 prom. girtumas. Po
18 min. vairuotojui pakartotinai nustatytas 2.92 prom. girtumas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Policija:
avarijų mažėja,
vagys sėkmingai
gaudomi

Baltarusija:
idėjų mainai,
liaudies ūkio
pasiekimai ir
kepti paršeliai

4 psl.

5 psl.

Amfibijos pirkimą tirs, bet
kaltų kaip ir nėra...

Skraidys. Šiandien, liepos 13-

ąją, 12.00 val. virš Kriaunų miestelio
(Rokiškio r.) akrobatinio skraidymo
programą atliks lakūnas, pasaulio ir
Europos čempionas Jurgis Kairys.
Žiūrovai kviečiami rinktis prie Kriaunų mokyklos didžiojo stadiono.

6 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Panašu, kad net ir amfibijąšienapjovę už beveik 75 tūkst.
eurų Anykščių rajono savivaldybei pardavusios firmos
atstovas nėra įsitikinęs, ar šis
agregatas yra pajėgus išvalyti
Šventosios upės vagą.
Panašiu metu iš tos pačios
Kauno įmonės UAB ,,Taiklu“
analogišką amfibiją nusipirko
ir Panevėžio miesto savivaldybė.
Tačiau panevėžiečiai šiuo
įrenginiu ketina šienauti Nevėžio šlaitus.

Planai. Trečiadienį Anykščių
rajono savivaldybėje lankėsi ir su
meru Sigučiu Obelevičiumi susitiko
Vokietijos Mainco miesto kultūros
renginių organizatorius Harald von
Rheinhausen. Buvo diskutuojama
apie kultūrinį bendradarbiavimą.
Vienas iš H.von Rheinhausen pasiūlymų - Anykščiuose rengti tarptautinį
folkloro bei folkroko muzikos festivalį.
Varžybos. Šeštadienį, liepos 13
dieną, Anykščių kartodrome vyks
,,BMW Lietuvos kartingo čempionato“ 3-iojo etapo varžybos. Anykščių
kartodromas yra viena iš lietuviškų
trasų, kur gali vykti tarptautinio lygio
varžybos. Atnaujinus dangą sportininkai pastebi, kad trasoje asfaltas
lygus, nestinga posūkių.

Dr. Gintautas
Zabiela
atskleidžia
piliakalnių
paslaptis

Už beveik 75 tūkst. eurų Anykščių rajono savivaldybės administracijos Šventosios upės vagos šienavimui nusipirkta amfibija, net ir jos pardavėjų teigimu, yra skirta ,,lygiam vandeniui“, o ne tokiai
užžėlusiai, pieva virtusiai upei.

Festivalio ,,Devilstone“ organizatoriai
supykdė muzikantus iš Rusijos

3 psl.
asmenukė

Velnias yra faina!

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Robertas Aleksiejūnas

Elektrinės. Ketvirtadienį su
Anykščių rajono vadovais susitiko
elektrinių parko šalia Staškūniškio
statytojų atstovas Andrius Čypas.
Anykščių vicemeras Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, kad svečias
informavo, kaip sekasi tartis su bendruomene, kuri prieštarauja elektrinių
parko statyboms. ,,A.Čypas sakė, jog
nuolat susitinka su gyventojais. Bet,
kaip supratome, visų problemų elektrinių statytojams kol kas išspręsti
nepavyko“, - sakė rajono vicemeras.

Ketvirtadienį, liepos 11 dieną, Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, prasidėjo keturias dienas
truksiantis festivalis ,,Devilstone“.
Jau pirmąjį festivalio vakarą neišvengta nemalonių akibrokštų - prastai savo darbą atlikę garso operatoriai sugriovė
svečių iš Rusijos pasirodymą.

Nuomonės. Ketvirtadienį Anykščių savivaldybėje vyko Anykščių koplyčios sutvarkymo projekto svarstymas. Gyventojai piktinosi, kad dalį
koplyčios teritorijos norima aptverti.
Plačiau - ,,Anykštoje”.

Prancūzų grupės ,,KO KO MO” gitaristas kelis akordus sugrojo
nušokęs nuo scenos.

11 psl.

,,Devil is fine“ skelbiama ant
festivalio ,,Devilstone“ scenos. Išvertus - ,,Velnias yra gerai!“
Velnias krikščionybėje suprantamas kaip angelas, sukilęs prieš
Dievą. Kita gėrio pusė. Šviesos
metamas šešėlis. Jeigu velnias yra
gerai, galima atsipalaiduoti. Šiuolaikiniai psichologai net pataria
sau leisti parodyti ,,ožius“, nes esą
iš pasąmonės šešėlinė, tamsioji
pusė vis tiek kada nors išlįs. Ir ne
gražiausiais pavidalais, jeigu negatyvias emocijas slopinsime.
Tačiau aš už Žaną Polį Sartrą.
Jis rašė, kad didžioji žmogaus
paslaptis yra anaiptol ne savo
kompleksų suvokimas, o savo
laisvės ribų žinojimas. Jo atsparumas skausmui ir mirčiai. Tačiau
gyventi manant, kad velnias yra
faina, matyt, yra lengviau.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Grybai kol kas atsargūs
Praėjusią savaitę Anykščių rajone atsidarė pirmosios grybų
supirktuvės, tačiau kol kas grybai mūsų rajono miškuose dygsta
labai atsargiai.

Kol kas krepšį voveraičių Anykščių rajono miškuose gali pririnkti tik profesionalai. 		
Asociatyvinė nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Grybus superkančios IĮ ,,Pjauk
grybą“ savininkas Mindaugas Balčiūnas ,,Anykštai“ sakė, jog per savaitę sulaukė tik keturių klientų, o
didžiausias nupirktas kiekis iš vieno
asmens - 7 kilogramai. ,,Pjauk grybą“ supirktuvė yra mobili, Viešintų
seniūnijos Padvarninkų kaime įsikūręs grybų supirkėjas pats atvažiuoja
pas klientus. Šiuo metu dygsta tik
voveraitės, ,,Pjauk grybą“ už jų kilogramą moka 4 eurus. ,,Kai kas,
sako, jau yra matę lepšių, bet kol
kas ir jie yra retenybė“, - ,,Anykštai“
sakė verslininkas. Pernai žemiausia
kaina už voveraičių kilogramą buvo
3 eurai, o užpernai, kai buvo geras
derlius, kaina krito net iki euro už
kilogramą.
M.Balčiūnas perka ir uogas, kurių
taip pat ... nėra. Nes mėlynes nukando gegužės šalnos, o bruknėms dar
neatėjo laikas.
,,Pjauk grybą“ veikia trejus metus. M.Balčiūnas ,,Anykštai“ sakė,

kad linksmas įmonės pavadinimas
turi du atspalvius - tiesioginė prasmė nurodo, kad verslas siejamas su
grybais, perkeltinė - nebijojimą suklysti.
M.Balčiūnas ,,Anykštai“ dėstė
turįs ambicingą planą savo įmonės
gaminamus obuolių sūrius padaryti
Anykščių simboliu. Lietuvoje yra
apie 150 prekybos vietų, kur parduodami verslininko obuolių sūriai.
Jų prekinis ženklas ,,Marijos trobelė“. Anykščiuose šių sūrių galima
nusipirkti ,,Mandruose puoduose“,
,,Nykščio namuose“, ,,Biržų duonoje“, Turizmo ir verslo informacijos
centre. ,,Sūrių gamybos idėja kilo
per vienas iš Anykščių ,,obuolinių“.
Tose obuolinėse mačiau tik obuolius
ir obuolių sultis. Na, jeigu obuoliai
yra Anykščių simbolis, reikia juos
maksimaliai panaudoti. Tikiuosi, kad
ateityje Anykščius aplankę turistai
lauktuvių vešis ne vyno, o obuolių
sūrių“, - kalbėjo verslininkas.

Prasčiausiai sekėsi lietuvių kalbos ir literatūros egzamine
Nacionalinis egzaminų centras šią savaitę paskelbė valstybinių
brandos egzaminų rezultatus. Šiemet Anykščių rajone abiturientams egzaminų vertintojai parašė šešis maksimalius įvertinimus
- 100-tukus.
Dviem šimtukais įvertintos
anglų kalbos bei informacinių
technologijų valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų žinios.
Visi šie keturi 100-tukai atiteko
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos abiturientams.
Dar vieną 100-tuką Anykščių
Jono Biliūno gimnazijos abituri-

entas pelnė už lietuvių kalbos ir
literatūros egzaminą.
Kita vertus, istorijos valstybinį
brandos egzaminą 100-tuku išlaikė Svėdasų Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos dvyliktokas.
Prasčiausiai rajono 12-tokams
sekėsi su lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu. Jo neišlaikė

penki Anykščių Jono Biliūno bei
du Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos abiturientai. Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino neišlaikė du 12-tokai : vienas
Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje, kitas - Anykščių technologijos mokykloje. Po vieną Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje
neišlaikyti fizikos bei informacinių technologijų egzaminai. Dar
vienam Anykščių Jono Biliūno
gimnazijos 12-tokui nesėkmingas
buvo biologijos egzaminas.

Anykščių rajono savivaldybės
Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Nijolė Pranckevičienė ,,Anykštai“ sakė, kad kol kas
negalinti supažindinti su valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatais, kadangi jų
skyrius nesulaukė iki ketvirtadienio darbo dienos pabaigos, o šiuo
metu specialistė atostogauja.
Šiemet Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklas baigė
176 abiturientai.
-ANYKŠTA

Vaiko teisių apsaugos specialistai sureagavo į
beveik 300 pranešimų
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nuo 2018
metų liepos 1 dienos iki šių metų liepos 1-osios Anykščių rajono
savivaldybės teritorijoje gavo 292 pranešimus apie galimus vaiko
teisių pažeidimus.
Tarnyba skelbia, kad iš gautų pranešimų net 70 proc. atvejų (dėl 203 vaikų) buvo grėsmės
vaikui lygis vertintas, bet nenustatytas. 168 atvejais nustatytas
I grėsmės vaikui lygis ir tėvams
pradėta teikti pagalba. 22 vaikams
nustatyta aukščiausia grėsmė vaiko saugumui.
Analizuojant situaciją per pastaruosius metus, stebima tenden-

cija, kad pranešimų apie vaiko
teisių pažeidimus bei vaikų, paimamų iš nesaugios aplinkos, skaičius gana stipriai didėja šiltuoju
metų laiku bei šventiniais laikotarpiais. „Tai rodo, kad vaikų tėvai, globėjai linksmindamiesi nevengia piktnaudžiauti alkoholiu,
konfliktuodami bei smurtaudami
spręsti kylančius ginčus. Pavyzdžiui, Anykščių rajono savival-

dybės teritorijoje šių metų sausį
buvo gauta tik 10 pranešimų apie
galimą vaiko teisių pažeidimą, o
štai gegužės mėnesį pranešimų
skaičius šoktelėjo triskart – gautas
net 31 pranešimas“.
Dažniausias pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus informacijos šaltinis – policija.
Nuo 2018 metų liepos 1 dienos
vaiko teisių apsaugos sistemoje
pradėjo veikti mobilioji komanda,
kurią sudaro trys specialistai: psichologas, specialistas, dirbantis
su priklausomybių turinčiais žmonėmis, bei socialinis darbuotojas.
Mobilioji komanda 14 kalendori-

nių dienų teikia intensyvią pagalbą toms šeimoms, kurių vaikams
buvo nustatytas aukščiausias
grėsmės lygis.
Per pastaruosius metus mobilioji komanda Anykščių rajono
savivaldybės teritorijoje teikė
intensyvią psichologo, socialinio
darbuotojo ir specialisto, dirbančio su priklausomybių turinčiais
asmenimis, pagalbą 14 šeimų:
apie 50 kartų lankėsi šeimose, parengė per 10 rekomendacijų atvejo
vadybininkams dėl tolesnio darbo
su šeimomis, dalyvavo atvejo vadybos posėdžiuose.
-ANYKŠTA

Praturtėjusiems socialinio būsto nuomininkams -Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
Savivaldybės patikros
Anykščių rajono tarybos sprendimu vienai keturių asmenų šeimai teks išsikelti iš Anykščių rajono savivaldybės socialinio būsto
fondui priklausančio dviejų kambarių buto, kadangi šeimos deklaruota pajamų bei turto vertė viršijo nustatytas ribas. Dar vienai Anykščių rajono savivaldybės socialinio būsto nuomininkei
problemų kilo dėl to, kad ji uždarbiavo užsienyje - jai leista būstą
nuomotis rinkos kainomis.
Savivaldybės specialistai išsiaiškino, kad keturių asmenų šeima, kurios gyvenamoji vieta bei
pavardė neviešinama dėl asmens
duomenų apsaugos, praėjusių
metų turto deklaracijoje nurodė
turinti sodo namą, du sodo sklypus, kitos paskirties statinį ir du

automobilius. Nustatyta, kad minėtos šeimos turto vertė daugiau
nei 100 proc. viršijo nuostatas,
kurios leidžia nuomotis socialinį
būstą lengvatinėmis sąlygomis.
Šeima taip pat gavo ir per 60
proc. didesnes, nei įstatyme numatyta, kam priklauso gauti soci-

alinį būstą, pajamas, tad iš Savivaldybės socialinio būsto jai teks
išsikraustyti.
Savivaldybės specialistai taip
pat nustatė, kad vienos neįgalumo pensiją gaunančios anykštėnės, kurios gyvenamoji vieta
bei pavardė taip pat neskelbiama
dėl asmens duomenų apsaugos,
pajamos beveik 90 proc. viršijo
reikalavimus, leidžiančius jai gyventi Savivaldybės socialiniame
būste.
Nuomininkė pateikė paaiškinimą ir algalapius, nurodydama,
kad 2018 metų vasarą dirbo užsienyje, dėl to padidėjo metinės

pajamos. Nuomininkė paaiškino,
kad tai buvo vienkartinis išvykimas ir kad šiuo metu jos pajamas
sudaro tik neįgalumo pensija.
Įvertinusi tai, kad nuomininkė neturi kito tinkamo būsto, jai
nustatytas neįgalumas, Anykščių
rajono taryba priėmė sprendimą
šį būstą jai nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis.
Anykščių rajono savivaldybės
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
duomenimis, į asmenų ir šeimų,
turinčių teisę į paramą būstui
išsinuomoti, sąrašus šiuo metu
įrašyti 72 asmenys bei šeimos,
laukiantys socialinio būsto.

spektras
Prezidentas. Išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį
Seime davęs priesaiką pradėjo eiti
Respublikos Prezidento pareigas.
Iškilmingame parlamento posėdyje
naujasis šalies vadovas prisiekė būti
ištikimas Lietuvos Respublikai ir
Konstitucijai, sąžiningai eiti pareigas
ir būti visiems lygiai teisingas. Žadėdamas kurti gerovės valstybę ir kovoti su socialine atskirtimi, 55 metų
ekonomistas G. Nausėda gegužę per
prezidento rinkimų antrąjį turą surinko beveik 66 proc. balsų.
Jis šalies vadovo poste pakeitė dvi
kadencijas prezidento pareigas ėjusią
Dalią Grybauskaitę.
Bokštas. Penktadienį Birštone lankytojams atveriamas apžvalgos bokštas. Iki Nemuno kilpų regioniniame
parke ant Škėvonių gūburio pastatyto
bokšto apžvalgos aikštelės reikia kilti
45 metrus, o viso bokšto aukštis siekia 51 metrą. Norint į jį pakilti reikia
užlipti 300 laiptelių, kylant į bokštą
įrengtos šešios atokvėpio vietos. Lankytojai su negalia gali privažiuoti automobiliu iki pat bokšto, kur įrengta
nedidelė stovėjimo aikštelė. Jiems,
kaip ir lipti laipteliais nenorintiems
lankytojams, įrengti specialūs informaciniai stendai su QR kodais, kuriuos nuskaičius telefonu, jo ekrane
matosi iš bokšto atsiveriantys vaizdai.
Užstoja. Iš valdančiosios „valstiečių“ frakcijos pasitraukusį Vytautą
Baką siekiama ne tik atstatydinti iš
Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko
posto, bet ir apskritai pašalinti iš šio
komiteto, sako opozicinių konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.
„Dabar Seime vyksta mūšiai, kad jį
(V. Baką – BNS) išbrauktų iš komiteto. (...) Keičiama komiteto struktūra,
komitetas mažinamas, kad mišriai
grupei neliktų kvotos ir jis yra išbraukiamas. Jis bus turbūt įrašytas
į kokį Kaimo reikalų komitetą, kaip
pamokymas, pažiūrėkit, kas būna
žmonėms, kurie išdrįsta paprieštarauti Ramūnui Karbauskiui“, – Žinių
radijui penktadienį sakė G. Landsbergis. Konservatorių lyderis taip pat
neseniai tapo Seimo NSGK nariu, jis
komitete pakeitė į Europarlamentą išrinktą Rasą Juknevičienę.
Kalės. Už kunigo Ričardo Mikutavičiaus nužudymą nuteistas Vladas
Beleckas turi kalėti iki gyvos galvos,
ketvirtadienį paskelbė Kauno apygardos teismas, atmetęs nuteistojo
prašymą skirti terminuotą bausmę.
„Teikimas yra nepagrįstas, todėl teisėjų kolegija (...) nutaria netenkinti
Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos teikimo“, – sakė teisėja
Svetlana Jurgaitienė.
Pasak jos, aplinkybė, kad jis jau
praleido 20 metų nelaisvėje, yra tik
formali, tačiau nesudaro pagrindo
tenkinti prašymą skirti terminuotą
bausmę. Tuo tarpu nuteistojo asmenybės pokyčiai nėra pakankami, jog
būtų galima sakyti, kad bausmės tikslai buvo pasiekti.
Sukčiai. Ketvirtadienį į uostamiesčio policiją kreipėsi bendrovė, kuri,
kaip įtariama, galėjo nukentėti nuo
sukčių ir pervesti jiems 30,7 tūkst.
eurų. Klaipėdos apskrities policijos
duomenimis, liepos 2 dieną iš bendrovės sąskaitos pinigai už suteiktas
paslaugas buvo pervesti kitai įmonei, tačiau susisiekus su neva laišką
siuntusia įmone, šios atstovai nurodė
laiško nesiuntę, o pinigų negavę. Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.

SITUACIJA

???

Kaip
reaguotumėte,
jei šalia Jūsų
namų būtų
statomas vėjo
jėgainių parkas?

Eglė LEONOVAITĖ:
- Tikrai nenorėčiau, kad tokie
malūnai būtų arti gyvenamųjų
namų, nes nei vaizdas gražus, nei
kas. Aišku, naudos jie duoda, bet
tie žmonės, kuriems jie duoda žalos, tos naudos net nepamatys. Tik
manau, kad tokie malūnai daugiausia naudos duoda tam, ant kieno jie
žemės stovi - kam nebūtų malonu
gauti po kelis tūkstančius už tai,
kad ant jų žemės stovėtų šie aparatai.

Gintaras SLAVINSKAS:
- Vienintelė galima priežastis
norėti - nauda. Pavyzdžiui, nemokama elektra nakties metu aplinkiniams gyventojams. Antraip, kas
norėtų vibruojančių, burzgiančių
monstrų???

Amfibijos pirkimą tirs, bet
kaltų kaip ir nėra...
tiekėjas. O paraišką rengė tas skyriaus specialistas, kuris Savivaldybėje nebedirba“, - ,,Anykštai“ sakė
V.Vilkickaitė. Perklausta, kas tas
specialistas, V. Vilkickaitė atsakė,
jog paraišką rengė Skaidrė Lakačauskienė.
Ji svarstė, kad dėl pirmojo fiasko kalta ne amfibija, o ... Šventoji. ,,Upė nusekusi, apaugusi. Gal
reikėjo tą amfibiją bandyti ežere.
Stovinčiame vandenyje, manau,
jos darbas pasiteisins“, - kalbėjo
Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus vedėja.

Seimo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša
ironizavo, kad anyktšėnų
nupirktai amfibijai tinkamiausia vieta yra ,,Siauruko“ muziejus.
(Atkelta iš 1psl.)
Skęstančiųjų gelbėjimas pačių skęstančiųjų reikalas
UAB ,,Taiklu“ direktorius Martynas Knyzelis ,,Anykštai“ aiškino,
kad jo firma Anykščių savivaldybei
pardavė kokybišką amfibiją ,,Mavi
Deniz“. ,,Iškilo techniniai nesklandumai. Dabar juos ištaisome. Mašiną mes išsivežėme“, - ,,Anykštai“
sakė UAB ,,Taiklu“ direktorius.
M.Knyzelis
sakė,
kad
UAB,,Taiklu“ pardavė dvi analogiškas
amfibijas-šienapjoves
Anykščių rajono ir Panevėžio
miesto savivaldybėms. Iki šiol nei
UAB,,Taiklu“, nei apskritai kokia
nors kita firma Lietuvoje nespecializuotai įmonei amfibijos - žoliapjovės nebuvo pardavusi. Lietuvoje yra gal trys privačios įmonės,
kurios teikia vandens telkinių šienavimo paslaugas.
,,Daiktas, kurį pardavėme, visiškai atitinka techninę užduotį. Mes
pardavėme tai, ko prašė klientas.
Techninėje užduotyje nėra minimas upės šienavimas“, - kalbėjo
verslininkas.
M.Knyzelis ,,Anykštai“ sakė,
kad amfibija ,,Mavi Deniz“ yra pajėgi plaukti prieš upės srovę, tačiau
ji skirta ,,daugiau lygiems vandenims“.
UAB ,,Taiklu“ vadovas anykštėnų bandymus šienauti užžėlusią
Šventosios vagą jo firmos parduota
amfibija lygino su traktoriuko-žoliapjovės darbu. Pasak verslininko,
nederėtų kaltinti pardavėjo, jeigu nusipirktas traktoriukas negali
užropoti į stačią kalvą ar šienauti
griovių - pats pirkėjas turėtų žinoti,
kokiam tikslui tokį įrenginį perka.
Olandai: ,,anykštėnai
nusipirko prastą daiktą“

Daugvilė PASKEVIČIŪTĖ:
- Žinoma, kad tai gąsdina! Dar
prie gyvenamųjų namų... ūžimas,
burzgimas išvarys žmones iš proto,
ir ne tik!! Tegul stato į jūras arba
kalvotose vietose, bet tik kur žmonės negyvena!.. Jokio grožio jos neturi, kai jų pristatyta 3 ar 20!! Iškerta
mišką, palieka lauką ir pristato propelerių.. Išdarkytas kraštovaizdis malūnais užkištas. Mano manymu,
daugiau žalos negu naudos.

2019 m. liepos 13 d.

Olandijos įmonės ,,Mobarn“ atstovai, kuriems išsiuntėme ,,Mavi
Deniz“ nuotraukas, ,,Anykštai“
parašė, jog tai ,,tikrai nebuvo išmintingas pirkinys“. ,,Žiūrint į
nuotraukas, matomos mašinos
,,problematiškos zonos“, ir ne tik
dėl jos svorio ar struktūros, Mes,
,,Mobarn“, kuriame tokias mašinas
jau nuo 2007 metų ir jas parduodame visame pasaulyje. Taip pat
mūsų mašinos kainuoja pigiau nei
jūsiškė - mūsų kaina prasideda nuo
60 tūkst. eurų“, - ,,Anykštai“ para-

Anykščių rajono tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas, ,,darbietis“ Ričardas Sargūnas sakė, jog po
,,Anykštos“ skambučio imsis
amfibijos pirkimo tyrimo.
šė ,,Mobarn“ atstovas.
Redakcijos kalbintas vienos iš
Lietuvoje veikiančios, vandens
telkinių šienavimo paslaugas teikiančios firmos atstovų teigė, jog
anykštėnų nusipirkta amfibija yra
nekokybiška, tačiau, pasak jo, vargu ar ir tobula šienapjovė sugebėtų
išvalyti Šventosios upės vagą.
,,Olandai ar vokiečiai savo vandens telkinių nėra taip užleidę kaip
lietuviai. Jų technika iš esmės nėra
skirta šienauti pievomis virtusių
vandens telkinių“, - sakė verslininkas. Jo teigimu, Lietuvoje yra
gal trys, na, gal penki žmonės, kurie gali vairuoti amfibijas, o naujo
specialisto paruošti nėra įmanoma.
,,Žmogų reikėtų siųsti mokytis į
Švediją. Jo mokslai kainuotų tūkstančius. Paskui jam reikėtų mokėti tūkstančius, kad grįžtų, nes,
įgijęs tokią specifinę profesiją, jis
lengvai gaus darbą Vakaruose. Ir
labai gerai apmokamą“, - apie tai,
kad amfibijų vairuotojų paruošimas yra padėtis be išeities, aiškino
verslininkas (,,Anykšta“; 2019 07
09; ,,Įtaria, jog Anykščių amfibija
- nelegali kopija“; Vidmantas ŠMIGELSKAS).
Kaltieji Savivaldybėje
nebedirba
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
komisijai, kuri 2018-ųjų rudenį nusipirko amfibiją, vadovavo Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, eksmero Kęstučio
Tubio bendražygis Ramūnas Blazarėnas. Jis ,,Anykštai“ aiškino, kad
už keistą (nors greičiau - kvailą)
pirkinį atsakomybės neprisiimsiąs.
Pasak dabartinės Rajono tarybos
nario R.Blazarėno, jis tik prižiūrėjo pirkimų procedūras, o techninę
užduotį sudarė Anykščių savivaldybės administracijos Investicijų ir
projektų valdymo skyrius.
Iš penkių šio skyriaus darbuotojų
tik dvi dirba antrus metus. Skyriaus
vedėja Vilma Vilkickaitė ,,Anykštai“ dėstė, kad dabartinis skyriaus
kolektyvas neturėtų prisiimti atsakomybės nė už vieną projektą, nes
tik pabaigia kitų žmonių pradėtus
darbus. ,,Daiktas pirktas įgyvendinant Lietuvos-Latvijos projektą,
kuris patvirtintas gal dar 2016 metais. To daikto pirkimas buvo numatytas projekte. Pirkimas buvo
paskelbtas viešai, dalyvavo vienas

Daiktai tokie patys sąlygos kitos
Panevėžio savivaldybė savosios
amfibijos dar neišbandė. Už Panevėžio amfibijos projektą atsakingas
šios Savivaldybės administracijos
darbuotojas Remigijus Kėvelaitis
,,Anykštai“ aiškino, kad laukia,
kada į Panevėžį atvažiuos amfibijos
pardavėjai ir apmokys, kaip ja naudotis. ,,Ji skirta Nevėžio pakrančių
augmenijos šienavimui“, - paklaustas, kokiu tikslu Panevėžys pirko
amfibiją, kalbėjo valdininkas.
Panevežys, regis, nesiruošė turkiška amfibija šienauti Nevėžio
upės vagos. ,,Išbandysim - matysim, kaip sekasi. Gal ir įmanoma.
Nevėžio vagos šienavimo paslauga yra perkama. Upė šienaujama
jei ne kasmet, tai tikrai bent kas
antrus metus. Neatrodo Nevėžis
kaip pieva“, - svarstė už Panevėžio
amfibijos projektą atsakingas specialistas.
Kontrolierius laukia
nurodymų
Anykščių rajono savivaldybės
kontrolierius Artūras Juozas Lakačauskas ,,Anykštai“ sakė, kad yra
rengiamas Rajono tarybos sprendimas, kuriuo jam bus pavesta išanalizuoti amfibijos viešąjį pirkimą.
O Anykščių rajono tarybos Antikorupcinės komisijos pirmininkas, ,,darbietis“ Ričardas Sargūnas
,,Anykštai“ pripažino, kad pirkimas buvęs labai įdomus. ,,Jeigu bus
kreipimasis, tada galėsime pradėti
tyrimą. Kol kas mes tik pakraipėme
galvas...“ - komentavo politikas.
Žurnalisto perklaustas, ar Antikorupcijos komisija jokių veiksmų
neiims, kol kas nors jos neparagins
atlikti tyrimą, R.Sargūnas atsakė:
,,Jūs kreipėtės – reiškia, yra reikalas pažiūrėti, kas ten padaryta.“
Atiduoti ,,Siauruko“ muziejui!
Seimo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša ,,Anykštai“ sakė, kad
situacija yra groteskiška. ,,Nusiperki lygintuvą ir kepi ant jo kiaušinius“, - Anykščių savivaldybės
pirkinį, kainavusį beveik 75 tūkst.
eurų, įvertino Seimo narys. ,,Vienintelė logiška išeitis - perduoti
amfibiją ,,Siauruko“ muziejui.
Reiks, aišku, įrodyti, kad ta amfibija tiesiogiai siejasi su geležinkeliu. Bet įrodys... Matome, kaip kai
kurie žmonės sugeba puikiai viską
įrodinėti. Gal užsteks? Galiu ilgokai apie tai kalbėti, bet mano kalbos
žanras, kiek bekalbėčiau amfibijos
klausimu, nesikeis“, - ironizavo
politikas.

savaitės citatos
Nėr už ką, nėr už ką...

Ramūnas
BLAZARĖNAS,
Anykščių rajono tarybos narys,
išrinktas pagal K.Tubio visuomeninio komiteto sąrašą, žurnalisto paprašytas komentaro
apie amfibiją, kuri už beveik 75
tūkst. eurų nupirkta tuo metu,
kai viešųjų pirkimų komisijai
jis vadovavo: ,,Jau visko prirašėt.
Ačiū, ačiū.“
Atostogos užklupo bemaigant
telefoną?
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono tarybos narys,
išrinktas pagal K.Tubio visuomeninio komiteto sąrašą, pats
perskambinęs žurnalistui ir išgirdęs, jog iš jo norima nuomonės apie amfibiją: ,,Negaliu kalbėti, atostogauju.“
Niekaip nepataiko į kaimynų
langus?
Žilvinas
AUGUSTINAVIČIUS, Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas, apie naktį Anykščiuose
girdimus šūvių garsus, kurių realiausia priežastis - ūkininkų patrankos: ,,Dujinės patrankos nustatytu intervalu pokšteli. Bet jos
pokši ritmiškai, vienodais intervalais.“
Amfibija, kaip ir traukinys,
žolės upėje nepjauna
Sergejus JOVAIŠA, Seimo
narys, konservatorius, apie amfibiją: ,,Vienintelė logiška išeitis - perduoti amfibiją ,,Siauruko“
muziejui. Reiks, aišku, įrodyti, kad
ta amfibija tiesiogiai siejasi su geležinkeliu. Bet įrodys...“
Dar geriau - žiemą ir ant
asfalto...
Vilma VILKICKAITĖ, Anykščių savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus vedėja, apie amfibijos
išbandymą: ,,Upė nusekusi, apaugusi. Gal reikėjo tą amfibiją bandyti ežere. Stovinčiame vandenyje,
manau, jos darbas pasiteisins.“
Žemaitiją lydėjo ta pati lemtis
kaip Agnę Širinskienę
Gintautas ZABIELA, archeologas, mokslų daktaras, tyrinėjęs Medvėgalio piliakalnį: ,,Vėliau tokių žygių mes nebežinome,
o Žemaitija buvo patekusi į Ordino
rankas tik dėl politinių Vytauto
sprendimų, bet ne nukariauta.“
Gal lemia kainos ir kokybės
santykis?
Vytautas VAIŠKŪNAS, Utenos aspkrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas,
apie Utenos regiono narkomanų
pomėgius: ,,Dažniausiai Utenos
apskrityje vartojamos kanapės ir
amfetaminas. Heroinas tik Visagine. Heroiną reikia durtis, o besibadančių nėra daug.“

Iš pirmų lūpų
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Policija: avarijų mažėja, vagys
sėkmingai gaudomi vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) vadovai surengę spaudos konferenciją džiaugėsi, kad bendra apskrities nusikaltimų statistika vis gražėja, tačiau kai kurios sferos,
pavyzdžiui, prekyba narkotikais, yra sunkiai valdomos.
Penkių šių metų mėnesių veiklos ataskaitą Utenoje žurnalistams pristatė Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas, jo pavaduotojas Vaidotas Žilys bei
Kelių policijos skyriaus viršininkas Rolandas Antanas Skrebiškis.

pasak V.Vaiškūno, prieš 15 metų
apskrityje nužudymų būdavo net
15 ar 20 per metus.
,,Kiek aprimo telefoniniai sukčiai. Iš Lukiškių ar Alytaus jie net
į Skandinaviją skambindavo“, kalbėjo Utenos AVPK viršininkas.
Deja, pasak jo, pastaruoju metu
mūsų apskrities gyventojai pamėgo sukčiams pervesti pinigus kaip
neva avansą už buitinę techniką.
Apie prekiautojus narkotikais
V.Vaiškūnas aiškino, kad, kol bus
paklausa, bus ir pasiūla. ,,Dažniausiai Utenos apskrityje vartojamos kanapės ir amfetaminas. Heroinas tik Visagine. Heroiną reikia
durtis, o besibadančių nėra daug“,
- dėstė Utenos AVPK viršininkas.
Jis kalbėjo, kad policija paprastai
pagauna mažmenininkus, o kanapių ,,verslą“ pradėti labai paprasta - sėklų galima atsisiųsti ir, bute
įsirengus specialią spintą, auginti
kanapes.
V.Vaiškūnas atkreipė žurnalistų dėmesį į ,,girdyklas“. ,,Aš ne
abstinentas, bet ,,girdyklas“ reikia
uždaryti. Barai turi būti, bet ,,girdyklų“ negali būti. Arba jas reikia
rodyti kaip muziejus“, - poziciją
dėstė pareigūnas. Pasak jo, birželio mėnesį Utenos apskrityje per
tris dienas žuvo du žmonės dėl neblaivių vairuotojų kaltės.

centrus“, - kalbėjo V.Vaiškūnas.
Policininkai džiaugėsi, kad Lietuvoje pasiektas vienas aukščiausių
vagysčių ištyrimų rodiklių Europoje, o Utenos AVPK yra vienas iš
Lietuvos lyderių šioje sferoje.
Šiemet Utenos apskrityje nebuvo nė vieno buitinio nužudymo,

Utenos AVPK Kelių policijos
skyriaus
viršininkas
R.A.Skrebiškis konstatavo, kad
pernai per 5 mėnesius Utenos regione fiksuotos 38 įskaitinės avarijos, per kurias žuvo 3 žmonės,
šiemet per tą patį laiką - 31 avarija
(1 žuvęs žmogus) . R.A.Skrebiškis
kalbėjo, kad, jo nuomone, avaringumą mažina ir policininkų atliekamos prevencinės priemonės, ir
piliečių sąmoningumo augimas.
,,Daugiau nei pusė gyventojų
pranešimų apie neblaivius vairuotojus pasitvirtina“, - sakė policininkas.
R.A.Skrebiškis aiškino, kad

džiam pasiruošimui ir suderinižiniasklaidos priemonės šią
mui su visomis suinteresuotomis
žinią vėliau tik nusirašys nuo
pusėmis, todėl nusprendėme
šių ,,Rievių“.
šiais metais neskubėti ir neda,,Street art“ projekto idėja
ryti bet kaip. Priėmėme sprenbuvo vystoma ir šiais metais,
dimą padaryti metų pertrauką,
pratęsiant pernai pradėtą
o jau po šio festivalio iškart
iniciatyvą - kartu su kiekvieno
pratęsti bendradarbiavimą su
festivalio pradžia papuošti
menininku ir pastato savininvieną iš Anykščių miesto sienų
kais dėl kitų
,,street art“
metų. Akimeno kūriniu.
...O katinai? Kokia Anykš- vaizdu, kad
Idėją vystėme
čių legenda pasakoja apie ka- tokių projektų
beveik pusę
tinus? Po velnių, juk tai nieko derinimo
metų. Su vienu
iš peržvelgtų
bendro neturi su Anykščių procesai
Europos ,,street
krašto istorine bei kultūrine užtrunka, nes
tai yra didelė
art“ menininkų
praeitimi!...
atsakomybė,
užmezgėme
kurią prisiiryšius ir ėmėme
mant viskas
intensyviai
turi būti atsakingai pasverta.
komunikuoti - dėl projekto
Iš tiesų gaila, kad šiais metais
apimties, lokacijos, techninio
nauju ,,street art“ kūriniu
įgyvendinimo. Pavasarį iškilo
nepasidžiaugsime, bet idėjos
vienas iš pagrindinių iššūkių
neatsisakome, ir ji yra kito
- kūrinio vieta. Menininkui
festivalio planuose“, - priežasatrodė patrauklesnė ne ta siena,
tis, kodėl šiemet nebus grafičio,
kurią buvo dedikavę pastato
specialiai ,,Anykštai“atskleidė
šeimininkai ,,Anykščių vynas“.
,,Devilstone“ festivalio organiKai paaiškėjo visos su pastatu
zatoriai.
susijusios aplinkybės ir sutaJau bandau įsivaizduoti, kiek
rėme dėl sienos, perėjome prie
Anykščiuose šią vasarą vėl
eskizo. Jį gavus iš menininko,
turėjo atsirasti meno ,,ekspervėl kilo svarstymai iš visų trijų
tų“, kurie būtų aiškinę, koks
pusių - pastato šeimininkų, fesgrafičio piešinys Anykščiams
tivalio ir menininko dėl piešinio
labiau tinka ar ne. Ogi jų šieidėjos, spalvų. Vėlyvą pavasarį
met būtų buvę gerokai mažiau!
beveik nebeliko laiko sklan-

Kadaise Anykščiuose buvo tokia
Anykščių rajono savivaldybės
Kultūros taryba, kuri slaptuose nuo žurnalistų posėdžiuose
patarinėjo, kokie kultūriniai
sprendimai mūsų miestui geriausi. Labai juokinga, tačiau
jos nebeliko, kai festivalio
,,Devilstone“ organizatorių
užsakymu ant bendrabučio
sienos buvo nupieštas gaidys.
Pamanykit, tos tarybos nariai
įsižeidė, kad į jų nuomonę, koks
turėtų būti grafitis, nebuvo atsižvelgta, ir išsiskirstė kas sau.
Nieko baisaus, nes tai buvo
visuomeninis organas, tačiau
įsivaizduokit, jei dėl nepatinkančio grafičio staiga atsistatydina Anykščių rajono meras ar
pareigas palieka visas Anykščių
rajono savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyrius?
Šioje vietoje norėčiau
pacituoti keletą minčių apie
meną pamąstymui: ,,Mūsų
laikais menas — tai prožektorius ir ginklas“(E. Volfas).
Arba ,,Meną reikia jausti, o ne
suprasti ( R. Gurmonas).
Kaip žadėjau šių ,,Rievių“
pradžioje, jūs, mielieji ,,Anykštos“ skaitytojai, pirmieji dabar
sužinosite, ką šiemet buvo
planuojama piešti ant ,,Anykščių
vyno“ gamyklos sienos.

,,Mes norėjome piešti diedą
girtuoklį su daug katinų“, atskleidė vienas iš festivalio
,,Devilstone“ organizatorių
Vaidas Voronavičius.
Mintis kaip ir aiški, ,,Anykščių
vynas“ gamina alkoholinius
gėrimus, todėl girtuoklis diedas
ant sienos visai dera. Toks piešinys atliktų savotišką socialinę
misiją, aiškindamas vietos jaunimui ir atvykstantiems turistams
apie alkoholio daromą žalą. O
katinai? Kokia Anykščių legenda
pasakoja apie katinus? Po velnių, juk tai nieko bendro neturi
su Anykščių krašto istorine bei
kultūrine praeitimi!
Tačiau ir šioje vietoje galima
rasti sąsajų. Pamenat iš vaikystės tokią Kosto Kubilinsko
pasaką ,,Katinėlis ir gaidelis“?
,,Katinėlis su gaidžiu/ Statė
namą po medžiu./ Pasistatė ir
gyvena. Dun dun dun! — kažkas
dundena.
Iš lovelės atsikėlęs, Klausia
rainas katinėlis:/— Kas ten
beldžias į duris,Gyvulėlis ar
žvėris?”
Šioje pasakoje minima ir
daugiau žvėrių, todėl su laiku
Anykščiai spalvingųjų grafičių
pagalba virstų tikru ,,Pasakų
parku“, kuriame skamba metalo
muzika ir visi geria tik nealkoholinį vyną ,,Monikutės vasara“.

Spaudos konferencijoje penkių mėnesių veiklos rezultatus pristatė (iš kairės) Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas, jo pavaduotojas Vaidotas Žilys bei
Kelių policijos skyriaus viršininkas Rolandas Antanas Skrebiškis.		
Autoriaus nuotr.

V.Vaiškūnas dėstė, kad apie 60
proc. gaunamų pranešimų apie
pažeidimus yra ,,socialinio pobūdžio“. O atskiri Utenos apskrities
rajonai turi savo nusikalstamumo

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
,,Anykšta“ šią savaitę pranešė, kad festivalio ,,Devilstone“
organizatoriams nepavyko
susitarti dėl dar vieno grafičio Anykščių mieste. Kaip
žinia, šį kartą ,,velniai“ buvo
nusitaikę išmarginti ,,Anykščių
vyno“ gamyklos sieną. Kas
gi nutiko, kad planai sugriuvo, net neabejoju, perskaitėte
laikraštyje, tačiau po to, kai
jis jau buvo atspausdintas, iš
,,Devilstone“ organizatorių
atskriejo išamus paaiškinimas,
kas gi nutiko. Jums, be abejo,
labai įdomu ir tai, kas gi buvo
sumanyta nupiešti ant ,,Anykščių vyno“gamyklos sienos?
Jums tiesiog pasisekė, kad esate
,,Anykštos“ skaitytojas, nes tai
sužinosite pirmasis, nes kitos

Policininkai gali prekiauti
automobiliais
Pernai vasarą Utenos AVPK pareigūnai sulaikė grupę prekiautojų
automobiliais, kurie galimai slėpė
mokesčius. Prekybininkų teisminis procesas nėra baigtas, tačiau
V.Vaiškūnas kalbėjo, kad Utenos
automobilių turguje nuslepiamų
mokesčių mastai yra neįtikėtinai
dideli. ,,Anksčiau užsiimdavome
,,mailiaus“ žvejyba. Dabar masteliai jau yra kiti“, - kalbėjo Utenos
AVPK viršininko pavaduotojas
V.Žilys. Šis pareigūnas viešai kaltinamas, jog operacija Utenos automobilių turguje - neva jo kerštas
konkurentams. Viešojoje erdvėje
skleidžiama informacija, kad vienas iš Utenos AVPK vadovų pats
prekiauja automobiliais.
,,Vaidoto Žilio veiklą tikrino 6 institucijos“, - kalbėjo
V.Vaiškūnas. Jis sakė, kad jo pavaduotojas automobilių prekyba
neužsiima, o pats V.Žilys aiškino,
kad domisi automobiliais, turi du
antikvarinius ,,Mersedesus“, paprastai važinėja nepigiomis mašinomis. V.Žilys pastebėjo, kad
vienas iš įtariamųjų automobilių
prekiautojų yra buvęs jo studentas
Utenos kolegijoje, kur pareigūnas
skaito teisės paskaitas.
Utenos AVPK
viršininkas
V.Vaiškūnas tvirtino, kad iš esmės policijos pareigūnams nėra
draudžiama užsiimti prekyba automobiliais, nes ,,policininkai gali
turėti antraeilį darbą.“

Girtumo rekordas priklauso
moteriai

Kanapių sėklų galima ir
atsisiųsti

policijos pareigūnai pakeitė reidų
metodiką - dabar reidai žaibiški,
trunka tik 15-20 minučių. Jo įsitikinimu, pareigūnams su alkotesteriais vienoje vietoje ilgai stovėti
nėra prasmės, nes žinios apie reidų vietas sklinda labai greitai.
V.Vaiškūnas pastebėjo, kad moterys vairuotojos gerdamos nebeatsilieka nuo vyrų ir sėkmingai
,,įpučia“ 2 ar 3 promiles. Šių metų
girčiausio Utenos apskrities vairuotojo titulas priklauso moteriai,
kuri ,,įpūtė“ beveik 5 promiles.

specifiką. Pasak Utenos AVPK
viršininko, Ignalinos, Zarasų ir
Molėtų rajonuose daug problemų
kelia vagystės iš sodybų. ,,Didelė
problema - vagystės iš prekybos
centrų. Visagine sulaikyta grupė
asmenų, kurie diena po dienos
kaip į darbą ėjo vogti į prekybos

kelionės
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Baltarusija: idėjų mainai, liaudies ūkio
grazina.s@anyksta.lt
pasiekimai ir kepti paršeliai
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Baltarusija Anykščių rajono savivaldybę masino kaip muses cukrus. Per nušalintojo mero Kęstučio
Tubio kadenciją į šią šalį nuolat vyko delegacijos, kurių sudėtyje, regis, buvo visi, kas mylėjo Tubį ir
turėjo, pasak dabartinio mero Sigučio Obelevičiaus, sveikas kepenis.
Prieš rinkimus ,,Anykštos“ redakcijos duris vėl atradus politikams, turėjau vieną vienintelį pageidavimą - laimėjus rinkimus, pasiimti mane į Klecką.
Pilietine pareiga ir žurnalisto garbės reikalu laikau anykštėnams papasakoti, kas tokio nepaprasto yra
toje Baltarusijoje, kad ten, beveik kaip maršrutiniai autobusai, kursavo Savivaldybės ,,mikriukai“.

Anykščių rajono delegacija prie tanko, kuris Klecko nuo fašistų nevadavo. Jis debiutavo parade
Berlyne, sąjungininkams švenčiant pergalę prieš Vokietiją 1945 metais.
Delegacija – nedidelė,
bet vertinga
Liepos 1-ąją pusę devintos iš
Anykščių savivaldybės kiemo pajudėjęs paslaugaus vairuotojo Gražvydo
vairuojamas ,,mikriukas“, prikrautas
šakočių, suvenyrų, perrištų baltarusių
vėliavos spalvų juostelėmis, maišeliais su ,,Gamtos pilnatvės“ muiliukais ir raudonos spalvos produkcija iš
kadaise buvusios didžiausios Anykščių gamyklos, kurią darbuotojų skaičiumi dabar jau senokai yra praaugęs
memorialinis rašytojų muziejus, susiruošė pajudėti iš Anykščių.
Už ryšius su užsieniu atsakinga Savivaldybės specialistė Kristina Kiaušaitė išdalijo rusiškas programas,
kad keliaujame į šventę, kuri vyks
,,v ramkach“ Baltarusijos 75 –mečio
nuo išvadavimo iš fašistinių gobikų
programos. (,, V ramkax“ verčiama
,,rėmuose“, - informacija tiems skaitytojams, kurie gimė nepriklausomoje Lietuvoje ir nebemoka rusiškai,
nors poetas Vladimiras Majakovskis
yra rašęs, kad rusų kalbą verta išmokti vien dėl to, kad šia kalba kalbėjo
didysis Leninas ,,Ja russkij vyučil tolko za to, čto im razgovarival Lenin!“
– atsiprašau, bet rusiškus žodžius
rašydama lotyniškais rašmenimis
jaučiuosi taip, tarsi revanšuočiausi
už penkiasdešimt metų, kuomet, po
1863 metų sukilimo, turėjome rašyti
kirilica). Kristina, be kita ko, priminė
ir žodžio ,,uzkakaleika“reikšmę. Esą
tai gali būti reikalinga, kad tinkamai
reprezentuotume Anykščius ir atsi-

sveikindama pamojavo rankele.
Nedidėlėje, bet patrauklioje delegacijoje (aliuzija į lenkų kalbą neatsitiktinė - ,,ne vielka, no bardzo
pšijemna“, nes Klecko kraštas iki
karo buvo Lenkų valstybės sudėtyje,
o tai, kaip vėliau įsitikinau, paliko
atspaudą ne tik baltarusių pavardėse,
bet ir charakteryje) buvo Anykščių
rajono mero pavaduotojas Dainius
Žiogelis, UAB ,,Anykštos redakcija“ direktorė – vyriausioji redaktorė
Gražina Šmigelskienė, tai yra aš, ir
kviečiančiosios šalies pageidaujama
kultūrinė programa. Tai yra jos atlikėjai – Lietuvos nacionalinės operos
baritonas Tomas Tuskenis, kuris dar
yra ir Anykščių menų centro direktorius, bei akompanimeisteris, Anykščių muzikos mokyklos mokytojas
Stanislovas Aglinskas.
Vicemeras D. Žiogelis mero Sigučio Obelevičiaus buvo paskirtas delegacijos vadovu, o mane, kaip vėliau
paaiškėjo, į delegaciją politikai įrašė
ne kaip žurnalistę (o buvo juk žadėję, žalčiai), kad parašyčiau mokesčių
mokėtojams, kas veikiama tokių išvykų metu, bet kaip Anykščių Vadovų klubo narę.
Tačiau bendrovė, kuriai jau trisdešimt metų vadovauju, yra redakcija.
O geras kolūkio pirmininkas gali pakeisti ir traktorininką. Todėl Klecke
elgiausi kaip žurnalistė. Taip gimė šis
straispsnis.
Klecke pasitinka tankas
Kuo giliau į Baltarusiją, tuo dau-

Anykščių vicemeras Dainius Žiogelis ir Klecko Vykdomojo komiteto
pirmininkas Anatolijus Michailovičius Lodyga keičiasi dovanomis.

giau slaviškos dvasios. Pirmiausia
į akis krinta tvoros. Retas sklypas
aptvertas vienodo ornamento tvora,
o dar retesnis - be mėlynos fragmento.
Ne kartą Savivaldybės delegaciją
šiais keliais vežęs Gražvydas atkreipia dėmesį į gatvių pavadinimus:
,,ul. Lenina“, - skaitau. Pakelėje
stovi garvežys. Ne šiaip garvežys,
o garvežys - paminklas su raudona
žvaigžde ,,ant kaktos“.
O susigiminiavusio su Anykščiais
Klecko prieigose mūsų laukia tankas. Išlipame bendrai fotografijai...
D. Žiogelis paaiškina, kad tai ,,IS”.
Tai yra tankas, pagamintas 1945
– ųjų pavasarį ir pavadintas Josifo
Stalino garbei. Tuometinis rusų ginkluotųjų pajėgų stebuklas, bet taip ir
nesuspėjęs stoti į realius mūšius.
Bala nematė tų ginklų. Tačiau baltarusių noras švęsti pergalę , ypač
kai žinai, kad Antrajame pasauliniame jų žuvo 3,2 milijono, tad tai viena labiausiai nuo karo nukentėjusių
tautų, man šventas – laisvai galėčiau
susimušti su kokiu patriotu, jeigu
tas tvirtintų, kad abi kariaujančios
pusės buvo vienodos. Aš – rusų
pusėje. Fašizmą ir nacizmą laikau
kur kas blogesniais jau vien dėl
idėjų prigimties. Pagarbiai surenku
vėjo išblaškytas raudonų gvazdikų
puokštes ir padedu po vikšrais.
Bet vis tiek labai gaila, kad, išvadavę nuo fašistų Baltarusiją, rusų
tankai taip ir nesugrįžo namo.
Įvažiuodami į miestą dar praleidžiame antį su ančiukais. Kiek kartų

per tris buvimo Klecke dienas bevažiavome ta gatve, tiek kartų ši jauna
mama su gausia šeimyna marširavo
važiuojamąja dalimi, stabdydama
eismą, bet, regis, niekas dėl to nepyko.
Klecką valdo Lodyga
1127 metais įkurtame Klecke
gyvena apie 11 tūkstančių, o rajoneapie 27 tūkstančius žmonių. Taigi,
dydžiu Kleckas ir Anykščiai tikri
broliai.
Klecko vykdomojo komiteto pirmininkas, arba tiesioginė
valdžia, kuri skiriama Aliaksandro
Lukašenkos (jau pirmąjį vakarą
susėdus už stalo baltarusiai tyliai
šnibždėjosi, kad vadovo nėra, nes jį
staiga išsikvietė pats Aliaksandras
Grigorijevičius) yra taip pat kaip
ir mūsiškis : Vykdomojo komiteto
pirmininko pavardė - Lodyga.
Informacija apie sutapimą, kad
prieš šimtą metų Anykščius nuo
bermontininkų ir bolševikų išvadavo
jo bendrapavardis generolas Kazimieras Ladiga, kurio anūkas Tomas Ladiga dainuoja ne prasčiau už Tomą
Tuskenį, be to, yra dar ir profesorius,
Anatolijų Michailovičių per vieną
vakarienę paskatina paatvirauti, kad
jis taip pat mėgstąs dainuoti.
Patiekalai trimis aukštais
Taip organiškai pasakojimui
apie Anykščių delegacijos viešnagę perėjus prie vaišių, išsklaidysiu
pavydžiųjų ,,Nykščiuose“ dirbančių
teologų ir statybininkų įtarinėjimus
bei nuraminsiu įtarųjį Anykščių
merą S. Obelevičių, kuris prieš kelionę įspėjo, kad reikia pasitikrinti
kepenis.
Neneigsiu. Jeigu būtų noras, iš
Klecko miškų ūkiui prilausančios
vilos, kurioje buvome apgyvendinti,
buvo galima neišeiti ne tik tris dienas, bet ir tris savaites.
Baltarusiai, kaip visi svetingi
rytiečiai, svečių prie stalo be trijų
karštų patiekalų, o vietoj deserto
– karštų blynų, nesodina. Kupinos
lėkštės ant stalo kraunamos trimis
sluoksniais, vaisius įterpiant vazose
ant aukštų kojelių, o duoną - į plyšelius tiesiog po ranka. ,,Peilių nėra,
nes, jaukiau... kad būtume savesni“, - paguodė stalo kaimynas, kai
bandžiau šakute kaip nors sutrupinti
apetitišką šašlyko gabalą.
Maistas šviežas, patiekalai nematyti. Esu su delegacijomis puotavusi
Rytų kraštuos - Maskvoje, Ukrainoje, vaišingumu garsėjančioje Gru-

Floristinius kilimus komisijai eilėmis pristato mergaitė.

Kilimuose tradicinės Baltarusijos vėliavos spalvos.
zijoje. Net kazokų krašte Gukove
per angliakasių vadovų surengtą
priėmimą tarptautinio žurnalistų seminaro dalyviams puotų prabangą
mačiau. Tačiau taip skaniai niekur
nevalgiau.
O tarp viso to – balti, skaidrūs,
grakštūs ir aukšti buteliai... Teatleidžia man visamatantis Veryga... Bet
vynas pasirodydavo tik po kokio
trečio tosto. Mat tarp trylikos už stalo susėdusių delegacijų atstovų (be
anykštėnų, į Balatarusijos Nepriklausomybės 75- metį buvo atvykę
paminėti gruzinai iš Telavio miesto
bei rusai nuo Pamaskvės - Kaširo)
buvau vienintelė moteris. O save
gerbiantis slavas vyno juk negeria.
Beje, antrą dieną mano vertė pradėjo kilti – šeimininkai ėmė sakyti,
kad esu garbinga viešnia, prasitarė žinantys, kad esu buvusi Seimo
narė.
Po du kartus per dieną vyko vaišės ir vis kitose vietose, pradedant
daržovių fabriku, sūrių gamykla ir
baigaint žemės ūkio įmonės vila.
Ir kiekvieną vakarą skambėjo gyva
muzika, ,,Pesniary” ir ,,Siabry“
dainas dainavo kultūros namų darbuotojai (ir iš kur jų tokia sveikata
– dieną scenoje, vakare – baliuje) , o
delegatai sunkiai galėjo atplėšti akis
nuo gražuolių baltarusių palaidais
plaukais – supintum tuos plaukus
į kasą, permestum per petį, apvilktum siuvinėtu sarafanu plačiom
rankovėm ir liktų liūdėti žmonos ir
mylimosios Gruzijoje bei Rusijoje.
Lietuvoje tai neliktų, nes aš grįžusi
papasakočiau.
(Nukelta į 12 psl.)

Vaišės po šventa ikona.

LEGENDA
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Dr. Gintautas Zabiela atskleidžia
rytis.k@anyksta.lt
piliakalnių paslaptis
Rytis KULBOKAS

Bene žymiausią šių laikų Lietuvos archeologą, iš Anykščių krašto kilusį Gintautą Zabielą liepos pradžioje buvo galima sutikti ant
aukščiausios Žemaitijos kalvos – Medvėgalio kalno. Archeologo vadovaujama ekspedicija tyrinėjo šį vieną žymiausių šalies kalnų.
G.Zabiela teigia surinkęs daugiau nei pakankamai įrodymų, kad
Medvėgalio kalnas - taip pat piliakalnis.
Pastaruoju metu anykštėnams puikiai žinomą archeologą, Anykščių Šeimyniškėlių piliakalnį padariusį labiausiai ištyrinėtu piliakalniu šalyje, galima sutikti ant Žemaitijos kalvų ir piliakalnių.

koma atsakymų, ar jis buvo naudojamas XIII amžiaus pradžioje, kai
1236 metais įvyko Saulės mūšis.
Istorikai tiria teoriją, kad kalavijuočiai žygiavo ne į žemes prie
Šiaulių, o prie Šiaulėnų, kuriose
ir stūkso Kudinų piliakalnis. „Kasinėjimai rodė, kad tuo metu piliakalnis buvo naudojamas, tai leidžia į vieną ar kitą pusę pakreipti
tolimesnes paieškas. Be abejo, kad
žymesni piliakalniai kelia didesnį
žmonių susidomėjimą, nes norima
daugiau žinoti apie juos. Medvėgalis – labai aktyviai lankomas piliakalnis, o likęs netyrinėtas“, - kad
net tokie žymūs piliakalniai yra
savotiškos „baltosios mokslo dėmės“,- kalbėjo mokslininkas.
„Tokių paradoksų turime ne
vieną. Dalis žymiųjų piliakalnių
tyrinėti labai mažai ar labai anksti
(apie kokią Veliuoną beveik neturime duomenų). Kai nėra intereso iš
vietos valdžios – tokie piliakalniai
ir toliau laukia savo tyrėjų“, - kad

Lietuvos piliakalniai gali atskleisti
ne vieną netikėtumą, jei būtų susirūpinta jų tyrimais, leido suprasti
vienas žymiausių šalies archeologų.
Vasaros - ant Šeimyniškėlių
Dr. G. Zabielą galima vadinti žmogumi, geriausiai pažinusiu
Anykščių Šeimyniškėlių piliakalnį. Nieko nuostabaus – ant šio piliakalnio archeologas praleido apie
dvi dešimtis vasarų. Pradėjęs 1990,
tyrimus baigė 2009 metais.
Anksčiau „Anykštos“ kalbintas
mokslininkas teigė, kad beveik neabejojantis, jog ant Šeimyniškėlių
piliakalnio stovėjusi Mindaugo pilis Voruta, kurioje jis apsigynė vidiniame kare nuo priešų. „Didelė,
šiandien priartėjusi beveik prie 100
procentų“, - tada paklaustas, kokia
tikimybė, jog ant Šeimyniškėlių
piliakalnio stovėjusi Vorutos pilis,
„Anykštai“ kalbėjo archeologas.

Gintauto Zabielos vadovaujama komanda mažame kasinėtame
plotelyje rado įrodymų, kad Medvėgalio kalnas taip pat piliakalnis.
Aukščiausias Žemaitijos
kalnas - piliakalnis
Archeologas dr. G.Zabiela dvi
savaites tyrinėjo vieną iš Medvėgalio piliakalnio kompleksą sudarančių objektų - Medvėgalio kalną.
Kaip „Anykštai“ pasakojo
anykštėnas archeologas, ekspedicija rado iki 30 centimetrų storio
kultūrinį sluoksnį, kuris liudija,
jog ant kalno gyveno žmonės. Tyrėjai kasinėjo 25 kvadratinių metrų plotą, kuriame rado gana daug
keramikos fragmentų. Tyrinėtas
plotas sutapo su senovėje stovėjusių dviejų namų vieta, kurią liudijo
rastos tų namų židinių liekanos.
Pasak anykštėno, tai, kad 25 kvadratinių metrų tyrinėtame plote rastos dviejų židinių liekanos, liudija,
jog pastatai buvo sustatyti tankiai,
o tai būdinga piliakalniams. Medvėgalio kalnas, kuris iki šiol buvo
saugomas kaip piliakalnio komplekso dalyje esanti kalva, iš tiesų
taip pat yra piliakalnis, ant kurio
žmonės gyveno iki įrengiant šalia
esantį vėlyvesnį, kovas su kryžiuočiais XIV amžiuje kentusį Pilies
kalną: „Paaiškėjo, kodėl Medvėgalio kalno pavadinimas per šitiek
metų išliko. Keturioliktame amžiuje pavadinimas tiesiog persikėlė į
per 200 metrų nuo kalno pastatytą
naują pilį. Visada buvo laikoma,
kad yra Medvėgalio kalnas ir yra
Medvėgalio piliakalnis. Dabar žinoma, kad yra du piliakalniai. Po
dabartinio kasinėjimo, tyrimo duomenų yra jau daugiau nei reikia
tam įrodyti“, - tyrimų rezultatus
įvertino archeologas.
„Tai pagrindinis kasinėjimų rezultatas. Medvėgalio kalnas toks
pat piliakalnis, kaip ir kiti Lietuvoje, tyrinėtoje aikštelėje gyventa
žmonių, panašu, kad pirmo tūkstantmečio antrojoje pusėje (amžių
reikia dar tirti). Iki 30 centimetrų
išlikęs kultūrinis sluoksnis yra pakankamai didelis“, - „Anykštai“
pasakojo anykštėnas.
Dr.G.Zabiela tyrinėjo tą piliakal-

nio vietą, kurioje vykstant kultūriniams renginiams statoma scena.
Prieš tyrinėtą vietą pastatyti suoliukai renginių žiūrovams. Liepos
6- ąją, Valstybės dieną, toje vietoje
turėjo atsirasti scena ir vykti šventinis renginys. Todėl tyrinėjimą
archeologas su komanda skubėjo
užbaigti iki šventės.
Paklaustas, kuo reikšmingas
Medvėgalio piliakalnių kompleksas šalies istorijai, archeologas
jį išskyrė kaip vieną svarbiausių
piliakalnių: „Tai buvo viena svarbiausių Žemaitijos pilių, ties kuria
buvo sustabdytas vienas iš didžiausių kryžiuočių žygių, kurio tikslas
buvo nei daugiau, nei mažiau –
nukariauti Žemaitiją. 1329 metais
kartu su kryžiuočiais žygiavo ir
Čekijos karalius Jonas Liuksemburgietis. Retas atvejis, kad kitos
valstybės valdovas išvyktų kitur
ir dalyvautų karinėje akcijoje. Karaliai smulkiais reikalais neužsiminėja. Pagal kroniką žemaičiai
buvo priversti pasiduoti, rašo, kad
apsikrikštijo, bet iš karto atsivertė į
savo senąjį tikėjimą. Faktas tas, kad
toliau, už Medvėgalio, kryžiuočiai
nebenužygiavo. Žemaitija išliko ir
manau, kad bent jau šiais metais,
kai Žemaitija mini 800 metų jubiliejų nuo pirmojo paminėjimo, tai
labai svarbu. Vėliau tokių žygių
mes nebežinome, o Žemaitija buvo
patekusi į Ordino rankas tik dėl politinių Vytauto sprendimų, bet ne
nukariauta“, - Medvėgalio reikšmę
istorijoje išskyrė dr. G.Zabiela.

Toks vaizdas atsiveria nuo archeologo Gintauto Zabielos tyrinėto Bilionių piliakalnio.

Bandant įminti Saulės mūšio vietos mįslę, ant Gintauto Zabielos
tyrinėto Kudinų piliakalnio viršūnės stovi kryžius.

Net žymiausi piliakalniai –
„baltosios dėmės“

Iki Gintauto Zabielos tyrinėjimų piliakalniu buvo laikomas tik
šis vienas Medvėgalio komplekso kalnas.

Pastaruosius kelerius metus archeologas G.Zabiela dažnas svečias ant Žemaitijos piliakalnių
– mokslininkas kasinėjo ne tik Medvėgalio, bet ir Bilionių ar Kudinų
piliakalnius. Jei Bilionyse archeologai tikrino teoriją, ar šis piliakalnis negalėjo būti susideginę, bet
kryžiuočiams nepasidavę Pilėnai,
tai Kulionių piliakalnyje buvo ieš-

Kasinėjimams pasirinkta vieta, kurioje vyksta kultūros renginiai.

spektras
Slėps. Seimas pradeda svarstymus, ar uždrausti prekybininkams viešai eksponuoti tabaką ir
jo gaminius. Tokias pataisas teikia
sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Už tai, kad Seimas
pataisų imtusi balsavo 74 parlamentarai, prieš – 9, o 8 susilaikė.
Apie parduodamus tabako gaminius, įskaitant elektronines cigaretes bei jų įrenginius, prekybos
vietose liudytų tik užrašai „Prekiaujame“ arba „Parduodame“,
taip pat prekių pavadinimai ir
kainos, o patys gaminiai nebebūtų
matomi. Rūkalų slėpimo praktika
taikoma, pavyzdžiui, Jungtinėje
Karalystėje, Islandijoje, Airijoje,
Norvegijoje, Suomijoje.
Drėgmė. Stichinė sausra pasitraukė iš visų rajonų, kuriuose
buvo užfiksuota, ketvirtadienį pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Naujausiais tarnybos
duomenimis, sausringos sąlygos
vis dar išlieka Elektrėnų, Kėdainių
ir Trakų apylinkėse. Drėgmės trūkumas fiksuojamas Alytaus, Kelmės, Pasvalio, Radviliškio, Šakių
rajonuose, taip pat ir kai kur Rytų
Lietuvoje. Teigiama, kad šalies
vakaruose – Klaipėdos, Mažeikių,
Naujosios Akmenės, Pagėgių,
Plungės, Rietavo, Šilalės, Šilutės,
Telšių apylinkėse ir Kalvarijos savivaldybėje fiksuojamas drėgmės
perteklius.
Raketos. Turkija penktadienį
paskelbė, kad į šalį atkeliavo pirmoji rusiškų raketinės gynybos
sistemų S-400 siunta.„Turkija praneša, kad šiandien pradėtas S-400
pristatymas“, – paskelbė naujienų
agentūra „Bloomberg“.
Tuo metu Turkijos Anatolijos
naujienų agentūra remdamasi šalies Gynybos ministerija pranešė,
kad pirmoji siunta – S-400 komponentai – penktadienį buvo pristatyta į Ankaros oro uostą.
Šuniena. Dešimtys šunienos
vartojimui nepritariančių žmonių, tarp jų amerikiečių aktorė
Kim Basinger (Kim Besindžer),
Seule penktadienį protestavo per
Pietų Korėjoje minimą „šunienos
dieną“.Maždaug 20 kitų žmonių
priešais šį mitingą reikalavo legalizuoti šią mėsą. Pranešimų apie
smurtą nebuvo.Pagal tradicinį
tikėjimą, penktadienis yra pirmoji iš trijų karščiausių dienų Pietų
Korėjoje. Daug korėjiečių mano,
kad šiomis dienomis valgydami
šunienos ar vištienos sriubas jie
turės jėgų atlaikyti karščius.
Pramoga. Ispanijos šiauriniame Pamplonos mieste per šeštąjį
bėgimą su buliais buvo subadytas
vienas žmogus, o dar penki asmenys buvo sužaloti, penktadienį
pranešė ispanų pareigūnai.
Pasak regiono ligoninės direktoriaus pavaduotojo Tomas
Belzunegui (Tomo Belsunegio),
vienam vyrui bulius sužeidė kairiąją koją pačioje bėgimo pradžioje. Dar vienam pacientui buvo
smarkiai nubrozdinta krūtinė, o
keli kiti bėgimo su buliais dalyviai patyrė nesunkių sužalojimų.
Šeštasis bėgimas su buliais 850 m
trasa akmenimis grįstomis miesto
gatvėmis truko 2 min. 18 sekundžių.
Per sekmadienį prasidėjusį festivalį buliai jau subadė keturis
žmones – du amerikiečius ir du
ispanus.
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sekmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
Skiautinė
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Paslaptingos Šangri La
beždžionės
12:55 Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas.
Šviežias kraujas
13:50 Mis Marpl 3 N-7
„Bertramo“ viešbutis
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Laisvės kaina. Sąjūdis.
22:00 Zacherio viešbutis.
Vieno suvedžiojimo istorija
N-14
23:45 Fotografas N-14.
01:20 Paslaptingos Šangri La
beždžionės (kart.).

06:30 “Tomas ir Džeris” (k)
07:00 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:25 “ “Nickelodeon” valanda. Sveiki atvykę į “Veiną””
07:50 “Kung Fu Panda”
08:20 “Riterių princesė Nela”
08:50 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:20 “Ogis ir tarakonai”
09:50 Tomas ir Džeris.
Pasaka apie Spragtuką
10:50 Storulis ringe N-7.
13:00 Mano monstriukas ir aš
15:10 Kongas N-7.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Transformeriai.
Nugalėtųjų kerštas N-7.
22:25 Turistas N-7.
00:30 Gelbėk mus nuo pikto S

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 “Beilio nuotykiai. Naktis
Kautaune”
13:15 “Daktaras Dolitlis 3”
N-7
15:10 “Nilo perlas” N-7
17:25 “Havajai 5.0” N-7

18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Šimto žingsnių kelionė” N-7
21:55 “Džekas Ryčeris” N-14
00:45 “30 dienų nakties” S

06:30 Ultimate Strongman
Pasaulio veteranų čempionatas (k). 2018 m.
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7.
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 “Geriau vėliau, negu
niekada” N-7.
10:00 “Geriausi šuns draugai”
10:30 Žirafos. Ramiosios
Afrikos milžinės
11:40 “Iš visų jėgų” N-7.
12:10 “Būk ekstremalas” N-7.
12:40 “Pragaro viešbutis”
N-7.
13:40 “Policijos akademija”
N-7.
14:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7.
17:15 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7.
18:15 “Kas žudikas?” N-7.
19:30 “Šuo” N-7.
21:30 “Juodasis sąrašas”
N-7.
22:25 “Karo vilkai.
Likvidatoriai VI” N14.
23:25 Pasmerktieji 2 (k) N14.
01:10 Bleiro ragana (k) S

07:05 “Akloji” (k)
07:35 “Pragaro katytė”
08:30 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7.

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 15
N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Žalgirio mūšis. N-7
23:10 Dviračio žinios.
23:40 Kostiumuotieji 2 N-7
00:23 Kostiumuotieji 3 N-7

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “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 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Pasaulinė invazija.
Mūšis dėl Los Andželo N14
00:50 “Kortų namelis” 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”.

21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Už priešo linijos 2”
N-14
00:00 “Kaulai” N-14

06:25 “Mentalistas” (k) N-7.
07:20 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
08:15 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:15 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
10:15 “Kobra 11” (k) N-7.
11:15 “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”
20:30 “Varom!” (20) (Car
Crash TV IV). N-7.
21:00 Žvaigždžių kelias į
begalybę N-7.
23:20 Išvadavimas (k) N14.
01:20 “Juodasis sąrašas” (5)
(k) (The Blacklist VI). N-7.

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
08:05 “Rožių karas”
10:05 “Mylėk savo sodą” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Širdžių daktaras” (k)
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Ogis ir tarakonai”
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09:30 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:50 Už vaikystę.
11:20 “Būrėja”
11:55 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:25 “Hemsley ir Hemsley:
skanu ir sveika”
12:55 “Gardžiausi Merės
Berės patiekalai”
13:30 Žvaigždžių duetai.
Gražiausios dainos. 2016 m.
15:35 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7.
21:00 Kapitonė Marlo.
Juodos nendrės N14.
23:05 Mafijos bosai N14.
01:05 Operacija “Delta farsas” (k) N-7

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Grupės „Golden
Parazyth“ koncertas (kart.).
07:05 Kalbantys tekstai
(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 Misija: Vilnija. (kart.).
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslininkai.
Archeologas Vladas Žulkus.
10:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.

12:00 Brydė. Alfonsas NykaNiliūnas.
12:30 Pašauktieji.
13:00 Stop juosta.
13:25 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai – viena
širdis“.
15:35 Šventadienio mintys.
16:00 Mokytojų kambarys.
16:25 Mokslo sriuba.
16:50 Vartotojų kontrolė
17:45 Kultūringai su Nomeda.
18:30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
19:20 Dauntono abatija 4 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
22:00 Moniuszko 200.
Keturios Aušros Vartų litanijos. „Vilniaus festivalio 2019“
koncertas.
23:10 Orfėjaus medis. (kart.).
23:50 Kolumbijoje tvoros
nežydi. (kart.).
00:40 Gyvenk du kartus N-7.
(kart.).

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Candy Crush”. (kart.)
N-7
07:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Sandėlių karai” N-7
11:00 “Žygis per Amerikas”
(kart.) N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Žygis per Amerikas”
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 “Amerikos dievaitis”
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
01:20 “Karaliaus vardu.
Požemių pasaulio sakmė”
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 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
13.00 Premjera. „Grobis“
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
15.45 Keliauk su Reporteriu.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
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 „Grobis“
01.10 „Rojus“ N-7.
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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 “Širdžių daktaras” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7
21:00 Myliu tave, žmogau
N14.
23:10 “Amžina meilė” N-7
01:05 “Senojo Tilto paslaptis”
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Tarptautinis pučiamųjų
muzikos festivalis „Amber
Wind 2019“. (kart.).
07:20 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
Jurgio Kankinio (Pranciškonų)
bažnyčia. (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.
13:10 Istorijos detektyvai.
14:00 Dauntono abatija 4 N-7
(kart.).
15:10 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 6 N-7
19:15 Kalė. Sveiki atvykę į
džiungles
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Ramybė mūsų sapnuose.
23:15 Poeto Alfonso NykosNiliūno 100-osioms gimimo
metinėms. Po 54 metų.
Alfonsas Nyka-Niliūnas.
23:40 Poeto Alfonso NykosNiliūno 100-osioms gimimo
metinėms. LRT studija
Vilniaus knygų mugėje 2015.
Poetas Alfonsas NykaNiliūnas.
00:30 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 “Nebylios dvasios” S
01:00 “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 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
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.
16.58 Orai.
17.00 2019 m. „Formulės-1“
čempionatas. D. Britanijos GP
apžvalga
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
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.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 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
15 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 3 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “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 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Menas vogti N14.
00:20 “Kortų namelis” 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 “Tai bent giminaičiai”
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”.

21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Aš, kitas aš ir Irena”
N-14
00:15 “Kaulai” N-14

06:15 “Mentalistas” (k) N-7.
07:10 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
08:05 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:05 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
10:05 “Kobra 11” (k) N-7.
11:05 “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 Neramumai Bronkse
N14.
22:50 Žvaigždžių kelias į
begalybę (k) N-7.
01:10 “F. T. Budrioji akis”
N-7.

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

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 15
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 Mano mama gamina
geriau!
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 3 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7

09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
11:00 “Kandisė Renuar” N-7.
12:10 “Neklausk meilės
vardo”
12:40 “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 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pabėgimas N14.
00:15 “Kortų namelis” 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 “Tai bent giminaičiai”
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”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Geležinkelio tigrai”

N-14
22:25 “Vikinglotto”.
00:40 “Kaulai” N-14

06:20 “Mentalistas” (k) N-7.
07:15 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
08:10 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
09:10 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
10:10 “Kobra 11” (k) N-7.
11:10 “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 Lemiamos lenktynės
N14.
22:55 Neramumai Bronkse
(k) N14.
00:45 “F. T. Budrioji akis” N-7.

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Rožių karas”
10:05 “Akloji” (k)
11:05 “Būrėja” (k)
12:10 “Širdžių daktaras” (k)
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Ogis ir tarakonai”
14:10 “Vyrai juodais drabu-
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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 “Širdžių daktaras” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 “Modus” N14.
23:00 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senojo Tilto paslaptis”
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017“. (kart.).
07:05 Po 54 metų. Alfonsas
Nyka-Niliūnas. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Lietuvos mokslininkai.
Biochemikas Mindaugas
Zaremba.
08:50 Šunų ABC 3
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Misija – Pasaulio
Lietuva. (kart.).
14:00 Muzikos talentų lyga
2019.
15:25 .formatas. Poetas
Albinas Galinis.
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
19:15 Pokyčių karta.
Permainų metai
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Damos. Kraujo dama
N-14
23:15 Jerzy Popieluszko.
Tiesos pasiuntinys
00:45 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 “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 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Mašina” N-14
22:50 “Grotos gyvenimui”
N-14
01:50 “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 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstatymas“ 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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žiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k)
N-7.
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Širdžių daktaras” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Midsomerio žmogžudystės VI. Talentas gyventi
N-7
23:10 “Amžina meilė” N-7
01:00 “Senojo Tilto paslaptis”
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017“. (kart.).
06:50 Orfėjaus medis. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
08:50 Šunų ABC 3
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 Kalė. Sveiki atvykę į
džiungles (kart.).
15:20 ...formatas. Poetas
Edmundas Janušaitis.
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.
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi.
19:00 Mano tėviškė. Dionizas
Poška.
19:15 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu
Freemanu 3. Pasąmonės
paslaptys
20:05 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Įtūžis N-14.
23:30 Už laisvę bėgti
01:10 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 “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 “Persis Džeksonas.
Monstrų jūra” N-7
23:05 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:15 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas.
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 „Svarbiausia - įstatymas“ 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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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 15
N-7
12:00 Gyvenimas.
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 Daiktų istorijos.
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 3 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “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 “Paskolinta meilė”
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 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Įspėjantis pranešimas
N-7.
01:20 “Kortų namelis” 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 “Tai bent giminaičiai”
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”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Rembo. Pirmasis

kraujas 2” N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “24 valandos.
Palikimas” N-14

06:05 “Mentalistas” (k) N-7.
07:00 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
07:55 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7.
08:55 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
09:55 “Kobra 11” (k) N-7.
10:55 “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 Persekiojimas N14.
22:50 Lemiamos lenktynės
(k) N14.
00:40 “F. T. Budrioji akis” N-7.

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

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 15
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 Jonukas ir Grytutė:
raganų medžiotojai N-14
00:05 Gyvenimas. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “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 “Paskolinta meilė”
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 Džonas Vikas 2 N14
23:25 Paskutinė tvirtovė N14.
02:00 Įspėjantis pranešimas
(k) N-7.

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 “Tai bent giminaičiai”
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 “Mažoji undinėlė”
21:10 “Kodas: L.O.B.I.A.I.
Paslapčių knyga” N-7
23:45 “Sensacija” N-14
02:05 “Rembo. Pirmasis kraujas 2” N-14 (kart.)

06:05 “Mentalistas” (k) N-7.
06:55 “Pragaro virtuvė” (k)
N-7.
07:50 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7.
08:50 “Teisingumo agentai”
(k) N-7.
09:50 “Kobra 11” (k) N-7.
10:50 “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 Kietasis būrys N14.
23:45 Persekiojimas (k) N14.
01:30 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Rožių karas”
10:05 “Akloji”
11:05 “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
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7

žiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k)
N-7.
15:50 “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
kraštas tarp dviejų jūrų N-7.
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Senojo Tilto paslaptis”
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017“. (kart.).
07:05 Stop juosta (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 3
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
13:10 Stambiu planu.
14:00 Kalbantys tekstai.
14:30 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu
Freemanu 3. Pasąmonės
paslaptys (kart.).
15:15 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“. (kart.).
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.
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi.
19:00 Mano tėviškė. Juozas
Tumas-Vaižgantas.
19:15 Pokalbiai pas
Bergmaną. Atskirtis
20:05 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Marni N-14.
23:40 Prancūzų branduolinių
bombų aukos
00:55 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
07:20 “Simpsonai” N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Išlikimas” (kart.)
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 “Londono bulvaras”
N-14
23:05 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:15 “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 „Svarbiausia - įstatymas“ 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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19:00 “Širdžių daktaras” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Vera. Kvailelis N14.
22:55 Naujienų medžiotojas
N14.
01:15 “Senojo Tilto paslaptis”
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017“. (kart.).
06:50 ...formatas. Poetas
Albinas Galinis. (kart.).
07:05 Mokytojų kambarys
(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 3
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
13:10 Daiktų istorijos.
14:00 Pašauktieji. (kart.).
14:25 Pokalbiai pas
Bergmaną. Atskirtis (kart.).
15:10 Brydė. Alfonsas NykaNiliūnas. (kart.).
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.
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi.

19:10 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas.
19:15 Argentinos lietuviai
tango ritmu.
20:05 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Europos kinas.
Paskutinė nuostabi diena N-7.
22:30 Alina Orlova „88“.
23:30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“. (kart.).
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 “Įspūdingiausios atostogų vietos” (kart.)
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:25 “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
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Dredas” N-14
23:55 “Persis Džeksonas.

Monstrų jūra” N-7 (kart.)
01:50 “Londono bulvaras”
N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
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 „Svarbiausia - įstatymas“ 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. Kriminalinės paslaptys su
K. Krivicku. N-14.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Orai.
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.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Raganų nebūna
09:00 Labas rytas,
Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas,
Lietuva.
12:00 Gvadalkivyras.
Didžioji upė
12:55 Atšiaurioji Kanada.
Šalies gilumoje
13:50 Džesika Flečer 8
N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno
Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas.
Orai
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Koncertas „Kur
balti keliai“. Algimanto
Raudonikio dainos.
22:40 Antikvariato paslaptys 6. Žmogžudystės
pagal romanus N-7
00:05 Jonukas ir Grytutė:
raganų medžiotojai N-14
(kart.).

06:30 “Tomas ir Džeris”

(k)
07:00 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
07:25 “ “Nickelodeon”
valanda. Sveiki atvykę į
“Veiną””
07:50 “Monstrai prieš
ateivius”
08:15 “Riterių princesė
Nela”
08:45 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:15 “Ogis ir tarakonai”
09:45 Tomas ir Džeris.
Robinas Hudas ir linksmasis peliukas
10:50 Keturkojai didvyriai
12:35 Tiltas į Terabitiją
14:30 Šnipų klubas
16:20 Galaktikos gelbėtojai N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Vėžliukai nindzės.
Šešėlių įkaitai N-7.
21:45 Pasižadėjęs kitai
N14.
00:05 Galvok kaip vyras
2 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 “Skaniai ir paprastai”.
10:00 “Maisto kelias”.
10:30 “Bibliotekininkai”

N-7
11:30 “Jūrų dinozaurai
3D” N-7
12:15 “Mėnesių valdovai”
N-7
14:25 “Meilė keliauja laiku. Safyrė” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Šuns kailyje” N-7
21:20 “Iksmenai 2” N-7
00:10 “Regresija” N-14

06:05 “Varom!” (k) N-7
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7.
08:30 “Varom!” (k) N-7.
09:00 Žiemos galiūnas.
2018 m.
10:00 “Geriausi šuns
draugai”
10:30 Šarvuočių viešbutis
11:40 “Iš visų jėgų” N-7.
12:10 “Būk ekstremalas”
N-7.
12:40 “Pragaro viešbutis”
N-7
13:35 “Policijos akademija” N-7
14:30 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
17:25 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas”
N-7
18:20 “Kas žudikas?” N-7
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 Gelbėjimo misija
N14.
23:55 Šėtono vaikas N14.
01:50 “F. T. Budrioji akis”
(k) N-7.
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06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Pragaro katytė”
08:20 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai” N-7
09:20 “Tėvas Motiejus”
N-7.
10:35 “Būrėja” (k)
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 “Likimo šešėlis”
N-7.
23:10 “Begėdis” S
01:20 Aš - šnipas N-7.

Baletas „Gulbių ežeras“.
13:30 Sporto galia.
Jordanijos karališkosios
žirgų lenktynės
14:00 XVII vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“. Ar žinai,
kad...
15:20 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
15:50 Euromaxx. (kart.).
16:20 Klauskite daktaro
17:10 Stilius
18:10 Istorijos detektyvai.
18:55 Daiktų istorijos.
19:40 Dauntono abatija
4 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Kazino „Royale“ N-7
23:10 Čiurlionis kitaip.
Fortepijonu skambina
Jurgis Karnavičius.
00:30 Dabar pasaulyje.

PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Kelias. Laida apie
evangelikų bendruomenes
Lietuvoje.
07:45 Krikščionio žodis.
08:00 ARTS21.
08:30 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
09:00 Mano mama gamina
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Meno ritmai.
Pagaminta Tokijuje.
Menas, mada ir muzika
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Piotras Čaikovskis.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Candy Crush”.
(kart.) N-7
07:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
08:30 “Simpsonai” 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 “Aurum 1006 km
lenktynių festivalis”.
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:58 “Orai”.

22:00 “Olimpo apgultis”
N-14
00:15 “Mašina” N-14
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslininkai. Arūnas Krotkus“ .
07.55 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Marija
Kazimiera Kaupaitė“.
08.30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Marijona
Rakauskaitė“.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Tamsa“ N-7.
13.00 „Grobis“
14.00 „Tu esi mano“ 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 „Pamiršk mane“
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 Nusikaltimas ir
bausmė. Kriminalinės
paslaptys su K. Krivicku.
N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
00.05 „Rasputinas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Iš pirmų lūpų
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Festivalio ,,Devilstone“ organizatoriai
supykdė muzikantus iš Rusijos

Antrus metus festivalyje dalyvaujančios vizažistės džiaugėsi šių
metų festivalyje išplėtusios makiažo studiją: čia merginos kviečia
festivalio lankytojus pasidaryti makiažą arba pačios juos padažyti.
(Atkelta iš 1psl.)
Rytų scenoje grojusios muzikos grupės ,,Shortparis“ iš Rusijos Sankt Peterburgo miesto narių nervai neatlaikė prastai savo
darbą atlikusių garso operatorių
darbas ir jų pasirodymas baigėsi
vos prasidėjęs.
Rusai turėjo savo daugiau nei
valandos trukmės muzikinę programą atlikti 21.35 val., tačiau jų
pasirodymas vėlavo gerą pusvalandį. Per tą laiką nesėkmingai
buvo bandoma atlikti vadinamąjį
,,soundcheck’ą“ ( koncerto įgarsinimo suderinimą).Kaip pasakojo koncerto dalyviai, po dviejų
atliktų muzikos grupės ,,Shortparis“ kūrinių apskritai dingo garsas, o po maždaug penkių atliktų
dainų grupei buvo pranešta, kad
jų pasirodymo laikas jau baigėsi.
Tai nepatiko grupės ,,Shortparis“
vokalistui: jis pademonstravo į

pro rakto skylutę

Rimantas VANAGAS
...Žinok, dukrele, šitie metai
Lietuvoj paskelbti Vaižganto
metais. Mes, anykštėnai, tuo
labai džiaugiamės, nes Vaižgantas buvo geras rašytojas,
prieš 150 metų gimęs mūsų
krašte. 150 metų – tai dukart
su trupučiu daugiau nei tavo
seneliui, o žmonės jį vis tiek
prisimena ir myli. Ir ne tik dėl
knygų, ne tik dėl to, kad buvo
pašauktas kunigu: jis pats
mylėjo žmones, neskirstydamas

viršų iškeltą vidurinį pirštą, koja
spyrė į mikrofoną ir paliko sceną.
Festivalio ,,Devilstone“ dalyviai sakė, kad tokio ,,cirko“
anksčiau dar nebuvo matę, daugelis apgailestavo, kad taip nutiko, nes į festivalį ketvirtadienį
atvyko būtent dėl šios eksperimentinę muziką atliekančios
rusų grupės.
Prancūzų grupė ,,KO KO MO“,
koncertavusi ankstyvą ketvirtadienio vakarą, sulaukė didelio
klausytojų palaikymo. Turbūt
smagiausia koncerto dalis – momentas, kai vienas iš prancūzų
nušoko nuo scenos su gitara rankose ir pasileido į minią.
Festivalio ,,Devilstone“ organizatoriams sunkiai sekėsi
valdyti ir norinčiųjų patekti į
Dainuvos slėnį srautus. Kaip
ir kiekvienais metais, pirmiejji
dalyviai, nustatytą valandą no-

rėję pirmieji patekti į festivalio
teritoriją, prie vartų turėjo laukti. Šįkart lygiai valandą. Rodos,
kad tai sunkiai išsprendžiama
problema, nes tai tęsiasi nuo pat
pirmojo festivalio.
Šiemet į akis krinta tai, kad
Dainuvos slėnyje daugiau prekybininkų, kurie maistą ir gėrimus siūlo iš vadinamųjų
,,foodtruck’ų“ ( maistas gaminamas ir pardavinėjamas iš specialiai tam pritaikytų automobilių).
Pagrindinis festivalio gėrimas,
kaip ir pernai, kainuoja 3 eurus.
Lietiniai su įvairiais priedais
kainuoja 4 - 4,50 Eur, picos 7 - 8 Eur. Vienu žodžiu, kainos
mažai skiriasi nuo tų, kurios yra
Anykščių viešojo maitinimo įstaigose. Kaip ir kasmet, populiariausi tarp festivalio dalyvių
vietos prekybos centrai.
Ketvirtadienio vakaro koncerte ,,Anykšta“ festivalyje susitiko
ir Anykščių rajono savivaldybės
merą Sigutį Obelevičių su sūnumi Žygimantu. Meras, paklaustas, ar festivalyje lankosi kasmet,
sakė, jog stengiasi jo nepraleisti,
ir juokėsi, jog po darbo dienos
Savivaldybėje, Dainuvos slėnyje, pilname velnių, išsiskiria iš
kitų alternatyviosios muzikos
mėgėjų darbiniu kostiumu.
Tuo metu anykštėnas, profesorius, matematikas, muzikologas
ir kompozitorius Giedrius Alkauskas grojo festivalyje pastatytu pianinu.
Penktadienį festivalyje ,,Devilstone“ pasirodė viena žinomiausių metalo grupių ,,Sodom“
iš Vokietijos. Muzika festivalyje
skamba keturiose scenose, kuriose melomanai gali atrasti sau
patinkančios stilistikos atlikėjų nuo roko ir metalo iki elektroninės ar eskperimentinės muzikos.
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato paros įvykių suvestinėse nefiksuota nė
vieno įvykio, kuris būtų susijęs
su Anykščiuose vykstančiu festivaliu ,,Devilstone“.

Diedukas nuo Šventosios
rašo anūkei laišką į Miuncheną
į turtingus ir vargšus, kairiuosius ir dešiniuosius,mylėjo visą
dorą Lietuvą – ir ištikimai jai
tarnavo. Trumpai tarus, kas myli
kitus, ir pats būna, ilgam išlieka
mylimas...
Matai, jau ir aš ėmiau pamokslauti! Nebijok, pamokslų
daugiau nebebus, Vaižgantas
priminė man ir kitą, ne mažiau
įdomų dalyką. Du jo sesers
Severijos vaikeliai, Eglutė ir
Petriukas, gyveno Paryžiuje.
Pasvarstęs, kuo galėtų nudžiuginti didmiesčio vaikus,
Vaižgantas parašė jiems laišką.
Jame papasakojo apie Lietuvos
kaimo vaikų džiaugsmą auginant
kačiukus: kaip juos prižiūri, su
jais žaidžia…
Perskaičiau jį – ir pagalvojau: o kodėl aš negalėčiau parašyti laiško savo anūkei Dainelei,
gyvenančiai Miunchene?..
Tai ir rašau.
Šį pavasarį į klevą prie gryčytės įkėlėm inkilą. Ir nuo tos

dienos pradėjom laukti, kada
atskris varnėnai. O gal visai
nepasirodys? Bet štai vieną dieną
matom – ant šakos jau straksi,
švilpauja keli juodi paukščiukai!
Net pro žiūronus stebėjom, kaip
jie neša pagaliukus lizdeliui, o
paskui girdim – inkilas taip čiepsi, kad net dreba! Džiaugėmės
neišpasakytai.
O vieną rytą atsitiko tai, ko
visai nesitikėjom. Sėdim virtuvėje, geriam arabatą, o per kiemą
kažkas lingu lingu pažeme! Išbėgau laukan. Dar spėjau pamatyti,
kaip antis su penkiais ančiukais
persirito per gatvę, per krūmus –
ir į upę tekšt tekšt tekšt!
Vadinasi, slapčia po tuo pačiu
klevu, po malkų krūva, buvo
išperėjusi visą šeimyną, o paskui
nusivedė ją prie upės. Nuostabiausia – kaip, kada antelė tarp
gatvės namų susirado saugią
vietą lizdui, iš kur sužinojo, koks
kelias prie upės trumpiausias?!
Bet ir tai dar ne visos mūsų

Vilniaus Universiteto matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas Giedrius Alkauskas festivalio metu pasinaudojo proga
pagroti pianinu.

Nors festivalio muzika ir ,,lengvėja” tikrųjų ,,velnių” vis dar yra.

Ketvirtadienį jau nuo 11 valandos ryto šalia festivalio ,,Devilstone“ vartų vinguriavo eilės.

kiemo naujienos! Katinas
Klemensas, kaip žinai, nemažas
išdykėlis, visur kaišo nosį, medžioja kas pakliuvo. Kartą matau
– kažką tai viena, tai kita koja
grybščioja pievutėje. Žiūriu – ir
netikiu savo akimis: taigi prieš jį,
susirangęs žiedu, pakėlęs galvą,
visai rimtai dvikovai nusiteikęs
gražuolis žaltys! O tas mūsų
kvaišelis Klemensas nesupranta,
kas čia toks, vis bando kibinti…
Laimė, žaltys buvo protingesnis,
pasitaikius progai, slydo nuslydo
po serbentų krūmu…
Man sunku nuspėti, kokie
atradimai tavęs tyko Miuncheno
kiemuose, gal taip pat nuostabūs
nuotykiai, – iš kur man žinot?
Tik manau, kad negerai, kai seneliai su savo vaikais ir anūkais
susitinka retai, vos kartą kitą
per metus. Nėr ko nė įrodinėti
– kartu būtų daug smagiau! Aš
tau jau ir meškerę paruošiau,
ir saldžių kukurūzų kuojoms
nupirkau… Labai džiaugiuos ir
didžiuojuos, kad tu, nors gimusi
ir augusi Vokietijoje, laisvai
kalbi trim kalbom, tarp jų lietu-

vių; mes labai mylim varnėnus,
katytes ir žalčius, tačiau net
visos tos įdomybės, patikėk,
nepranoksta tavo lietuvių kalbos
mokėjimo…
Tiesa, tu aiškinai, kodėl iki
šiol negalėjai atvažiuot: Vokietijoj mokslo metai trunka vos ne
visą vasarą, iki rugpjūčio. Mane
net juokas suėmė: pas mus šįmet
mokslo metus tik dviem savaitėm
pailgino, iki birželio vidurio, ir
tai kilo vos ne sukilimas!
Mokytojai, tėvai, gydytojai,
politikai – visi vienu balsu šaukė, kad tik lietuviai moka taip
savo vaikus kankinti, į mokyklą
per didžiausius karščius varo…
Kaip jie apsiriko, save bevanodami! Ir ne pirmą kartą…
Bet apie viską viską mes
pakalbėsim, kai tik susėsim
ant Šventosios kranto. Pažadu,
šįmet tu daug netikėtų dalykų
pamatysi…
Tad sėsk greičiau į lėktuvą,
dukrele, lėk kuo greičiausiai, kol
yra, kas laukia!
Diedukas nuo Šventosios
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KELIONĖS

Baltarusija: idėjų mainai, liaudies ūkio
pasiekimai ir kepti paršeliai

Štai iš kur parsivežėme ,,Obuolinių“ idėją.
Žemdirbiai demonstruoja pasiekimus.
(Atkelta iš 5psl.)
Per tostų gausą, o kai kurie tęsėsi ir po dešimt minučių, sunku spėti
kąsnį gerai sukramtyti. Gėrėme už
tėvynę, už draugystę, už moteris, už
kultūrą, už tai, kad nebūtų karo, už...
vienu žodžiu, už visus šios ir ne šios
žemės tvarinius ir tų tvarinių padarinius, beje.
Mažiausiai iškalbūs, sakydami tostus, pasirodė gruzinai. Regis, jie labai
nesidžiaugė ir rusais, kurie vis kėlė
ir kėlė bokalus už tai, kaip gera, kad,
vykstant į Baltarusiją, jiems nereikia
vizų. Tačiau nors puotos truko po
trejetą ar penketą valandų, nauji buteliai ant stalo nesirodė, o jau pastatyti
beveik netuštėjo. Įdėmiau įsižiūrėjusi, pastebėjau, kad mus priimantys
baltarusiai, ypač aukštesnio rango, į
stikliukus sau pilasi mineralinį ir nesidrovėdami lenkia bei kitus ragina
gerti ,,iki dugno“. Štai tau ir stereoti-

Kas fotografuojasi ant raudonojo kilimo, o kas
su paršeliu.

pas apie alkoholį mėgstančius slavus.
Floristinių kilimų idėją
parsivežė iš Anykščių
Liepos 3-ąją, šventės dieną, aikštė
priešais Klecko vykdomąjį komitetą
buvo nuklota floristiniais kilimais.
,,Prieš keletą metų nusižiūrėjome
iš jūsų“, - kalbėjo baltarusiai, kurių delegacijos per šv. Oną lankosi
Anykščiuose.
Idėja tiesti gėlių kilimus buvo
mūsų, todėl vicemerui D.Žiogeliui
buvo patikėtos vertinimo komisijos
pirmininko pareigos.
Kilimai Klecke klojami tuo pačiu
principu, kaip ir Anykščiuose, - išradingumą ir sumanumą čia taip pat
demonstruoja darbo kolektyvai, mokyklos, darželiai. Pristatydami kilimus, kleckiečiai rengiasi tautiniais
drabužiais, vaikai deklamuoja eiles.

Kaip noriu šios kryželiu siuvinėtos Dievo Motinos ikonos...

Kilimai mažesni nei mes įpratę, ryškesnių spalvų. Dominuoja aiškus
siužetas – išdėlioti tankai, gandrai,
žvaigždės, datos.
Mūsų vicemeras, rinkdamas gražiausią kilimą, kapituliavo prieš pradinukę – vienu atokvėpiu išbėrusi
eilėraštį apie taiką, tėvynę ir šviesų
rytojų, mergaitė taip giliai atsikvėpė, kad D. Žiogelio nuomonė, kas
paklojo gražiausią kilimą, iš karto
sutapo su šeimininkų nuomone.
O mes, spėju, nuvogėme
,,Obuolines“
Kokia šventė be mugės? Ta proga
aš išsikeičiau 80 euriukų. Procesas
nebuvo paprastas. Banke gal tris
kartus aparatu ir lupa tikrino mano
eurus, o keisdami gruzinų dolerius
pasiūlė mažesnį rublio kursą, nes
banknoto spalva kasininkei pasirodė
kažin kokia ne tokia.
Aš tikėjausi mugėje nusipirkti kokį
pašvaitalą arba siuvinėtą rankšluostį.
Baltarusių rankšluosčiai, kuriuos jie
tiesdavo ant lentynėlės po ikona,
labai gražūs. Jie ryškesni nei mū-

siškiai, siuvinėti kraujo raudonumo
siūlais, bet iš tų pačių žvaigždžių, susipynusių svastikų ir paukščių, lelijų
ir rožių. Na, rožių motyvų gal kiek ir
daugiau... Tačiau ar tai kliūtis?
Iš vakaro buvome nugabenti į
vieną atokų kaimą, kuriame įsikūręs
amatų centras.
Panašų darinį buvau mačiusi
Gruzijos Pankisio slėnyje, į kurį po
Grozno šturmo buvo perkelti čečėnai. Amatų centrų (mūsų menų
inkubatorių pirmtakų) esmė nukopijuota iš skandinavų. Turėtų rinktis
į tokias vietas (įtariu, bet patalpos
atrakinamos, kai atvažiuoja turistai
ir tikrintojai) bendruomenės mokytis tradicinių amatų, bendrauti, kelti
kompiuterinį raštingumą. Tai esą
kuria palankią aplinką, naujas darbo vietas, pritraukia į negyvenamas
vietas žmones. (Plačiau apie vizijas
skaityti projektų aprašymuose).
Klecko rajono amatų centras
kompiuterių neturi. Tautiniais drabužiais vilkintys centro darbuotojai
po šimtametėmis gūniomis ir rankšluosčiais tarp antikvarinių rakandų,
išdėliotų rudu pinoteksu nuterlintuose apvalių rąstų ,,menėse” mums
atvykus neatkeldami galvų mokė gal
net keturis vaikus siuvinėti ir iš šiaudų verti sodus,
Susižavėjau kryželiu siuvinėta
Dievo Motinos ikona. Būčiau nepagailėjusi pusės algos. ,,Negaliu parduoti, nebaigta...“, - aiškino baltarusė. Susitarti, kad atsiųstų, kai pabaigs,
nepavyko. Gal ta viena, pradėta kaip
pavyzdys, ir tebėra...
Eidama į Klecko mugę, prisipažinsiu, svajojau apie tokią ikoną.
Deja, nepavyko išleisti ne tik 220,
bet ir 1 rublio, nes mugėje nebuvo nei
amatininkų, nei amatų, nei menų.
Apytuštėje gatvėje rikiavosi vietos
konditeriai, sūrių ir sulčių gamintojai, liaudies ūkių atstovai ir dar dievai
žino kokių bendruomenių nariai. Jie

Tautinių rankšluosčių ekspozicija amatų centre.
neprekiavo, o garsiai dainavo častuškas, kvietė pašokti, grojo armonikomis ir balalaikomis, siūlė nepasididžiuoti, užsukti į jų palapines ir
imituotus blindažus, paragauti vaišių
ir vis pylė baltos... Čia aš gavau ypatingą dovaną – net nesupratau, kaip
ant rankų atsidūrė keptas paršelis ir
ėmė spragsėti fotoaparai. Laimei,
susizgribau išsitraukti telefoną ir
paprašiau ,,klaptelti“. Be daiktinio
įrodymo, kas patikėtų, kad buvau apdovanota visu paršu. Tokiu mažuliuku, rudu, ištiesusiu laibas kojytes ant
nuostabiojo siuvinėto rankšluosčio.
Tuomet ir supratau, kodėl be
mūsų, ,,ispolkomo“ ir vietos laikraščio ,,Da novich peramog“(,,Iki naujų
pergalių“) žurnalistų mugėje beveik
nebuvo žmonių. Šai iš kur mes parsivežėme ,,Obuolinių“, kuriose rajono
seniūnijos daro vaišių stalus, o paskui visi drauge puotauja, idėją.
Taip beragaudami ir užkandžiaudami priarėjome prie centrinės aikštės, kurioje turėjo vykti Baltarusijos
75-oios išlaisvinimo nuo fašistinių
okupantų metinės.
Aikštėje degė Amžinoji ugnis, garbės sargyboje stovėjo kariai paradine
uniforma ir saliutavo raudonus kaklaraiščius ryšintys vaikai. Pionieriai?
(Bus daugiau)

Vaikai sveikina Anykščių delegacijos vadovą Dainių Žiogelį.

Viskas vienoje vietoje - linksmybės, šokiai ir laidojimo namai.

Autorės nuotr.
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Iš vaikų darželio – tik liūdnas prisiminimas
Neseniai Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų gyvenvietėje esantis buvusio vaikų darželio pastatas virto griuvėsių krūva.
Tuo pasirūpino Anykščių rajono savivaldybės administracijos
skelbtą konkursą laimėjusi statinių griovimo, karjerų eksploatacijos
ir žemės darbų firma „Alkuras“ iš Kretingos. Šios įmonės samdyti
darbuotojai iš pradžių nuardė šiferinį stogą, išmontavo pastato medines ir metalines konstrukcijas, o po to specialioji technika keletą
dienų griovė mūro sienas, betonines perdangas, pamatų blokus, kol
iš didžiulio pastato liko tik krūvos sudaužytų statybinių medžiagų.
Konkursą laimėjusi firma dar pasirūpins tų statybinių medžiagų
susmulkinimu, išvežimu ir visišku tuščios likusios teritorijos sutvarkymu.

Kai gyvenvietės centre stovintis nuniokotas, pastatą - vaiduoklį
primenantis objektas buvo pripažintas bešeimininkiu, juo pasirūpino Rajono savivaldybė. Ir to rezultatas jau akivaizdus : to
baisuoklio Vaitkūnuose nebeliko.

Tuometiniame „Lenino keliu“
kolūkyje vaikų darželis pastatytas
ne pagal tipinį projektą, kaip buvo
madinga visoje Lietuvoje „kepti“
vienodas neišvaizdžias standartines
„dėžutes“, bet pagal individualų
žinomo šalies architekto, kilusio iš
Vaitkūnų, Broniaus Kazlausko projektą.
1986 metų lapkričio 3 dieną pradėjęs veikti darželis „Artojėlis“,
kurį tuo metu lankė 16 vaikų, buvo
vienas gražiausių ne tiktai Anykščių rajone, bet ir visoje Lietuvoje
tokios paskirties pastatų. Jį nuolat
lankė, apžiūrinėjo, fotografavo iš
įvairių šalies vietų, netgi iš užsienio
atvykusios delegacijos, tokiu išskirtiniu pastatu žavėjosi ir tuometiniai
Lietuvos vyriausybės ir kompartijos
vadovai, kurie pirmaujančiame kolūkyje būdavo dažni svečiai.
Kolūkmečio eros pabaigoje vaikų
darželis uždarytas ir privatizuotas.
Jį įsigiję apsukrūs piliečiai netrukus už gautą paskolą užstatė pastatą
bankui, o negrąžinus paskolos, šis
nekilnojamasis turtas atiteko bankininkams.
Kai privatizacijos ir „prichvatizacijos“ vingiuose nebeliko ir to

Prieš keletą metų Savivaldybės rūpesčiu buvo sutvarkyti ir kolūkmečiu Vaitkūnuose statyto, bet taip ir neužbaigto didžiulio
prekybos centro su kavine griuvėsiai.
banko, didingas darželio pastatas
ilgus metus stovėjo tuščias, apleistas , niekam nereikalingas. Tuo
puikiausiai pasinaudojo ilgapirščiai, sugebėję išdraskyti, išplėšyti, išnešti viską, kas tik buvo likę
pastato viduje ir ką tik buvo galima

Nuotraukos autoriaus
nugvelbti : radiatorius, metalinius
vamzdynus, virtuvės reikmenis,
parketą, sienų dailylentes, grindų
lentas, elektros įrangą ir kitką. Ko
nesugebėjo išnešti svetimo turto
mėgėjai, tą išdaužė, sulaužė, suniokojo chuliganai.

Erasmus+ projekto mokymai Jungtinėje Karalystėje
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos vykdomas Erasmus+
KA1 srities projektas „Mokytojų tobulėjimas – kelias į sėkmę“ tęsia savo veiklas. Gimnazijos anglų kalbos mokytojos Jolanta Garbauskienė ir Gitana Ivanovienė birželio 23 – liepos 5 d. d. dalyvavo
dviejų savaičių mokymuose Kardifo mieste Velse (Jungtinė Karalystė), į kuriuos buvo susirinkę dalyviai iš Estijos, Ispanijos, Nyderlandų, Vokietijos, Suomijos, Vengrijos ir Italijos.

Kursų metu didžiausias dėmesys
buvo skiriamas besikeičiančiam
mokytojo vaidmeniui šiuolaikinėje mokykloje bei anglų kalbos
mokymo metodikai XXI a., įgūdžiams, kurių reikia dabartiniams

mokytojams, kad jie galėtų motyvuoti ir įkvėpti savo mokinius.
Užsiėmimų metu atlikome daug
praktinių užduočių, gavome metodinės medžiagos ir idėjų, kaip
sudominti mokinius, kaip skatinti

jų kūrybiškumą, aktyvumą, motyvaciją, bendravimą ir bendradarbiavimą naudojant IKT įrankius
pamokose. Daug dirbome grupėse
ir porose, dalijomės idėjomis ir
savo šalių patirtimi, susipažinome
su Jungtinės Karalystės bei kitų
šalių švietimo sistemomis, taip
pat su Velso istorija ir kultūra.
Kadangi gyvenome šeimose, tai
buvo labai puiki galimybė kasdien
bendrauti anglų kalba bei tobulinti
savo kalbinius įgūdžius.
Apsilankėme ir dviejose mokyklose. Vidurinėje mokykloje stebėjome anglų, velsiečių ir prancūzų kalbų pamokas, o pradinėje
– anglų kalbos ir dailės pamokas.
Nustebino mokinių savarankiškumas, aktyvumas pamokose, susitarimų ir taisyklių laikymasis,
aktyvus tėvų, ypač pradinėse klasėse, įsitraukimas į vaikų ugdymą.
Mokyklose dirba daug mokytojų
padėjėjų, visi moksleiviai aprūpinami sąsiuviniais ir kai kuriomis
kitomis mokymo priemonėmis nemokamai, perkasi tik uniformas.
Pamokose vaikai dažnai dirba su

planšetėmis, vadovėlius naudoja
retai.
Tikimės, kad naujai įgytos žinios, kurias panaudosime ugdymo
procese, padės sudominti mokinius anglų kalba, pakels motyvaciją ir skatins kūrybiškumą. Savo
patirtimi pasidalysime ir su kolegomis.
„Šis projektas finansuojamas re-

Lietuvos mokyklose – 2 000 kūrybiško programavimo valandų
ti savo senus žaislus. Stebėjome, kaip penktokai ar šeštokai kuria žingsniamačius, žaislinius
tankus paverčia temperatūros matavimo prietaisais ir daugybę kitų įspūdingų transformacijų. Išlaisvinta vaikų vaizduotė ir kūrybingumas
stebino ne tik mus, bet ir moksleivius pažįstančius mokytojus“, – sako „Pildyk“ prekės ženklo
vadovė Dominyka Jonušienė.

Visą pusmetį net 40-yje Lietuvos mokyklų
penktokai ir šeštokai per informatikos pamokas mokėsi kūrybinio programavimo –
moksleiviai tapo projekto „Kompiuteriukų ralis – IT pamokas keičianti kelionė“ dalyviais.
Mokytojai su vaikais informacinių technologijų pamokose kūrė IT projektus, o įspūdingą,
pusmetį trukusią kelionę, vainikavo birželį
surengtos pirmosios Lietuvoje kompiuteriukų lenktynės.

IT pamokose – kūrybiškumas
Projekto rėmėjas „Pildyk“ vaikus pakvietė dalyvauti iššūkyje „Gerink savo žaislą“.
Naudodami mikrokompiuteriukus ir įvairius
elektronikos priedus, kurie mokykloms buvo
išdalinti projekto pradžioje, moksleiviai perdarė savo senus žaislus, kad jie judėtų, mirksėtų, skleistų garsus.
„Kvietėme vaikus naujam gyvenimui prikel-

Pirmosios Lietuvoje kompiuteriukų lenktynės
Kartu su projekto sumanytojais –
Kompiuteriukų paramos fondu – „Pildyk“ išdalino kompiuteriukų rinkinių 20-čiai Lietuvos
mokyklų, kurių atstovai - net 150 moksleivių
birželį susitiko Vilniuje pademonstruoti, ko
išmoko nuo sausio mėnesio. Čia įvyko ir pirmosios Lietuvoje „Micro:bit“ kompiuteriukų
lenktynės „Aplink Lietuvą“.
Renginio dieną moksleivių sukonstruotos
mašinytės skriejo Lietuvos teritoriją primenančiomis trasomis. Vieni vaikai iš anksto turėjo
taip suprogramuoti įrenginius, kad jie patys
įveiktų trasą, kiti varžėsi dėl geriausio dizaino,
dar kiti savo kompiuteriukų judėjimą trasoje
valdė radijo bangomis ir telefonu.
Labiausiai išpuoštos ir gražiausios maši-

Vytautas BAGDONAS

nytės laurai atiteko Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ir Šiaulių rajono Pakapės mokyklos
jungtinei komandai. Greičiausia „micro:bit“
kompiuteriukais valdoma buvo tituluota
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos
mašinytė. Greičiausiai trasą, valdant telefonu,
įveikė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos
komanda, o nuotolinio valdymo kategorijoje
lygių neturėjo Šiaulių Dainų progimnazijos
moksleiviai.
Tikslas – auginti ne vartotojus, o kūrėjus
Pagrindinis pusmetį trukusio projekto
„Kompiuteriukų ralis – IT pamokas keičianti
kelionė“ iniciatorius – Kompiuteriukų paramos fondas šiais mokslo metais siekė, kad
informacinių technologijų pamokos vaikams

Jolanta Garbauskienė
miant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo
mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”
Užsak. Nr. 789

taptų kuo įdomesnės. Fondo vadovė Viltautė
Žvirzdinaitė skaičiuoja, kad moksleiviai su
mokytojais per pusmetį programavimui paskyrė beveik 2 tūkst. valandų.
„Mums labai svarbu, kad informacinių technologijų pamokos būtų įtraukiančios. Dabar
informatikos mokytojas kartu su muzikos,
fizikos ar matematikos mokytoju rengia integruotas pamokas ir mąsto, kaip programavimas gali padėti išmokti šių dalykų. O moksleivis tampa ne tik technologijų vartotoju, bet
ir jų kūrėju“, – sako V. Žvirzdinaitė.
Fondas nuo 2017-ųjų iki dabar šalies penktokams jau išdalino daugiau kaip 20 tūkst.
„Micro:bit“ kompiuteriukų. Šiais metais kartu
su „Pildyk“ parama programavimo rinkiniai
pasiekė labiausiai motyvuotus mokytojus,
kurie ir toliau mokys vaikus kūrybinio programavimo.
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MOZAIKA
Havajai dekriminalizavo marihuaną
Los Andželas, liepos 10 d. Havajai antradienį dekriminalizavo
nedidelio kanapių kiekio laikymą, taip prisidėdami prie dviejų dešimčių kitų JAV valstijų,
priėmusių panašias priemones.
Pagal naująjį Havajų įstatymą,
asmeniui, turėjusiam iki 3 g marihuanos, gresia 130 dolerių (116
eurų) bauda, bet buvo panaikinta

galimybė skirti 30 parų arešto net
už mažytį kanapių kiekį ir baudą
iki 1 tūkst. dolerių (892 eurų). Demokratų kontroliuojamas valstijos įstatymų leidžiamasis organas
naująjį įstatymo projektą patvirtino gegužės mėnesį ir nusiuntė jį
gubernatoriui Davidui Ige (Deividui Igei) galutinai patvirtinti.
D. Ige jo nepasirašė, bet ir nevetavo, taip iš esmės leisdamas jam
antradienį tapti įstatymu, įsigaliosiančiu 2020 metų sausio 11 die-

ną. Palaikymo grupės sveikino šį
žingsnį, nors sakė, kad juo nepakankamai žengiama marihuanos
legalizavimo link. „Deja, 3 gramai būtų mažiausias kiekis tarp
visų valstijų, kurios dekriminalizavo (arba legalizavo) paprastą
marihuanos turėjimą“, – sakoma
ne pelno organizacijos „Marijuana Policy Project“ pareiškime.
„Vis dėlto kriminalinių bausmių
ir galimo įkalinimo termino už
nedidelio kanapių kiekio turėjimą
panaikinimas yra poslinkis“, – sakoma jame. Šiuo metu 24 kitos
valstijos ir Kolumbijos apygarda
yra priėmusios įstatymus dėl marihuanos dekriminalizavimo ar legalizavimo.

Liepos 14 d. kviečiame į tradicinę miestelio šventę „Svėdasynė“.
Renginys nuo 11 val. vyks Anykščių r. Svėdasų mstl., AKC skyriaus
kiemelyje, orientavimosi varžybos – miestelyje ir jo prieigose.

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms
							
					
(iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliu kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

įvairūs
Buitinės technikos
remontas

Karpo, formuoja gyvatvores,
smulkina šakas, žolę. Pjauna pavojingus medžius.
Tel. (8-644) 41260.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

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

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.

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.

Dovanoja
Nusipjauti du, pavojingai pastatams, augančius medžius.
Tel. (8-682) 04108.
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.
Minkštų baldų remontas. Keičia
gobeleną, įklotą, detales, spyruokles.
Tel.: (8-682) 13728,
(8-381) 5-19-88.

parduoda
Pasirūpinkite dabar! Medžio pjuvenų briketai.
Pristato.
Tel. (8-679) 83487.

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.

Tradicinės orientavimosi varžybos ,,Atrask ir pažink Svėdasus“ šįmet skiriamos žymiam
kraštiečiui Juozui Tumui-Vaižgantui atminti, užduotys siejamos su jo gyvenimu ir kūryba.
Vaikai ir jų tėveliai Mikučio gamtininko kampelyje galės dalyvauti įvairiose estafetėse, leisti
milžiniškus muilo burbulus, sukti cukraus vatą, šokinėti ant batuto. Vietos savanoriai pieš
vaikučių veidukus.
Senjorai galės dalyvauti Dėdžių ir dėdienių varžytuvėse. Bus organizuojami šaškių, domino ir kt. turnyrai.
Vyks vietos amatininkų, verslininkų ir ūkininkų Vaduvų krašto mugė.
Orientavimosi varžybų metu gros muzika, šventės dalyviai galės paplaukioti baidarėmis
Alaušo ežere, pasivaišinti bendruomenės narių paruoštais užkandžiais.
Su orientavimosi varžybų nuostatais galite susipažinti tinklalapyje www.svedasai.lt.
Kviečiame komandas registruotis tel. 868216971.
Projektą finansuoja LR Žemės ūkio ministerija. Plačiau apie renginį www.svedasai.lt
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Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Mini ekskavatoriaus ( 3,5 t) paslaugos.
Tel. (8-684) 29023.
Šiltina oro tarpus, stogus, rąstinius ir karkasinius namus Ekovata.
Sertifikuotos medžiagos.
Tel. (8-699) 18885.
Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus, dugnus. Senjorams
nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.
Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.

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

Įvairūs remonto darbai, stogų
dengimas, skardinimo darbai,
namų dažymas. Ilgametė patirtis.
Padeda įsigyti kokybiškas medžiagas. Darbus atlieka greitai ir
kokybiškai.
Tel. (8-685) 68182.

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. liepos 18 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156, 8 698 70127.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pristato visas medžiagas.
Ilgametė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.

3 šeimas bičių su aviliais.
Tel. (8-612) 18408; (8-381) 77104.

Kviečiame į tik ką atidarytą AB “Rokiškio sūris“ firminę parduotuvę „Sūrio stotelė“, kuri įsikūrė patogioje vietoje Ukmergėje, Kauno g. 65, šalia Ukmergės pieninės. Akį traukia ne tik išskirtinis
sūrio formos pastatas, bet ir šalia besiganančios
karvytės, džiuginančios mūsų mažuosius lankytojus. Modernaus dizaino parduotuvėje galite įsigyti
įvairių pieno produktų, o taip pat siūlome atsikvėpti
jaukioje aplinkoje prie puodelio kavos.
Atsiskaityti galima ne tik grynais pinigais, bet ir mokėjimo kortelėmis.
Pirkėjų patogumui parduotuvėje galima užsisakyti
netradicinių pieno produktų gaminių įvairioms progoms.

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

Kokybiškai atlieka įvairius statybos ir remonto darbus.
Tel. (8-609) 28519.

Kita

Gerbiami anykštėnai,

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.
2019 m. derliaus sausą šieną,
šienainį ritiniais, ne mažiau 38 vnt.
Atveža.
Tel. (8-698) 78024.
Darbinę kumelaitę.
Tel. (8-671) 85336.
Ford Focus.
Tel. (8-610) 91553.

siūlo darbą
Garantuotas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kalba nebūtina. Uždarbis 1500-2000
eurų mėn. Be žalingų įpročių.
Tel. (8-672) 41083;
www.superdarbas.com
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.

Statybų organizacijai reikalinga
sąmatininkė. Atlyginimas 1500 Eur.
Tel. (8-681) 11675.

Įmonė Vli Timber ieško
gamybos darbininko
prie medienos apdirbimo
staklių bei autokrautuvo
vairuotojų.
Siųsti CV: vilte@vli.lt
Skambinti tel.: (8-670) 67674
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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
Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią
medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Arklį.
Tel. (8-620) 80915.
Kita

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

Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Anykščių miesto centre – pusę
namo. Naujas stogas, patogumai,
78 kv. m, šildymas įvairus. Yra
galimybė prisijungti prie miesto
centralizuoto šildymo. Domina ir
keitimas į 1 – 2 kambarių butą. 1 ir
5 a. nesiūlyti. 27 000 eu.
Tel. (8-621) 10023.
Butą, 2 kambarių, bendrabučio
tipo, su patogumais.
Tel. (8-603) 67743.
Namą Viešintų miestelio centre
ir du garažus Televizijos g.
Tel. (8-617) 15883.
6 ha dirbamos žemes plotą
Traupio sen. Naujadalio k. (54 našumo balai).
Tel. (8-698) 35044.
Du: 1,3621 ha ir 7,0318 ha žemės ūkio paskirties sklypus:
Bebarzdžių k., Anykščių r. Kaina
už 1 ha - 3000 EUR. Galima derėtis. Informacija: +37061337719,
Antanas.
15 ha žemės sklypą Gečionių k.
ir 3 kambarių butą Ažuožeriuose.
Tel. (8-684) 02025.
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.

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

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

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

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

Vieno arba dviejų kambarių butą
pirmame aukšte Anykščių mieste.
Tel. (8-612) 44242,
(8-682) 56554.

Automobilius, motociklus, sunkvežimius, traktorius. Gali būti nevažiuojantys.
Tel. (8-680) 49007.

Brangiai
perkame mišką.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Brangiai perkame

Įvairų mišką su žeme arba biržes
išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai

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

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

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

Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
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Brangiai superkame

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

MIŠKUS

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

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

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.
Namą Anykščių mieste ir administracines patalpas Biliūno g.
Tel. (8-609) 43046.
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.

Malkas kaladėmis: uosis, ąžuolas, beržas, alksnis. Veža po 9
metrus.
Tel. (8-608) 51317.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Gyvenamąjį medinį namą su 38
arų sklypu Debeikių miestelyje,
Anykščių r. Yra klėtis, tvartas ir didelis sodas.
Tel. (8-688) 38635.

Malkas kaladėmis, pristatymo
kiekis 7 erdm. taip pat 3 m ilgio
rąsteliais, pristatymo kiekis 30-60
erdm.
Tel. (8-656) 01913.

2 kambarių butą N. Elmininkuose
ir sodybą Kurklių k.
Tel. (8-602) 84794.

Beržines ir kitų lapuočių malkas.
Veža kaladėmis,
skaldytas iki 9erdv.m., miškavežiu 30erdv.m.
Tel. (8-648) 84052.

Butą (plotas 70 kv. m)
Statybininkų g., 2 aukšte (su dalimi baldaų, plastikiniais langais,
šarvuotomis durimis). Įrengtas
autonominis šildymas. Netoli ligoninė, parduotuvės ,,Žiburys”,
,,Norfa”. Kaina 44 000 eu.
Tel. (8-618) 84810.
Kuras
Alksnio, uosio, klevo ir maišytas
malkas kaladėlėmis. Pristatymas
nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Natūralaus drėgnumo skaldytas
beržines malkas ir kokybiškus uosinius briketus įvairiais kiekiais.
Tel. (8-656) 98749.

Nauja vasaros kaina durpių briketams iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.
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.
Pigiau! Gamintojas - beržo, uosio pjuvenų
briketus. Pristato.
Tel. (8-698) 55663.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Eugenijus, Henrikas, Arvilas,
Arvilė, Anakletas, Anys,
Meinardas.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė ruošiasi tapti LAIVAVEDE

liepos 14 d.

liepos 15 d.
Bonaventūras, Mantas,
Gerimantė, Henrikas, Rozalija,
Rožė, Herkus.

Kur tu matęs – net pajūry,
Palangoj tokio neturi!
Tik bėda – nėr kas vairuoja
Tą amfibiją gražuolę...

mėnulis
Liepos 13 d. - Liepos 15 d. priešpilnis.

Amiliutė tuoj sumąsto –
Net pakaušio nepakrapšto –
Bus puiki laivavedė,
Laukia jos didi šlovė!

anekdotas

***
Orkestro repeticijoje dirigentas
burba nepatenkintas mušamaisiais:
- Jeigu žmogus visiškai negali
groti jokiu instrumentu, jam duoda
dvi lazdeles ir padaro būgnininku!
Iš orkestro teatrališkas šnabždesys:
- O jeigu žmogus ir to nesugeba,
iš jo vieną lazdelę atima ir jis tampa dirigentu!
***
Teismas. Prokuroras rėžia kalbą:
- Teisiamasis įvykdė nusikaltimą, - kaip reta drąsų, sumanų ir
išradingą!
Kaltinamasis:
- Be reikalo taip giriate - vis tiek
neprisipažinsiu.
***
Po Ryčio Cicino koncerto viena
gerbėja klausia:
- Nežinote, kodėl Rytis šiandien
toks piktas? Juk jam po koncerto
atnešė net 10 gėlių puokščių.
- Būtent dėl to, nes užmokėjo jis
tai už 15.

Dėl Anykščių, dėl tautos
Iki smerties ji vairuos,
O ant tilto – va, kiek vietos –
Ten paminklas jai stovėtų!

NNN redaktorei nežinant

Visaginas ir Anykščiai - kurortai konkurentai
Iš šešių Utenos regiono savivaldybių - keturios savo oficialias
interneto svetaines puošia šūkiais.
Zarasai kviečia: ,,Nerk į Zarasus“,
Molėtai skelbia: ,,Čia viskas tikra!“. Utena ir Ignalina išsivertė
be šūkių ir lozungų. O Anykščiai
ir Visaginas akcentuoja gamtą.
Anykščiai išnaudoja Lajų tako
populiarumą ir internetiniame
puslapyje giriasi: ,,Anykščiai - žalioji Lietuvos viršūnė“. Paradoksas, bet antrasis regiono miestas,
akcentuojantis gamtą, yra Visaginas. ,,Miestas gamtos prieglobstyje“ - savo esminį lozingą skelbia
,,atomininkai“.
Šiaip jau Visagino ,,piarčikai“
yra absoliučiai teisūs: net jei
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miestas yra Sacharos viduryje, jis
vis tiek gamtos prieglobstyje. Net
ir žvyro karjeras yra gamtoje, tik,
sakykim, žemesniame tos gamtos
sluoksnyje.
Su Visaginu dėl gamtos grožio
Anykščiai nepasivaržys. Mums
mikliai reikia naujos kortos. Ką
turime? Kvarcinio smėlio, kiaulidžių, šiek tiek vyno... Netinka...
Verčiau konkuruokime su Visaginu elektrinėmis. Kaip jie mums,
taip mes jiems. Juolab kad mūsų
rajone planuojama statyti visą
tuntą vėjo elektrinių. ,,Anykščiai
– veikiančių šešėlinių elektrinių
rojus‘‘ - skelbsime šūkį ir visaginiečiai tegul sau tyliai graužiasi
nagus.

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

oras

Stebisi Anykščių miestas,
Upėm ir kalnais apriestas –
Valdžia pirko agregatą,
Tokį didelį, navatną.
Plauks upe jis pamažu,
Pjaudamas žoles dalgiu.
Pagilės vaga Šventosios –
Valdžią girsim išsijuosę.

Kamilas, Vydas, Eigilė,
Libertas.

Vienas draugas pasakoja kitam:
- Baigiau universitetą su pagyrimu.
- Sveikinu! Turbūt iš karto gavai
pasiūlymą dirbti mokesčių inspektoriumi?
- Gavau, bet susikirtau per pirmąjį pokalbį.
- Kaip?
- Manęs paklausė, ar aš vaikystėje kankinau gyvūnus, o aš, kvailys,
atsakiau: ,,Žinoma, kad ne!”

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn.
EUR
45 (48)

7 mėn.
EUR
53 (56)

7,00

21,00

40,00

47

4,00

12,00

24,00

28

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

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

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.

anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458; (8-686) 33036.

+9

Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti
mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

