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Šėtono
išvarymas
baigiasi

Prusto klausimynas

Chemikalais
purškiami laukai
įsiutino bites
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Donatas Krikštaponis svajoja
pagauti
gyvenimo žuvį
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Maras. Šią savaitę Nacionalinio
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai patvirtino dar keturis afrikinio kiaulių
maro (AKM) atvejus rajone. Šį kartą užkrečiama liga buvo nustatyta
Bebarzdžių kaimo prieigose sumedžiotam šernui ir šernų gaišenoms,
rastoms Debeikių ir Troškūnų seniūnijose. Anykščių rajone šiais
metais AKM nustatytas 50 šernų
gaišenų, kurios rastos 36 rajono
vietose, 8 sumedžiotiems šernams
ir 4 AKM židiniai kiaulių ūkiuose
Gaisras. Trečiadienį Troškūnų
seniūnijos Mileikiškių kaime degė
automobilis „Saab 95“. Atvykus
ugniagesiams, transporto priemonė degė atvira liepsna. Išdegė variklio skyrius, apdegė dalis salono ir
automobilio dešinė pusė.
Automobiliai. Nuo šiol bus paprasčiau kontroliuoti, kur darbo
laiku, o kartais ir po darbo valandų zuja savivaldybei priklausantys
tarnybiniai automobiliai. Anykščių
rajono savivaldybės interneto svetainėje paviešintas Anykščių rajono savivaldybės administracijos
automobilių sąrašas. Sąraše – 21
automobilis. Nuo šiol interesantai
gali laisvai sužinoti savivaldybės
tarnybinio automobilio modelį,
pagaminimo metus, spalvą, valstybinį numerį, tai, kas šiais automobiliais naudojasi.
Renovacija. Kavarske, P.Cvirkos
gatvėje, planuojama renovuoti
1-uoju numeriu pažymėtą namą.
„Namas yra Kavarsko centre, prieš
bažnyčią, kurią mes šiemet apšviesime, ir yra labai svarbu, kad
tas namas būtų renovuotas, gerai
atrodytų ir nenyktų. Ir renovacija
būtų vykdoma ne tik centralizuotą
šildymą naudojančių namų, bet ir
gyventojų namų. Tai būtų pirmas
objektas“, - praėjusią savaitę vykusiame rajono Tarybos posėdyje
sakė rajono meras Kęstutis Tubis.
Anot K. Tubio, Kavarske yra ir dar
vienas namas, kurį būtų galima renovuoti, jei P. Cvirkos 1-ojo namo
gyventojai dėl renovacijos staiga
imtų ir apsigalvotų.

Mero sūnus šalia būsimos
pilies įsigijo pastatą robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Prasidėjus medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statyboms, auga susidomėjimas gretimais
esančio Naujųjų Elmininkų kaimo nekilnojamuoju turtu bei žemės sklypais.
Šalia kelio Naujuosiuose Elmininkuose daugiau nei dešimtmetį apleistas valgyklos patalpas neseniai įsigijo vienas iš rajono mero Kęstučio Tubio sūnų, kai pastato savininkas mero paprašė atleisti
jį nuo šio pastato nekilnojamojo turto mokesčio.
Tai, kad meras K. Tubis galimai pasinaudojo tarnybine padėtimi, suvesdamas savo sūnų su mokestinės lengvatos prašiusiu žmogumi, rajoną valdančių liberalų aplinka problemos nemato. Tačiau
opozicija įžvelgia piktnaudžiavimą.

Meras Kęstutis Tubis galimai tarpininkavo savo sūnui
įsigyjant ateityje tikėtina pelningą statinį šalia savivaldybės finansuojamos medinės
pilies.
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Anykštėnai kalba, kad šios apleistos valgyklos vietoje Tubiai statys prabangų restoraną.

Įtaria, kad kiaulių maras tapo kandidatų į
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
Seimą ginklu?
Afrikiniam kiaulių marui
įsisukus į rajono gyventojų
tvartus, Anykščių seniūnijos
Pagirių kaime ūkininkaujantis Povilas Patumsis neskuba
vykdyti nurodymo priverstinai išskersti laikomas Lietuvos vietines kiaules.
Ūkininkas prašo Anykščių
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko
Dainiaus Žiogelio duoti daugiau laiko, kad jo auginami
paršeliai būtų iškeldinti į
afrikiniu kiaulių maru neužkrėstas zonas.

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis
ir telefono numeris, antradienio
„Anykštoje“ kainuos tik 4 eurai,
šeštadienio – 5 eurai.

Anykščių seniūnijos Pagirių kaime ūkininkaujantis Povilas Patumsis mano, kad dabartinė sistema labai nemėgsta smulkiųjų
kiaulių augintojų, todėl rasti bendrą kalbą su Anykščių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba yra labai sudėtinga.

3 psl.

asmenukė

Rezervas

Jei kas turi kokių problemų,
tai tik paaugliai. Ypač vasaros
metu jaunoms panelėms ramybės neduoda per didelis svoris,
celiulitas, kai kurių kūno dalių
nestangrumas ir kitos išimtinai
moteriškos bėdos.
Neapsikentusi nuolatinių paauglės virkavimų, kaip dar galima
numesti svorio, vyresnė pažįstama nutarė padėti: „Žmogaus oda
sveria 5-7 kilogramus. Išsinerk iš
odos - iš karto palengvėsi.“

Linas BITVINSKAS

nas

a.lt
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2016 m. rugpjūčio 6 d.

Žurnalistui Vytautui Bagdonui
Premjero sveikinimas
Šiomis dienomis garbingą savo gyvenimo sukaktį pažymintis
žurnalistas, kraštotyrininkas, muziejininkas, laikraščio „Anykšta“
bendradarbis Vytautas Bagdonas sulaukė gausybės sveikinimų.

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiais sveikinimą Vytautui
Bagdonui įteikė Premjero
patarėja Auksė Kontrimienė
Simonos BAGDONAITĖS
nuotr.

Savo veikla gerai žinomą Anykščių krašte ir šalyje kultūrininką,
aktyvų visuomenininką su 65-uoju
gimtadieniu pasveikino ir Lietuvos
Respublikos Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius.
“Jūsų gyvenimas, gerbiamasis
Vytautai, yra įrodymas, kad mūsų
istorija- tai mes patys, žinantys savo
šaknis, savo darbais, poelgiais, mintimis, nuosekliu darbu ir atsidavimu
kuriantys pasaulį ir Lietuvą. Jūsų
ištikimybė žurnalisto profesijai ir
turininga kraštotyros srities veikla
parodė kelią ne vienai žurnalistų ir
kraštotyrininkų kartai. Žmogui gimtasis kraštas kaip medžiui žemė, kurioje yra to medžio šaknys. Jeigu jos

stiprios-medis, kaip ir žmogus, bus
stiprus. Savo darbais Jūs stiprinote
tas šaknis. Ačiū už šį triūsą ir pasiaukojimą... Tegu kasdien sėkmingai
skleidžiasi kūrybinės Jūsų galios
ir įgyvendinamos idėjos, svarbios
Anykščių kraštui ir visai Lietuvai“,rašoma šalies Premjero sveikinime.
A.
Butkevičiaus
sveikinimą
V.Bagdonui įteikė, aplankiusi jubiliatą namuose rugpjūčio pirmąją, Premjero patarėja Auksė Kontrimienė.
Svėdasų krašte gyvenančio ir
uoliai triūsiančio žurnalistinio bei
kraštotyrinio darbo baruose Lietuvos
žurnalistų sąjungos nario, Svėdasų
krašto (Vaižganto) muziejaus muziejininko V. Bagdono kūrybinė veikla

Iš Vilniaus į Anykščius neįgaliojo vežimėliu

spektras

jau ne kartą buvo aukštai įvertinta.
2008 metais jam skirta Lietuvos
savivaldybių asociacijos, Lietuvos
žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės
žurnalistų asociacijos įsteigta Jono
Vileišio premija už publikacijas savivaldos tema, 2010-aisiais įteikta
Anykščių rajono savivaldybės skiriama Teresės Mikeliūnaitės kultūros
premija, tais pačiais metais skirta ir
Svėdasų seniūnijos įsteigta Vaižganto mažoji premija „Už kūrybinius
nuopelnus Svėdasų kraštui“.
Už fotografijų albumą „Vaižgantinių šviesa virš Malaišių“ ir ilgametę vaižgantiškos tradicijos sklaidą
V.Bagdonui 2014 metais įteikta Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos
žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės
žurnalistų kūrėjų asociacijos respublikinė literatūrinė Vaižganto premija.

-ANYKŠTA

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Pirmadienį iš Vilniaus neįgaliojo vežimėliu iškeliavęs verslininkas
Justas Džiugelis penktadienį pasiekė Anykščius. 29 metų progresuojančia raumenų atrofija sergantis vaikinas per 23 dienas neįgaliojo
vežimėliu apkeliaus Lietuvą, jis pasiryžęs įveikti 723 kilometrus
J. Džiugelis savo kūno nevaldo
nuo kūdikystės, tačiau neišeidamas iš namų baigė 10 klasių, nes
jį lankydavo mokytojai, o 11 ir 12
klasę - nuotoliniu būdu kompiuterio pagalba. Kaip pats sakė, įstojo studijuoti finansus, tačiau dėl
laiko stokos dar tebesimoko, nes
nuo 16-os metų įkūrė savo verslą
ir šiuo metu jo bendrovė „ETS.lt“
sėkmingai prekiauja elektroninėmis prekėmis. Tai, galima sakyti,
žmogus – legenda, nes kelionė per
Lietuvą neįgaliojo vežimėliu, apie
kurią galvojo 3 metus, ne pirmas jo
gyvenimo iššūkis. Pernai spalio 3
dieną jis šoko su parašiutu iš lėktu-

vo ir laimingai nusileido.
Šios kelionės tikslą J. Džiugelis nusakė trumpai: „Skatinti, kad
kiekvienas žmogus savo gyvenime
orientuotųsi ne į tą, ko negali, o į
tai, ką gali, įkvėpti žmones siekti
savo tikslų ir svajonių, nesitaikstyti
su aplinkybėmis, bet jas įveikti. Ir iš
arčiau pamatyti ir pažinti Lietuvą“.
Savo idėjas ir visaverčiu visuomenės nariu padėjusį išlikti gyvenimo būdą jis noriai pristato visuomenei.
Beje, vakar Kavarske J. Džiugelis su neįgaliojo vežimėliu dėl bortelio negalėjo privažiuoti prie šv.
Jono Krikštytojo šaltinio.

Justas Džiugelis pusiaukelėje iš Kavarsko į Anykščius.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių policininkų galvos skausmas –
pasiklydę grybautojai ir uogautojai
Daugumoje atvejų – tai garbaus
amžiaus žmonės, kurie kartu su artimaisiais išvažiuoja rinkti miško
gėrybių arba išeina į mišką netoli
namų, kartais net ir niekam apie tai
nepasakę.
Rugpjūčio 4 dieną Anykščių
policijos pareigūnai jau buvo pasirengę ieškoti garbaus amžiaus
senjorės, kuri kartu su artimaisiais
išvažiavo uogauti į Romuldavos
mišką Debeikių seniūnijoje. Apie
17 valandą Anykščių policija gavo

pranešimą, kad moteris miške dingo, o artimiesiems nepavyksta jos
nei prisišaukti, nei surasti. Darbo
diena jau buvo pasibaigusi, todėl
nedelsiant senolės ieškoti išvyko
dirbančios operatyvinės grupės pareigūnai. Ant kojų buvo sukelti ir
kiti policijos pareigūnai, jau grįžę
po darbo į namus. Pareigūnai susirinko prie Romuldavos miško, į
pagalbą buvo pasitelkti vietiniai
policijos rėmėjai, eigulys. Anykščių policijos vadovai jau buvo

priėmę sprendimą į orą pakelti
sraigtasparnį su termovizoriumi.
Pajėgoms pasiruošus pradėti paiešką, sulaukta pranešimo, kad pasiklydusi moteris pati išėjo iš miško
netoli Čekonių kaimo kapinių.
Anykščių policijos pareigūnai
pastebi, kad dažniau pasiklysta
garbaus amžiaus žmonės. Jaunesni žmonės pasiklysta rečiau,
jie turi mobiliuosius telefonus ir
jėgų patys išeiti iš miško. Senjorai sunkiau orientuojasi net ir
gerai žinomame miške, mobiliųjų telefonų dažnai neima, bijodami juos pamesti ar nemokėdami
tinkamai jais naudotis, dėl streso

Temidės svarstyklės

dėl vyro, gimusio 1951 m., rasto
savo namuose Viešintų seniūnijoje mirties priežasties nustatymo.
2016-08-04 pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl moters, gim. 1933
m., mirties priežasties nustatymo.
Vagystės. 2016-07-31, apie 11.30
val., pastebėta, kad Anykščių seniūnijoje įsibrauta į vyriškio, gim. 1964

m., negyvenamą sodybą. Nuostolis tikslinamas. 2016-08-02, apie
13.00 val., Anykščiuose, Ukmergės
g., įsibrauta į namą, iš kurio pavogti
alkoholiniai gėrimai. Nuostolis – 26
eurai. 2016-08-03, apie 3.40 val.,
Svėdasų seniūnijoje iš degalinės
pavogtos cigaretės. Nuostolis nustatinėjamas.

Prasidėjus miškuose uogų ir grybų sezonui, Anykščių policijos
pareigūnai bent kartą per savaitę sulaukia pranešimų apie miške
pasiklydusius grybautojus ar uogautojus.

Smurtas.2016-07-16 apie 18 val.
Anykščiuose, Šlavės g., konflikto
metu vyriškis sukėlė fizinį skausmą
savo 32-ejų dukrai.
Mirtys. 2016-07-28 Anykščių rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas

pasiklydus ir nuovargio neretai
sustreikuoja ir sveikata, todėl tokiems žmonėms būna sudėtinga
patiems grįžti namo. Kiekvienu
atveju ieškoti pasiklydėlių pasitelkiamos nemažos pajėgos
pareigūnų ir technikos, o tai kainuoja nepigiai.
Anykščių policijos pareigūnai
prašo žmonių pasirūpinti savo artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus,
prieš einant į mišką įvertinti savo
jėgas ir gerai pagalvoti: kas brangiau – krepšys baravykų ar sveikata, o kartais net gyvybė.

Paieška. 2016-08-04, apie 16.35
val., Debeikių seniūnijos miške
pasiklydo moteris, gim. 1937 m.
Mirtis.Vilniaus ligoninėje mirė,
kaip įtariama, nuo laiptų nukritusi ir
susižalojusi 75 metų moteris. Ji antradienį buvo pristatyta iš savo namų
Troškūnų miestelyje. Moteriai buvo
diagnozuota galvos trauma.
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Išmokos. Į Seimą nebeišrinktus parlamentarus turėtų paguosti
solidžios piniginės kompensacijos - Seimo nario mandato neteksiantiems politikams ir darbą
prarasiantiems jų padėjėjamssekretoriams rezervuota per 1,8
mln. eurų. Ruošiamasi ir naujai
išrinktų parlamentarų sutiktuvėms. Iš kitų miestų į sostinę atvyksiantiems politikams nereikės
sukti galvos, kur apsistoti, - iš
mokesčių mokėtojų pinigų bus
apmokėtos jų nakvynės viešbučiuose. Į parlamentą nebeperrinktam politikui išmokama tiek
vidutinių mėnesinių Seimo nario
atlyginimų dydžio išeitinė išmoka, kiek metų nepertraukiamai
truko jo kadencija Seime. Ši išmoka negali būti mažesnė kaip
du ir didesnė kaip šeši vidutiniai
mėnesiniai Seimo nario atlyginimai. Šiuo metu parlamentaro
pareiginė alga siekia 2 531 eurą,
neatskaičius mokesčių.
Algos. Seimo pirmininko pareiginis atlyginimas - apie 3 367
eurai, parlamento pirmininko
pirmojo pavaduotojo - 3 027 eurai, kitų Seimo vicepirmininkų ir
opozicijos lyderio - 2 923 eurai
popieriuje. Po rinkimų į Seimą
2008 metais buvo neperrinkti 67,
o 2012-aisiais - 63 parlamentarai.
Prieš 8 metus neperrinktiems Seimo nariams išmokėta 587 tūkst.
eurų, o prieš 4 metus - 840 tūkst.
eurų išeitinių kompensacijų. Tačiau tuo metu parlamento narių
algos buvo gerokai kuklesnės.
Poezija. “Poezijos renginiai
Lietuvoje yra nemokami, tačiau,
nepaisant to, į juos žmonės renkasi vangiai, jaunimo juose retai
kada pamatysi. Menu, dainininkas Domantas Razauskas man pasakojo, kad jo senelis, klausydamasis savo mėgstamos klasikinės
muzikos, net jei tai darydavo vienas, savo namuose, - visada pasipuošdavo kostiumu ir pasirišdavo
kaklaraištį. Man tai nepaprastai
gražu, bet, deja, tokios pagarbos
menui šiandien jau nebėra. Deja,
poezija ir muzika mūsų gyvenime palengva virsta vien fonu.
Klausytis poezijos tapo madinga
kavinėse, plepant prie staliukų,
geriant vyną... O ką gi tai reiškia?
Kad neketiname į poeziją gilintis, tenorime jos kaip pramogos,
kaip laisvalaikį pagardinančios
nereikšmingos smulkmenos”, sako už puikų poezijos skaitymą
šiemet Laimono Noreikos premija apdovanota žinoma Lietuvos
aktorė Aldona Vilutytė
Mokytoja. Jau 15 metų Klaipėdos universitete rengiami vasaros lietuvių kalbos kursai užsieniečiams - Lietuvių kalbos ir
kultūros akademija. Čia jie ne
tik mokosi lietuvių kalbos, bet ir
užsiima įvairia kultūrine bei pramogine veikla. Šiemet iš Kinijos
atvykusi Yiran Wang jau kalba
sklandžia lietuvių kalba. Mergina
2 metus Pekino užsienio studijų
universitete dėsto lietuvių kalbą. “Esu pirmoji lietuvių kalbos
mokytoja Kinijoje”, - džiaugėsi
ji. Paklausta, ar daug žmonių Kinijoje nori mokytis lietuvių kalbos, Y. Wang atsakė, kad kasmet
susidaro apie 30 žmonių grupė.
Pasitobulinusi vasaros kursuose
ji ketina grįžti į Pekiną ir toliau
dėstyti lietuvių kalbą

SITUACIJA

???

Ar reikia žiburio
ant Laimės
žiburio?

Įtaria, kad kiaulių maras tapo
kandidatų į Seimą ginklu?

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Angėlė BALTUŠIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Ten yra lietuvių literatūros klasiko Jono Biliūno kapas. Ant kapų
nežiburiuojam, žvakeles deginam.
Tą vietą pasilinksminimų vieta
jaunimas padarė. Manau, kad pirmiausia reikia sutvarkyti ten esančius išsiklaipiusius akmeninius
laiptus, aplinką, apšvietimą, kad ta
vieta atrodytų estetiškai.
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Anykščių valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis sakė,
kad 200 rajono kiaulių augintojų jau gavo nurodymus
išskersti laikomas kiaules ir
„procesas vyksta“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Ūkininkas P. Patumsis „Anykštai“ sakė, kad dėl to jau tiesiogiai
kreipėsi į Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktorių
Joną Milių. Anot V. Patumsio,
tam, kad būtų išlaikytos jo auginamos kiaulės, jis sulaukęs didžiulės paramos iš Jungtinio gamtinio ūkio narių asociacijos.

Lietuvos vietinių kiaulių šalyje
yra auginamas labai minimalus
skaičius. Lietuvos gyvulininkystės instituto vietinių kiaulių banda
pripažinta Lietuvos vietinių kiaulių veislynu, kuriame palaikomas
stabilus 150–200 vietinių kiaulių
skaičius, tačiau tai vienintelė vietinių kiaulių banda. Pas gyventojus
galima aptikti tik pavienių vietinių
kiaulių. V. Patumsis jų augina daugiau nei pusšimtį – 60 motininių
kiaulių, septynis kuilius ir prieauglį.
Anykščių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas
Dainius Žiogelis „Anykštai“ sakė,
kad jis yra tik vykdytojas, nurodymus išskersti kiaules davusi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
„Nėra ten pas juos gerai. Jie neturi iš ko įgyvendinti minimalių
biosaugos reikalavimų. Šiais laikais mažas laikytojas su keliomis
kiaulėmis atrodo geriau vizualiai
nei situacija pas jį“, - kritiškai apie
ūkininko P. Patumsio ūkį atsiliepė D. Žiogelis, pridurdamas, kad
su ūkininku bendros kalbos nepavyksta rasti jau dvejus metus – ūkis
daug kartų tikrintas, skirtą baudų.
D. Žiogelis neatmeta, kad aštrėjantis nesusikalbėjimas su ūkininku P.
Patumsiu gali būti inicijuotas ir kai
kurių kandidatų į Seimą.
„Pradeda politikuoti kandidatai”, - pokalbio metu su “Anykšta”

svarstė D. Žiogelis.
Be to, anot D. Žiogelio, greičiausiai visos šios istorijos kaltininkas
yra visai ne ūkininkas P. Patumsis,
„Rašo čia man raštus. Tėvas iniciatorius yra, čia sūnus į šį reikalą turbūt kišasi mažiausiai”, - turėdamas
galvoje buvusį savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją
Valentiną Patumsį, sakė D. Žiogelis.
Anykščių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas
D.Žiogelis atkreipė dėmesį, kad
Anykščių rajone ir Lietuvoje dėl
afrikinio kiaulių maro yra paskelbta ekstremali situacija ir dėl to
„juokauti nebegalima”.
„Yra galimybė kelias kiaules iš
to ūkio ištyrus ir iškarantinavus
išsaugoti, kažkur išvežti. Yra galimybė tas kiaules laikyti toliau, bet
uždarytas. Bet tai yra bankrotas”,
- prognozavo D. Žiogelis, pridurdamas, kad rajone realizuoti auginamas kiaules dabar draudžiama, o
skerdykloms tokių veislių kiaulės
nereikalingos.
D. Žiogelis „Anykštai“ sakė,
kad jei su ūkininku P. Patumsiu
nepavyks rasti bendro susitarimo
dėl nurodymo išskersti laikomas
kiaules, bus imamasi teisinių priemonių. Pats ūkininkas P. Patumsis
kol kas jokių oficialių atsakymų iš
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos dar nėra gavęs.

savaitės citatos
Tsss... Su Jumis mero sūnus
derėjosi. Apsipažinot
Vladislovas TAMOŠIŪNAS,
ūkininkas, apie tai, kaip surado
pirkėją buvusios valgyklos Naujuose Elmininkuose pastatui:
„Raštiškai kreipiausi į merą,
norėjau, kad man mokestį panaikintų. Nepanaikino jie man
to mokesčio. Ir tada man patarė
tuo pastatu atsikratyti. Meras
paklausė: „Už kiek parduodi?“.
Kalba išėjo ir...pardaviau. Taip
ir įvyko sandėris.“
Ach tie vaikai! Prisiperka
visokių niekų tėvui nežinant...
Kęstutis TUBIS, meras, apie
jo sūnaus Naujuosiuose Elmininkuose nusipirktą buvusios
valgyklos pastatą:
„Su juo ir kalbėkitės. Aš nesu
su juo kalbėjęs, kad duočiau interviu ir nėra ko šnekėt. Todėl
dabar aš nekomentuoju apie sūnaus pirkinį ir dar kažką.“
Ne, tai žinoma. Koldūnai
Petro Gražulio net nepažįsta
Lukas PAKELTIS, liberalas,
apie mero sūnaus nusipirktą
pastatą netoli rajono biudžeto
lėšomis pradėdamos statyti medinis pilies:
„Jeigu žiūrint plikais faktais,
jei mero sūnus nusiperka apleistą pastatą ir ten kažką nori
daryti, aš tame nieko blogo nematau.”
Blogiau bus, kai euras
susilygins su rubliu

„Judex“ produkcijoje nustatytos
salmonelės ir žarninės lazdelės
Viktorija PAŠKAUSKAITĖ,
anykštėnė:
- Ką aš žinau!? Neįsivaizduoju, kaip tas žiburys atrodytų. Kita
vertus, ten gi rašytojo Jono Biliūno
kapas ir kokioms nors atrakcijoms
- ne vieta. Medžių, manau, irgi
nereikia liesti. Juos praretinus ar
iškirtus gal ir būtų gražiau iš toli,
tačiau iš arti vaizdas būtų nenatūralus.

Linas RUKŠĖ, Anykščių miesto gyventojas:
- Manau, kad ant kalvos yra ne
tik rašytojo Jono Biliūno kapas,
bet ir paminklu jam tapęs simbolinis Laimės žiburys. Tad kodėl gi
jo viršūnėje negalėtų būti šviečiantis žiburys? Praretinus medžius jis
matytųsi iš toli.

Šaldytų maisto produktų gamybos bendrovės „Judex“ produkcijoje rasta salmonelių ir žarninių lazdelių.Valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba praneša, kad dėl to laikinai sustabdyta
UAB „Judex“ veikla.
Anykščiuose leidžiamas su P. Gražuliu siejamas laikraštis „Šilelis“. Daugelį metų šio leidinio leidėjas buvo dabar skandalų epicentre atsidūrusi UAB „Judex“. Įdomu tai, kad laikraštis „Šilelis“
apie vartotojams kilusį pavojų tyli, nors UAB „Judex“ produkcija prekiaujama ir Anykščių rajono prekybos vietose
„Mes gavome iš Specialiųjų
tyrimų tarnybos informaciją apie
nustatytas bakterijas. Nustatytos
bakterijos Escherichia coli (žarninės lazdelės) ir Salmonella (salmonelės) dalyje produktų“, - sakė
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos pavaduotojas Vidmantas
Paulauskas.
Pirminį tyrimą prokuratūros
prašymu atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.
Paklaustas, ar pirminio tyrimo
metu buvo nustatytas ir listerijų
užkratas, V.Paulauskas teigė, jog
tarnyba tokios informacijos iš teisėsaugos nėra gavusi.
Kaip teigiama Nacionalinio
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto puslapyje, žarninės
lazdelės sukelia žarnyno infekcinę
ligą ešerichiozę. Nors dauguma
žarninių lazdelių nėra galinčios
sukelti ligą žmogui, tačiau dalis jų
gali sukelti viduriavimą, šlapimo
takų, kvėpavimo takų infekcijas,
kitas ligas. Kad žarninių lazdelių
turintį maistą būtų saugu vartoti, būtina jį termiškai apdoroti ne

žemesnėje nei 71 laipsnio temperatūroje. Žmogui susirgti pakanka
labai mažo bakterijų kiekio.
Tuo metu salmonelės sukelia
ligą, vadinamą salmonelioze. Šios
ligos pradžia dažniausiai būna
ūmi: ji pasireiškia karščiavimu,
galvos, pilvo skausmais, viduriavimu, pykinimu, kartais vėmimu.
Salmoneliozė paprastai trunka
4–7 dienas, tačiau galimos ligos
komplikacijos. Dažnai vemiant ir
viduriuojant, žmogaus organizmas netenka daug skysčių, dėl to
gali sutrikti inkstų veikla, didėti
nuodingų medžiagų koncentracija,
prasidėti traukuliai, žmogus gali
netekti sąmonės, net mirti.
Kartais infekcijos sukėlėjas gali
patekti į kūno audinius ir sukelti
pūliavimą, sąnarių, tulžies pūslės,
smegenų dangalų, plaučių uždegimą bei kitas komplikacijas. Didžiausią rizikos galimybę susirgti
sunkia salmoneliozės infekcijos
forma turi maži vaikai bei vyresnio amžiaus asmenys tada, kai yra
sumažėjęs bendras jų organizmo
atsparumas.
Salmonelės 80 laipsnių tempera-

tūroje žūva per 10 minučių.
„ E.coli paprasčiausiai tai yra
bendros higieninės būklės rodiklis,
o salmonella (…) jos yra kaip ir
patogeninės ir jos gali turėti įtakos
sveikatai, jeigu produktas nebus
tinkamai išvirtas arba termiškai
apdorotas“, - sakė V. Paulauskas.
Kauno bendrovė „Judex“, kaip
teigiama oficialioje svetainėje, gamina apie 70 pavadinimų šaldytų
maisto gaminių - greitai paruošiamų
užšaldytų pusfabrikačių: koldūnų,
virtinių, lietinių blynų, picų, čeburekų, įvairių gaminių iš bulvių bei
varškės, per parą pagaminama ir realizuojama apie 15 tonų produkcijos.

-ANYKŠTA

užjaučia
Dėl sesers Zitos mirties
nuoširdžiai
užjaučiame
bendradarbį Arūną ŠIMĖNĄ. Telydi Jus paguoda ir
dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
Anykščių kelių tarnybos
darbuotojai

Vytautas PUPEIKIS, anykštėnas, apie tai, kaip keitėsi gyvenimas įvedus eurą:
„Ar nepradėjo blogiau gyventi, ypač po euro įvedimo?
Jei euras susilygino su litu, tai
žmonės dabar tiesiog apvogti,
eiliniai žmonės dabar geriau
gyventi negali.”
Dabar, kai klimatas šiltėja,
sezoniškumas mažas
Sergejus JOVAIŠA, Seimo
narys, apie naujas Anykščių kavines:
„Nuogąstauju, kad srautai
priklausys nuo sezoniškumo,
ateinantiems į maitinimo verslą noriu linkėti kantrybės, kad
kažkaip išsilaikytų.”
Kitaip tariant, draugų tarp
politikų neturite
Donatas
KRIKŠTAPONIS,
buvęs rajono vicemeras, vienas
iš Anykščių socialdemokratų
lyderių, apie tai, ką labiausiai
vertina draugystėje:
„Žodžio, įsipareigojimų laikymąsi be jokių popierinių sutarčių, teisinių įsipareigojimų,
nes tai žmogaus savigarbos dalis.“
Jo. Visi politikai kiaulės...
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, kalbėdamas apie Patumsių bandymus
išsaugoti kiaules:
„Pradeda politikuoti kandidatai”
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Šėtono išvarymas baigiasi
nimas yra subjektyvus, mat pradžioje savo poziciją apie dainą
„Šėtone, prašau“ išsakė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, o
tik paskui šios tarnybos ekspertas
atliko savo ekspertizę, kurioje
nustatė, kad dainos tekstas kursto smurtą. G. Usavičius priminė,
kad ankstesniuose posėdžiuose
prokurorė J. Sabaliauskienė yra
sakiusi, jog dainoje derėtų žodį
„vaikai“ pakeisti žodžiais: „žydai“, „lenkai“ ar „gėjai“ ir įsivaizduoti, koks skandalas būtų
kilęs visoje Europoje, jei troškūniečiai būtų dainavę apie šių
žmonių grupių atstovų galvų
daužymą į sienas. „Įsivaizduokit, kokį atgarsį Europoje sukeltų
XXI amžiuje nuteisti jaunuoliai
byloje, kur vienu iš argumentų
buvo egzorcisto interviu“, – analogą prokurorės pasisakymui pateikė advokato padėjėjas.
Po advokato padėjėjo baigiamosios kalbos atsikirtimu pasinaudojusi prokurorė J. Sabaliauskienė
stebėjosi, kodėl troškūniečių gynėjui nepriimtinas egzorcisto nuomonės prijungimo prie bylos.
Pasak prokurorės, Vatikanas pripažįsta egzorcizmą, todėl kunigo
A. Valkausko nuomonė yra Bažnyčios nuomonė. Prokurorė „Šėtone, prašau“ vadino komunikaciniu
aktu, pasak jos, ekspertai nustatė,
kad šis „komunikacinis aktas žaloja visų amžiaus grupių vaikų sveikatą“. J. Sabaliauskienė tikino, kad
vaikai, kaip socialinė grupė, yra juridinis subjektas ir teisti už nesantaikos kurstymą prieš vaikus, kaip
socialinę grupę, yra galima.
Atsakydamas į komentarą apie
vaikų sveikatos žalojimą, G. Usavičius dėstė, kad Baudžiamas kodeksas saugo visų žmonių lygia-

teisiškumą, bet apie vaikų sveikatą
jame nerašoma.
Į advokato padėjėjo teiginį, jog
Grincevičiai ir G. Sasnauskas,
kurdami „Šėtone, prašau“, sąmoningai nesiekė kurstyti nesantaikos
prieš vaikus, prokurorė atsakė: „Jie
to įrašo iš viešos erdvės nepašalino – vadinasi, veikė tyčia.“ Prokurorė prašė teismo savo sprendimu
ne tik įpareigoti „Šėtone, prašau“
pašalinti iš viešos erdvės, bet ir
uždrausti jį laikyti. Kitaip tariant,
sunaikinti ir „komunikacinio akto“
įrašus.
Teisiamieji
baigiamuosiuose
žodžiuose pasakė vos po kelis žodžius. G. Sasnauskas tvirtino, kad
„nesiekė to, kuo mus kaltina“, M.
Grincevičius dėstė: „Nesijaučiu
kaltas, bet jei teismas nori, tegul
teisia“, o V. Grincevičius aiškino,
kad vaikus jis myli labiau nei gėjus
ar žydus, todėl apie juos ir kūrė.
Priminsiu, jog skandalas dėl
„Šėtone, prašau“ kilo 2014-ųjų
rudenį, kai vienas vaikinas, neslepiantis savo netradicinės seksualinės orientacijos, aptikęs vaizdo
klipą internete kreipėsi į policijos
pareigūnus. Bylai atkeliavus iki
teismo, broliams Grincevičiams
teismo įsakymu buvo skirtos piniginės baudos, o tada dar moksleivis G. Sasnauskas teismo įpareigotas naktimis būti namie. Tačiau
teisiamieji teismo įsakymui dar
neįsiteisėjus parašė bylą nagrinėti
iš esmės.
Grincevičiai ir G. Sasnauskas
kaltinami pagal Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 1,2 ir 3 dalis.
Teoriškai pagal šį straipsnį galima
skirti iki trejų metų laisvės atėmimo.
Teismas sprendimą troškūniečių
byloje skelbs rugsėjo 6 dieną.

nevalyvumą.
sistatęs, kaip savo „Feisbuko“
Taigi, apie smulkmenas.
paskyroje rašė verslininkė Lina,
„Anykštoje“ po Miesto šventės
„puolė rėkt ant darbuotojos“.
spausdintoje publikacijoje „ApPasirodo, tas veikėjas buvo
žiūrinėdami floristinius kilimus
atėjęs aiškintis A. Baranausko
vos neišsisuko kojų... „Anykšta“
aikštės ribų, nes pastatėlį A. Ba2016-07-26) buvo rašoma, kad
ranausko aikštės kampe vasarą
Anykščiuose, A. Baranausko
nuomojasi kavinukė ir muziejus,
aikštės kampe atsilupusios dvi
deja, pasak jų, ne aikštės žemę...
parapeto plytos, o vienos išsvis
Praėjo dar savaitė. Niekas
nėra. Kažkas atsilupusias padeda
nepasikeitė. Na, bent tas plytas
į vietą, tačiau netyčia ant jų
išgabenkit iš aikštės, jei priatsistojus, jos krinta ir galiklijuoti nesugebate. Šeimininma nejuokais susižeisti. Ant jų
kas savo kieme ar koks kaimo
apžiūrinėdami floristinius kilimus
seniūnas šią problemą išspręstų
kluptelėjo ne vienas. Negalėjo to
akimirksniu – pasiųstų vyrioką su
kampelio nematyti ir floristinių
kibiru cemento ir baigta. Bet čia,
kilimų vertinimo komisijos narys,
matyt, problema sprendžiama
vicemeras, dėl kurio galėjo ir paaukštesniu, gal net aukščiausiu
rausti prieš vertinimo komisijos
lygiu...
narius užsieniečius. O gal viceIr dar apie tą pačią aikštę.
meras nepastebėjo, juk floristinių
Prieš pat paminklą Laisvei šalikilimų konkursą jis jau prilygino
gatvyje trūksta dviejų dešimčių
Eurovizijai? O gal pastebėjo,
plytelių. Moterų su aukštakulbet nereagavo,
niais čia tyko
nes praeiviai
...tokią „skaistyklą“ pir- tikri pavojai,
ir „Anykšta“
mieji galėtų praeiti ir mūsų kita vertus,
pastebėjo
ir vaizdelis
valdžios žmonės, pirmiesiems labai jau
pirmiau? Toliau
būtų suteikta garbė pasiti- nekoks. Juk
įvykiai klostėsi
dar įdomiau.
tai centrinė
krinti ir įsitikinti, kas esą...
Kelios dienos
miesto aikštė,
po šventės tame
miesto veiaikštės kampe pasirodė darbidas. Ar čia reikia mero patarėjo
ninkai, tačiau apirusio kampo jie
architekto įžvalgumo ir kūrybinnelietė, pataisė kelias klibančias
gumo? Neužtektų iš Anykščių
laiptų plytas ir dingo. Dar kartą
komunalinio ūkio kiemo atvežti
apie tai, kad ant atsilupusių plytų
tas kelias dešimtis jau naudotų,
klumpa žmonės, liepos 29–ąją
bet dar gerų plytelių ir per kelis
priminus „Anykštos“ internevalandas jas pakeisti?..
tiniame portale, į tame kampe
Tokių smulkmenų, menkinančių
patalpas nuomojančią kavinukę
Anykščių, kaip kurorto, įvaizdį,
atėjo valdininkas, kuris neprigalėčiau išvardinti ir daugiau,

tačiau numanau, kad vargu ar
į tai būtų reaguojama. Juk tai
tokios smulkmenos, palyginus su
pilies statybom ar stiklinio vamzdžio vizijom po Šventosios upe.
Tačiau, ponai, noriu priminti,
kad sovietmečiu dirbant ekskursijų biure mano sutikti užsieniečiai
įspūdį apie mūsų mentalitetą
susidarydavo apsilankę tualetuose, kurių pakelėse net nebuvo.
Būdavo, jog sustoja autobusas
miške, o užsieniečiai sėdi, nelipa,
niekaip nesupranta, kad reikia
eiti į pakelės krūmus. Tualeto tai
nėr. Taigi, ne taip toli ir nuėjome.
Beje, ieškodami tualeto kai kurie
miesto svečiai ir dabar blaškosi
po Anykščių centrą dėl nepakankamai aiškios nuorodos, kur ta
vieta yra ...
Kelininkai klaidinantį informacinį ženklą, kad upelis
Piestupys, o ne Volupys, sugebėjo pakeisti, dukart priminus
„Anykštos“ internete, daugiau
kaip per mėnesį, tačiau naują
ženklą jiems reikėjo pasigaminti.
Anykščių regioninio parko direkcija į panevėžietės kritiką, kad
Kriokšlio poilsiavietėje išlūžusios
persirengimo kabinos grindys,
sureagavo akimirksniu, jau kitą
dieną grindys buvo pakeistos ir
išdažytos. Taigi, atsakingiems už
tvarką mieste yra iš ko mokytis.
O gal čia yra, kaip pastebėjo
vienas „Anykštos“ interneto
komentatorius, tokia dabartinės valdžios reakcija į kritiką
arba pasiūlymus iš šalies - iš
principo nieko nekeisti ir
nedaryti?..

Per pusantrų metų Anykščių rajono apylinkės teismui pavyko išnagrinėti garsiąją troškūniečių
brolių Vaidoto ir Manto Grincevičių bei jų pusbrolio Giedriaus Sasnausko bylą. Jaunuoliai kaltinami nesantaikos prieš vaikus kurstymu – prieš porą metų jie sukūrė ir „You Tube“ patalpino
videoklipą „Šėtone, prašau“.

Mantas Grincevičius teisme pasidarė asmenukę.
Vakar Anykščių rajono apylinkės
teismo teisėjai Zitai Gavėnienei
pagaliau pavyko surengti paskutinį
teismo posėdį.
Procesas ilgą laiką „tempėsi“ dėl
teisiamųjų ligų bei jų išvykų į užsienį. Paskutinį kartą byla užstrigo,
kai teisiamieji pareiškė, kad nebepasitiki savo advokatu Rolandu
Jakoniu.
Penktadienį baigiamąją kalbą

rievės

Jonas JUNEVIČIUS
Medžių lajų tako sėkme rajono
valdžia save pasikylėjo į aukštumas,
iš kurių nelabai matosi, kas darosi
po kojomis. Nepamatuoti užmojai
ir pinigų švaistymas tapti Europos
kultūros sostine, nors protingesni
pasaulio anykštėnai ir bandė paprotinti, kad ne į to lygmens vežimą,
ponai, bandote įsėsti. Kur jau ten
į Europą, jeigu siekiuose tapti
Lietuvos kultūros sostine Anykščius
buvo aplenkę Zarasai. Tarp mažųjų
kultūros sostinių Anykščių krašto
vietovės nepateko šiemet, nepateks
ir kitąmet.
Dabar – didžiausias dėmesys
medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statyboms.
Pilis – labai, labai gerai. Tik jos
statytojams verta įsiklausyti ne
tik į šiaip jau anykštėnų, bet ir
į mokslo vyrų patarimus. Antai
iš Kurklių kilęs istorijos mokslų
daktaras Norbertas Černiauskas
pilyje siūlo įkurti barbaricumo

teisme sakė naujasis troškūniečių gynėjas, advokato padėjėjas
Gediminas Usavičius. Naujasis
advokatas baigiamojoje kalboje
akcentavo teisinį niuansą, jog
vaikai kaip socialinė grupė negali būti apibrėžta amžiaus pagrindu. „Aš savo tėvams – vaikas,
prokurorė savo tėvams – vaikas,
teisėja savo tėvams – taip pat
vaikas“, – aiškino advokato pamuziejų, nes tai būtų prasminga
ir pažinimo, ir nūdienos aktualijų
prasme. „Centre atsispindėtų ne
geltonkasių vaidilučių, žilabarzdžių senolių, šventųjų giraičių
ir taikingų rikių vaizdiniai, o
mūsų ir likusios Rytų - Vidurio
Europos ikikrikščioniškosios
(ikicivilizacinės savaip įdomios
ir svarbios patirtys – gentinė
(klaninė) savimonė, paprotinė
(poniatkių) teisė, kraujo kerštas,
jėgos kultas, nulinis raštingumas, miestų (mūrinės statybos)
nebuvimas, stabų garbinimas,
gamtinė pasaulėjauta. Kiekvienas čia atvykęs galėtų nusistatyti
- kiek jame barbaro esti“.
Išties įdomus ir svarstytinas
pasiūlymas, kurį išradingai,
moksliškai įgyvendinus į Anykščių medinę pilį plūstų minios
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos
Europos. Tokią „skaistyklą“
pirmieji galėtų praeiti ir mūsų
valdžios žmonės, pirmiesiems
būtų suteikta garbė pasitikrinti
ir įsitikinti, kas esą. Gal tuomet
ne tik didingos pilys, saulėlydžio saulės nutvieksti auksiniai
horizontai, stikliniai vamzdžiai
po Šventosios upe matytųsi? Gal
geriau ir tų paprastų rajono žmonelių rūpesčiai, rūpestėliai, kaip
pragyventi iš toli gražu minimalios algos nesiekiančios pensijos
ir dar padėti darbo negalintiems
gimtinėje rasti savo vaikams. Gal
nosies aukštyn neriestų ir geriau
matytų smulkmenas po kojomis, kurios, kad ir smulkmenos,
tačiau kurortui garbės nedaro,
erzina ir tik rodo anykštėnų

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Autoriaus nuotr.
dėjėjas G. Usavičius. Teisininkas
ypač baisėjosi prokurorės Jelenos
Sabaliauskienės prašymu prie
bylos medžiagos prijungti kunigo egzorcisto Arnoldo Valkausko
interviu. „Parodija. Dvelkia cirku.
Remiamasi egzorcisto nuomone
lyg būtų viduramžiai“, – kalbėjo
advokato padėjėjas. Jis aiškino,
jog eksperto Laimučio Laužiko
troškūniečių sukurto teksto verti-
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prusto klausimynas

Donatas Krikštaponis svajoja
pagauti gyvenimo žuvį
Socialdemokratas Donatas KRIKŠTAPONIS, daugelį metų buvęs Anykščių mero pavaduotoju, dabar - rajono Tarybos narys ir
opozicijos lyderis. Jis į rašytojo Marselio Prusto klausimus atsakinėjo redakcijoje.
Po dvi valandas užtrukusio interviu 66 metų politikas, kaimo turizmo sodybos prie Rubikių ežero savininkas pajuokavo, kad jaučiasi taip, tarsi būtų atlikęs viso gyvenimo inventorizaciją.

ėmiau, o naujus stengiuosi spręsti kiek
galima greičiau ir nedvejodamas.
- Apie ką dabar daugiausiai
galvojate?
- Apie tai, kaip išlaikyti verslą,
kaip išlaikyti įmonėje dirbančius
žmones. Taip pat ir kaip pagauti gyvenimo žuvį.
- Jūsų labiausiai vertinama
dorybė?
- Meilė artimiesiems ir bendradarbiams.

- Kas jums yra laimė?
- Laimė, kai žmogus yra sveikas,
kai šeimos nariai sveiki, kai gali sau
leisti džiaugtis gyvenimu. O džiaugsmas – tai bendravimas, galimybė
keliauti, nuvykti į teatrus. Pagaliau
džiaugsmas yra ir žvejyba, ypač kai
gyveni prie ežero, kaip gyvenu aš.
Laimė, kai žmogus savo sukauptą
gyvenimo patirtį gali perteikti kitam,
sugebėti patarti.
- Jūsų didžiausia baimė?
- Baimė yra senatvėje netekti fizinės sveikatos ir būti prikaustytam
prie lovos, tapti kitiems našta.
- Jūsų charakterio bruožas, ku-

ris jums labiausiai nepatinka?
- Kartais per daug būnu užsispyręs.
- Bruožas, kuris labiausiai erzina kituose.
- Veidmainystė, išdavystė, nesilaikymas duoto žodžio, nepunktualumas.
- Žmogus, kuriuo žavitės.
- Man patiko Algirdas Mykolas Brazauskas, kuris nebijojo į
akis pasakyti žmogui tiesą, jo užsispyrimas, gebėjimas bendrauti
su įvairaus amžiaus, išsilavinimo
žmonėmis.

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00

25.00

12.00

20.00

„Anykšta“ šeštadieniais

- Vieta, kur labiausiai norėtumėt gyventi?
- Man atrodo, kad gražiausia šalis
yra Lietuva ir Mačionys, kuriems aš
atidaviau daugiau negu keturiasdešimt brandaus gyvenimo metų.

- Labiausiai vertinama moters
savybė?
- Moteriškumas. Jį suprantu kaip
šeimos žydinio kurstymą, meilę šeimos nariams - visiems, kas gyva.
- Priežodis, frazė, mintis, kurią
dažniausiai vartojate?
- Dirbk pats, padės ir Dievas.
- Ką gyvenime labiausiai mylite?
- Gyvenimą.
- Kada ir kur buvote pats lai-

Prenumeruokite
„Anykštos“ redakcijoje
(Vilniaus g. 29),
pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose,
www.anyksta.lt ir
www.prenumerata.lt

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29,
Anykščiai)

15.00

25.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00

20.00

„Anykšta“
„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

8.69

14.50

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratą priima
„Spaudos kelio“ spaudos
išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810

1 numeris 2 numeriai
EUR
EUR
„Aukštaitiškas formatas“

2.00

4.00

- Jeigu turėtumėte galimybę savyje pakeisti vieną dalyką, kas tai
būtų?
- O aš nenorėčiau nieko keisti.

- Labiausiai vertinama vyro
savybė?
- Vyriškumas. Jį suprantu kaip sugebėjimą išstovėti įvairiose situacijose, padėti tiems, kurie patys negali,
sugebėti apginti tiesą.

Paštų skyriuose:

30.00

- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Norėčiau būti muzikantas ir galintis dainuoti.

- Jeigu po mirties galėtumėt sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu pavidalu norėtumėt grįžti?
- Žmogumi, kuris galėtų užbaigti
neužbaigtus darbus.

5 mėn.
EUR

18.00

mingiausias?
- Gal tada, kai sėkmingai baigiau
mokslus ir gavau darbą.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Aš - karšto būdo, bet greitai atleidžiu, todėl tokių, kuriuos niekinu,
ir nežinau. Išskyrus žmogžudžius ir
iškrypėlius.

Nepamirškite pratęsti prenumeratos

„Anykšta“

grazina.s@anyksta.lt

- Ko labiausiai nemėgstate savo
išvaizdoje?
- Per daug stambaus sudėjimo.

- Didžiausias iššūkis.
- Gyvenimo pasiūlytus iššūkius pri-

3 mėn.
EUR

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

- Didžiausias jūsų gyvenimo pasiekimas?
- Sukurtas verslas, kuris neša pasitenkinimą ir leidžia normaliai gyventi.
Džiaugiuosi ir dėkoju žmonėms, kurie
manimi pasitikėjo ir leido tapti politiku. Tai davė man galimybę susipažinti su daugeliu žmonių (o žmonės yra
svarbiausia) ir pažinti realų gyvenimą,
praplėsti savo akiratį, pamatyti, kaip
gyvena žmonės ne tik Lietuvoje.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs
meluojate?
- Norėdamas neįžeisti, nepažeminti žmogaus, jį apsaugoti nuo nereikalingo skausmo.

Atsakydamas į Marselio Prusto sudarytą klausimyną Donatos
Krikštaponis sakė, kad sudėtingiausi klausimai jam buvo apie
savęs vertinimą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Greit užpykstu – greit atleidžiu.

- Brangiausias turtas?
- Sveikata.
- Kas jums gyvenime yra didžiausias vargas?
- Šienauti žolę, kai gausiai lyja...
- Jūsų svajonių profesija?
- Skulptorius. Jis kuria grožį ne vien
sau ir tai ilgai išlieka. Darbas, kuris turi
išliekamąją vertę, yra labai svarbu.

- Ką labiausiai vertinate
draugystėje?
- Žodžio, įsipareigojimų laikymąsi be jokių popierinių sutarčių, teisinių įsipareigojimų, nes tai žmogaus
savigarbos dalis.
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Neturiu laiko dabar skaityti.
Anksčiau man patiko Juozas Baltušis, Jonas Avyžius.
- Labiausiai įsimintinas grožinės
literatūros personažas?
- Kvazimodas iš Viktoro Hugo
„Paryžiaus katedros“. Ir nelaimingas, nepatrauklus žmogus gali
siekti tikros meilės. Siela neturi
nieko bendro su išoriniu grožiu.
- Istorinė asmenybė, kuri jums
imponuoja?
- Vytautas Didysis, kuris sugebėjo
sujungti lietuvius, išplėsti Lietuvos
žemes.
- Ar realiame gyvenime teko
sutikti žmonių, kuriuos galėtumėt
pavadinti savo herojais?
- Gal esu labai kritiškas, bet tokius
įvardinti labai sudėtinga.
- Vardai, kurie jums labiausiai
patinka?
- Aišku, Donatas (juokiasi, - red.
pastaba). Šį vardą mamai padiktavo kalendorius, nes tada buvo Donato vardadienis.
- Ko gyvenime labiausiai nemėgstate?
- Kai nekimba žuvys (juokiasi...).
- Dėl ko gyvenime labiausiai
apgailestaujate?
- Kad nepamatysiu, kaip užaugs
šiemet pasodintos prie ežero eglutės.
- Kaip norėtumėt numirti?
- Apimtas emocijų žiūrėdamas
krepšinį. Staiga.
- Jūsų gyvenimo mato?
- Nedaryti kitiems to, ko nenorėčiau patirti pats.

SITUACIJA
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Mero sūnus šalia būsimos pilies įsigijo pastatą

Antikorupcijos komisijos pirmininkas, rajono Tarybos narys Raimondas Razmislavičius mano, kad ūkininkui pastatą pasiūlydamas parduoti savo sūnui meras Kęstutis Tubis naudos neturėjo.

Debeikių seniūnijos ūkininkui Vladislovui Tamošiūnui buvusios valgyklos pastatą tapo per sunku išlaikyti dėl išaugusių nekilnojamojo turto mokesčių.

siūlęs rajono meras K. Tubis apie jos komisijų pirmininkas Romaldas
pardavimo detales ir kitus pokalbio Gižinskas sakė, kad rajono mero K.
su ūkininku aspektus su „Anykšta“ Tubio pasiūlymas ūkininkui V. Tamošiūnui pastatą parduoti savo sūdalintis nebuvo linkęs.
„Su juo ir kalbėkitės. Aš nesu su juo nui „yra ryškiausias nusižengimas“.
„Šitą nusižengimą turėtų tirNaujųjų Elmininkų buvusios kalbėjęs, kad duočiau interviu ir nėra
valgyklos, kuri yra kitapus kelio, ko šnekėt. Todėl dabar aš nekomen- ti atitinkamos struktūros. Ar tai
skiriančia Šeimyniškėlių piliakal- tuoju apie sūnaus pirkinį ir dar kaž- buvo meras Sigutis Obelevičius,
ar vicemeras Donatas Krikštaponį ir gyvenvietę, patalpos priklau- ką“, - kategoriškas buvo K. Tubis.
nis, tokių daPaprašytas
sė Debeikių seniūnijos ūkininkui
lykų anksčiau
sūnaus telefoVladislovui Tamošiūnui.
...Meras paklausė: „Už nebuvo. Savo
numerio,
Rajono Tarybai priėmus sprendi- no
rajono
mą padidinti mokestį už apleistą ir kad jo sūnaus kiek parduodi?“. Kalba išė- laiku
nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, galėtume pa- jo ir...pardaviau.Taip ir įvy- meras K. Tubis
V. Tamošiūnas raštu kreipėsi į rajo- siteirauti apie ko sandėris“, - „Anykštai“ ir Antikorupcijos komisijos
no merą K. Tubį, prašydamas nekil- verslo planus pasakojo V. Tamošiūnas...
pirmininkas R.
nojamojo turto mokestį už neeks- šalia būsimos
Razmislavimedinės pilies,
ploatuojamą valgyklą panaikinti.
„Raštiškai kreipiausi į merą, K. Tubis sūnaus kontaktais pasi- čius buvo kolegos (dirbo policiSeimo nariui, darbiečiui Ričardui Sargūnui atrodo nelogiška
norėjau, kad man mokestį pa- dalinti atsisakė: „Negaliu. Man jos struktūroje, - red.pastaba)... Ir
neįžvelgė nieko? Ką tiek laiko ta
valdžios atstovui interesanto problemas siūlyti padėti spręsti
naikintų. Nepanaikino jie man neleido“.
Antikorupcijos komisija veikia,
per savo gimines.
to mokesčio. Ir tada man patarė
jeigu net tokių dalykų neįžvelAntikorupcijos komisijos
tuo pastatu atsikratyti. Meras
pirmininkas problemos nemato gia? Mano galva, dėl to turėtų
paklausė: „Už kiek parduodi?“.
būti pradėtas rimtas tyrimas.
Kalba išėjo ir... pardaviau.Taip
Ar meras K. Tubis nepasinau- Kaip sakoma, „viskas įskaičiuoir įvyko sandėris“, - „Anykštai“
pasakojo V. Tamošiūnas apie tai, dojo tarnybine padėtimi, pasi- ta“, tai šioje situacijoje „viskas
kaip prašydamas rajono valdžios naudodamas turima informacija paskaičiuota ir viskas įskaičiuomokestinės lengvatos, sulaukė iš ir suvesdamas ūkininką, kuris jo, ta“, - apie tai, kodėl merui K. Tumero K. Tubio pasiūlymo par- kaip rajono mero, prašė mokes- biui ir jo sūnui parūpo buvusios
duoti netoli būsimos medinės pi- tinės lengvatos, su savo sūnumi, valgyklos patalpos, kalbėjo R.
lies esantį komercinės paskirties „Anykšta“ paklausė Anykščių ra- Gižinskas.
jono savivaldybės Antikorupcijos
pastatą.
Lukas Pakeltis matytų probleŪkininko prašymas atleisti jį komisijos pirmininko, partijos
nuo nekilnojamojo turto mokesčio „Tvarka ir teisingumas“ atstovo mą, jei pastatą būtų pirkęs pats
nebuvo pateiktas svarstyti rajono rajono Taryboje Raimundo Raz- meras
mislavičius.
Tarybai, nors
Rajono Tarybos narys, Liberalų
„Niekas to
paprastai būtent
...Jeigu tą pastatą būtų
ūkininko nuo sąjūdžio Anykščių skyriaus pirmirajono Taryba
pirkęs pats meras ar dispomokesčio ne- ninkas Lukas Pakeltis „Anykštai“
svarsto tokius
klausimus
ir navęs savo kažkokia įtaka, atleido, niekas sakė nieko blogo nematantis, kad
sprendžia, ką mokestine teise ar viešai- parduoti nepri- dėl buvusios valgyklos pastato
atleisti nuo mo- siais pinigais, tai, be abejo- vertė. Matyt, įsigijimo susitarė du privatūs asRajono Tarybos narį, Liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus pirmimenys,
kuriuos
į
verslo
kontaktą
kad
čia
nelabai
kesčių.
ninką Luką Pakeltį labiau sudomino ne mero Kęstučio Tubio ir
nės, būtų viešųjų ir privačių
yra viešųjų ir galimai suvedė rajono meras, nors
ūkininko sandėris, o tai, iš kur apie tai sužinojo „Anykšta“.
interesų supainiojimas...
privačių inte- vienas iš asmenų yra paties K. TuŽino tik pirresų supainioji- bio sūnus.
Supainioti interesai būtų, jei me- kad gali būti sumaišyti vieši ir
kėjo pavardę
„Jeigu tą pastatą būtų pirkęs ras atleistų ūkininką nuo mokes- privatūs interesai. Čia net pagal
mo. Jis nepasinaudojo savo parčių ir po to gautų logiką nesidėlioja, kad jei žmogus
Ūkininkas V. Tamošiūnas at- eigomis šiuo atveju, naudos iš to pats meras ar
skleidė ir buvusios valgyklos pir- neturėjo. Galėjo ūkininkas savo d i s p o n a v ę s
...kreipkitės į mano gi- kažkokią nau- kreipėsi, tai sakoma, kad kreippastato ir neparduoti. Nėra juk savo kažkodą“, - komenta- kitės į mano gimines ir jie padės
kėją.
„Pardaviau mero sūnui, bet jo kažkokio ryšio tarp to ūkininko kia įtaka, mo- mines ir jie padės išspręsti vo kandidatas į išspręsti jūsų problemas.
Aš nesu Vyriausios tarnybinės
Seimą nuo Libevardo nežinau“, - sakė V. Tamošiū- ir mero, tiesiog buvo prašymas“, kestine teise jūsų problemas...
ralų sąjūdžio L. etikos komisijos narys, bet mano
nas apie pirkėją, su kuriuo sudarė - sandėryje neįžvelgė viešųjų ir ar viešaisiais
vidinė nuostata sako, kad jei saPakeltis.
sandėrį. Už kiek kažkuris iš Tubio privačiųjų interesų konflikto R. pinigais, tai,
koma apie tai, kad klausimą galisūnų įsigijo pastatą, ūkininkas at- Razmislavičius, kuris, beje, kaip be abejonės,
ma spręsti, bet su vienu „bet“, jei
ir K. Tubis, yra buvę Anykščių būtų viešųjų ir privačių interesų
Seimo narys Ričardas
skleisti nepanoro.
supainiojimas. Apleistų pastatų
Sargūnas abejoja sandėrio etika kreipsies į mano giminaitį... Tas
Rajono meras K. Tubis turi tris policijos komisariato vadovais.
nelabai gražiai žiūrisi ir visokias
turime ne vieną dešimtį, tai visų
suaugusius sūnus – Andrių, Matą
Buvusio Antikorupcijos pirmi- jų meras neišpirko, ko gero. Aš
Seimo narys Ričardas Sargūnas mintis iššaukia. Gali būti viskas
ir Marių.
ninko nuomone, turėtų būti pra- net nežinau, iš kur čia tokia ver- sakė, kad sprendžiant tokius klau- tvarkoje, tas sandėris gali būti
sija. Čia jūsų patikrinti šaltiniai? simus labai svarbu vengti sąsajų su teisingas, bet visa ta tarnybinės
Meras Kęstutis Tubis kalbėti dėtas rimtas tyrimas
etikos pusė – čia yra klausimas“,
Jeigu žiūrint plikais faktais, jei giminyste.
negali
Buvęs rajono Tarybos narys, so- mero sūnus nusiperka apleistą
„Jeigu sprendžiame klausimą - abejojo sandėrio skaidrumu ir
Sandėrį parduoti buvusią valgy- cialdemokratas, kelių kadencijų pastatą ir ten kažką nori daryti, proteguodami kažkokias įmones, etika darbietis R. Sargūnas.
klą ūkininkui V. Tamošiūnui pa- Anykščių savivaldybės Antikorupci- aš tame nieko blogo nematau. tai savaime jau yra užuomazga,
(Nukelta į 11 p.)
(Atkelta iš 1 p.)
Vietoj mokestinės lengvatos
– pasiūlymas pastatą parduoti
mero sūnui
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
6.30 Rojus Lietuvoj.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Nauji Piterio
Peno nuotykiai.
9.25 Premjera. Zoro kronikos.
9.50 Aviukas Šonas 4.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Muzikinis projektas „Vario
audra”.
12.10 Pasaulio dokumentika.
14.00 Puaro. N-7.
15.45 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Balzakas. N-14.
22.45 Pasaulio dokumentika.
0.40 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
1.05 Puaro (kart.).
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje”.
7.20 “Nickelodeon” valanda.
Linksmieji detektyvai”.
7.45 “Kung Fu Panda”.
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 “Rožinė pantera”.

10.00 “Na, palauk!”.
10.10 KINO PUSRYČIAI
“Šaunioji beždžionė”.
11.50 “Policininkas su puse”.
13.35 “Kelias į žvaigždes”. N-7.
15.15 Pričiupom!. N-7.
16.15 “Holivudo žmogžudysčių
skyrius”. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35
Čigonų
baronas.
Koncertas.
22.05
“Superbombonešis.
Naikinti viską”. N-7.
0.15 “Pabandom iš naujo”. N14.
2.00 “Kaubojai ir ateiviai”. N-7
.
6.30 Ančiukų istorijos.
7.00 Transformeriai. Praimas.
N-7.
7.30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai.
N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Kapitono Granto beieškant.
N-7.
9.55 Daktaras Dolitlis. N-7.
11.40 Stebuklinga žaislų krautuvėlė.
13.30 Galaktikos gelbėtojai.
N-7.
15.35 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
16.10 Ekstrasensai detektyvai.
N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Speciali laida “Rio 2016”.
20.05 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Brazilija - Lietuva.
22.00 Speciali laida “Rio 2016”.
22.05 2 Barai. Išlikimo kovos.
N-7.
23.30 Opiumas liaudžiai. N-14.
1.00 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Kroatija - Ispanija.
3.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
4.30 Rio 2016. Olimpinis krepši-

nio turnyras. Nigerija - Argentina.
6.00 “Pasaulio profesionalų imtynės”. N-7.
7.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
7.30 Europos galiūnų čempionatas Anglijoje (k).
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 “Viena už visus”. N-7.
10.05 Beatos virtuvė.
10.55 “BBC dokumentika.
Pingvinai. Slapta kamera”.
13.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
13.30 Už vaikystę (k).
14.00 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
17.55 “44-as skyrius”. N-7.
18.50 Pričiupom! (k). N-7.
19.15 “Vyrai juodais drabužiais”.
N-7.
21.00 “Kultas”. N14.
21.55 “Bučiuoti merginas”. N14.
0.05 “Patikima apsauga”. N-7.
1.40 “Palata”. S.
ra”
6.50 “Būrėja”.
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
8.50 “Sodininkų pasaulis”.
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Laukinė Afrika”.
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.
12.00 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
12.30 “Šios vasaros valgiai”.
13.00 “Keisčiausi pasaulio restoranai”.
13.30 “Sodininkų pasaulis”.
14.05 “Kas namie šeimininkas?”.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Žinios.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai
9.40 Premjera. Lesė.
10.05 Komisaras Reksas 15.
10.55 Premjera. Džesika Flečer
11.45 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
16.45 Premjera. Komisaras
Reksas 15. N-7.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 Nacionalinė ekspedicija
“Nemunu per Lietuvą”.
22.15 Užkariavimas. N-14.
0.10 Premjera. Mulos Omaro
pėdsakais.
1.15 Senis. N-7.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Žiogas ir skruzdė.
12.55 Gudri varna.

13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Mirtinas žaidimas”. N14.
0.05 “Judantis objektas”. N-7.
0.55 “Visa menanti”. N-7.
1.45 “Grubus žaidimas”. N14.
6.25 Kung Fu Panda. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
8.25 Monsunas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 2 Barai. Išlikimo kovos.
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7.
13.00
Kempiniukas
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Brazilija - Lietuva.
18.30 TV3 žinios.
19.30
Naisių
vasara.
Sugrįžimas.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Diana. N-7.
1.00 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. JAV - Venesuela.
2.50 Kaulai. N-7.
3.45 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
4.30 Rio 2016. Olimpinis krepši-

nio turnyras. Prancūzija - Kinija.
6.35 Sveikatos ABC televitrina.
7.00 Katna - užmirštoji Egipto
konkurentė.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 Atlygis. N14.
23.45 Bučiuoti merginas. N14.
1.50 “Kultas”. N14.
2.35 “Kalbame ir rodome”. N-7.
3.20 Pagalbos skambutis (k).
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Sodininkų pasaulis”
8.20 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.45 “Nenugalimieji. Kovos tęsiasi”.
9.10 “Kaukė”.
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.35 “Eliza”. N-7.
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15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Viengungis”.
17.00 “Nemarus kinas. Anželika,
angelų markizė”. N-7. 1964 m.
19.00 “Būrėja”.
20.00 “Akloji”.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
“Nusikaltimo vieta. Komisarė
Lindholm. Žmogžudystė pirmojoje lygoje”. N-7.
22.45 “Meilės išbandymai”.
N-7.
0.45 “Su kuo, po galais, aš susituokiau?”
1.10 “Laiko gijos”. N-7.
2.25
“Nusikaltimo
vieta.
Komisarė Lindholm. Paskutinis
pacientas”. N-7.
3.55 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
4.40 “Keisčiausi pasaulio restoranai”.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
7.50 Muzikos talentų lyga 2016.
9.10 Poeto Vacio Reimerio 95mečiui.
9.45 Langas į Lietuvą.
10.50 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus.
12.15 ORA ET LABORA.
12.45 Piotras Čaikovskis. Opera
“Pikų dama”.
15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.40 Premjera. Okupacija.
17.45 Žinios.
18.00 Lietuva. Šiaurės jungtys.
18.45 Prisiminkime. Groja
“Lietuvos kvartetas”. (kart.).
19.00 Skambantys pasauliai su

Nomeda Kazlaus.
20.00 Mūsų dienos - kaip šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Euromaxx.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Džiazo muzikos vakaras.
0.45 LRT OPUS ORE. Grupė
“Kamanių šilelis”.
1.45 Lietuva. Šiaurės jungtys.

19.00 Iksmenai. Pirma klasė.
N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP. Vasara.
N-14.
23.00 Nakties TOP. Vasara+. S.
23.30 Vikingai. N-14.
0.35 D’Artanjanas ir trys muškietininkai, 1978. N-7.

6.50 Dviračiais per Kirgizstaną.
7.50 Aukščiausia pavara. N-7.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pragaro kelias. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.
12.00 Ekstremali žvejyba.
12.30
Dviračiais
per
Kirgizstaną.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
15.00 Ledo kelias. N-7.
16.00 Pragaro kelias. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 6 kadrai. N-7.

6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Vyrų 100 m. krūtine plaukimas. Kvalifikacija. Dalyvauja G.
Titenis.
8.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Vyrų (60 kg. 81 kg. 91 kg)
boksas.
10.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Paplūdimio tinklinis.
12.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Vyrų 100 m. krūtine plaukimas. Pusfinaliai.
14.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Vyrų tenisas.
14.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Irklavimas. Kvalifikacija.
Dalyvauja: A. Kelmelis, L. Šaltytė,
D. Vištartaitė, M. Valčiukaitė, S.
Ritter, R. Maščinskas.
Intarpuose - Dviračių sportas.
Moterų plentas. Grupinės lenktynės. Dalyvauja: D. Tušlaitė.
18.30 Žinios.
19.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. Kvalifikacija.
Moterų 100 m krūtine dalyvauja
R. Meilutytė. Vyrų 100 m nugara
dalyvauja D. Rapšys.
21.40 Olimpinių žaidynių nuomonė.
22.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. HondūrasPortugalija.
0.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. Švedija- Nigerija.
2.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas.

Menora.
19.00 Septynios Kauno dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 Džesika Flečer 2. N-7.
21.20 Euromaxx.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Vedybų ceremonija. N-7.
23.50 Prisiminkime.
24.00 ARTi. Ekslibrisas.
0.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.
1.15 Laba diena, Lietuva.

15.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 JJ show. N-14.
23.00 Kapų išniekintojai. S.
1.00 Comedy club. N-14.
1.55 Naujokė. N-7.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 “Penktoji pavara”.
7.55 KK2 (k). N-7.
10.00 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Beatos virtuvė (k).
14.30 24 valandos (k). N-7.
19.30 “Penktoji pavara”.
20.30 Savaitės kriminalai.
21.00 SUPERDOKUMENTIKA
Nematoma Silicio slėnio pusė.
22.00
Dabar
pasaulyje.
Savaitė.
22.30 Pagalbos skambutis (k).
23.20 Nuo... Iki... (k).
0.10 “Penktoji pavara”.
1.00 Ne vienas kelyje (k).
1.25 Autopilotas (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
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11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės IV.
Elektrinė vendeta. N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
1.05 “Karadajus”. N-7.
2.00 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.40 “Šeštasis pojūtis”.
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė.
8.20 Laiko ženklai. “Vokietmetis”
antrojo pasaulinio karo metais.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10
Mūsų
miesteliai.
Šumskas.
13.00 Lietuva. Šiaurės jungtys.
13.00 Didysis Gregas 4. N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.10 Padūkėliai marsupilamiai
15.35 Lesė.
16.00 Premjera. Šokių akademija 2.
16.25 Neskubėk gyventi.
17.15 Mokslo sriuba.
17.45
Kultūrų
kryžkelė.
Trembita.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30
Kultūrų
kryžkelė.

6.00 Už vaikystę.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai. N-7.
8.30 “Penktoji pavara”.
9.30 Žinios.
10.30 Nuo... Iki....
11.15 Valanda su Rūta.
12.50 Už vaikystę (k).
13.15 24 valandos (k). N-7.
15.15 KK2. N-7.
16.00 Nematoma Silicio slėnio
pusė. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.

6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Paplūdimio tinklinis.
8.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. HondūrasPortugalija.
10.00 Olimpinė karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Sinchroniniai šuoliai į vandenį. Moterys.
11.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. Pusfinaliai,
finalai.
13.15 Olimpinė karštligė.
13.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Paplūdimio tinklinis.
14.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Irklavimas. Vyrai. Atranka.
Dalyvauja A. Adomavičius, D.
Jančionis, M. Džiaugys, D.
Nemeravičius.
17.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (69 kg,
75 kg). Atranka. Dalyvauja E.
Stanionis.
18.30 Žinios.
19.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas.
21.00 Žinios.
21.30 Olimpinių žaidynių nuomonė.
21.40 Olimpinė karštligė.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Žinios.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai
9.40 Premjera. Lesė.
10.05 Komisaras Reksas 15.
10.55 Premjera. Džesika Flečer
3. N-7.
11.45 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
12.15 Nacionalinė ekspedicija
“Nemunu per Lietuvą”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
16.45 Premjera. Komisaras
Reksas 15. N-7.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas
projektas “90 dainų - 90 legendų”.
23.00 Premjera. Gžimekas.
0.35 Didysis Gregas 4. N-7.
1.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
2.05 Emigrantai.
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Gyvenimas.
5.05 Rojus Lietuvoj.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Riki Tiki Tavi.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Tiksintis laikrodis”. N14.
0.10 “Judantis objektas”. N-7.
1.00 “Visa menanti” N-7.
1.50 “Grubus žaidimas”. N14.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Geras melas. N-14.
0.45 Speciali laida “Rio 2016”.
0.50 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Lietuva - Nigerija.

2.45 Speciali laida “Rio 2016”.
2.50 Kaulai. N-7.
3.45 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
4.30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Argentina - Kroatija.
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Farai. N14.
21.30 Suvaidink mano žmoną).
N-7.
23.40 Atlygis. N14.
2.00 “Mistinės istorijos”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Sodininkų pasaulis”
8.20 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.45 “Nenugalimieji. Kovos tęsiasi”.
9.10 “Kaukė”.
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.35 “Eliza”. N-7.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Žinios.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai 2.
9.40 Premjera. Lesė.
10.05 Komisaras Reksas 15.
N-7.
10.55 Premjera. Džesika Flečer
3. N-7.
11.45 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
16.45 Premjera. Komisaras
Reksas 15. N-7.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 Muzikinis žaidimas “Atspėk
dainą”.
23.00 Į naktį. N-14.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Maša jau nebe tinginė.
12.55 Mikė Pūkuotukas.
13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.

16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 “Gyvenimo receptai 2”.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Deimantų vagys”. N14.
0.05 “Judantis objektas”. N-7.
0.55 “Visa menanti”. N-7.
1.45 “Grubus žaidimas”. N14.
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Lietuva - Nigerija.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
20.00 Svotai. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Įkaitas. N-14.
1.00 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Australija - JAV.
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.

8.50 “44-as skyrius”.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.
21.00 “Pavariau”. N-7.
21.30 Tiesiog žavinga. N-7.
23.15 Suvaidink mano žmoną.
N-7.
1.15 “Mistinės istorijos”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Sodininkų pasaulis”
8.20 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.45 “Keista šeimynėlė”.
9.10 “Kaukė”.
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės IV.
Niūrus ruduo. N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
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11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės IV.
Kas nužudė Robiną?. N14.
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.
0.55 “Karadajus”. N-7.
1.45 “Dvidešimt minučių”. N-7
.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė.
8.20 Laiko ženklai. Lietuvos partizanai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10
Mūsų
miesteliai.
Šešuoliai.
13.05 Anapus čia ir dabar.
13.00 Didysis Gregas 4. N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.10 Padūkėliai marsupilamiai
2.
15.35 Lesė.
16.00 Premjera. Šokių akademija 2.
16.25 Neskubėk gyventi.
17.15 Mokslo ekspresas.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Bėdų turgus.
19.35 Prokurorai.
20.30 Džesika Flečer 2. N-7.
21.20 Atspindžiai.
21.50 Dabar pasaulyje.

22.20 Turtuolis vargšas. 1983
m.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7.
12.20 “Penktoji pavara”.
13.15 Nematoma Silicio slėnio
pusė. N-7.
14.15 24 valandos. N-7.
15.15 KK2. N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
7.00 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba.
9.00 Tavo augintinis..
9.30 Kobra 11. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kastlas. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Ji man - ne pora. N-14.
0.05 6 kadrai. N-7.
1.00 Comedy club. N-14.
1.55 Naujokė. N-7.
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. Atranka.
7.30 Rio olimpinės žaidynės

2016. Boksas. Vyrai (69 kg,
75 kg). Atranka. Dalyvauja E.
Stanionis.
10.00 Olimpinė karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Sinchroniniai šuoliai į vandenį.
11.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 100 m nugara.
Vyrai. Finalas. 100 m. krūtine.
Moterys. Finalas.
13.15 Olimpinė karštligė.
Speciali laida ir Rio.
13.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas. Pirmas ratas.
14.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Irklavimas. Ketvirtfinalai.
Pusfinaliai.
17.50 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas.
18.30 Žinios.
19.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 200 m. krūtine.
100 m. laisvuoju stiliumi. Vyrai.
Atranka. Dalyvauja G. Titenis, S.
Bilis.
Intarpuose - Tenisas. Antras ratas.
20.45 Olimpinė karštligė.
21.00 Žinios.
21.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas.
21.55 Rio olimpinės žaidynės
2016. Sinchroniniai šuoliai į vandenį.
0.15 Žinios.
0.45 Olimpinė karštligė.
1.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Sunkioji atletika. Vyrai (69
kg). Finalas.
3.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Paplūdimio tinklinis.
4.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 200 m. krūtine.
100 m. laisvuoju stiliumi. Vyrai.
Pusfinaliai.
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1.10 “Karadajus”. N-7.
.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Duokim garo!
8.20 Laiko ženklai. Tarybinė nomenklatūra ir A. Sniečkus.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai. Onuškis.
1 d.
13.00 Didysis Gregas 4. N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.10 Padūkėliai marsupilamiai
2.
15.35 Lesė.
16.00 Premjera. Šokių akademija 2.
16.25 Neskubėk gyventi.
17.15 Mokslo ekspresas.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Klauskite daktaro.
19.35 Prokurorai.
20.30 Džesika Flečer 2. N-7.
21.20 Kelias į namus.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Elito kinas. Po šėtono saule. N-14.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. Keliautojo užrašai. Dainuoja
choras “Jauna muzika”.
1.15 Laba diena, Lietuva.
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.

11.30 KK2 (k). N-7.
12.20 Nuo... Iki... (k).
13.15 24 valandos (k). N-7.
14.15 24 valandos. N-7.
15.15 KK2. N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
7.00 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
9.00 6 kadrai. N-7.
9.30 Kastlas. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kastlas. N-7.
18.00 Lietuvos futbolo rungtynės. Trakų “Trakai” - Klaipėdos
“Atlantas”.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.10 Nevaldoma grėsmė.
N-14.
0.00 6 kadrai. N-7.
1.00 Comedy club. N-14.
1.55 Naujokė. N-7.
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 200 m. krūtine.
100 m. laisvuoju stiliumi. Vyrai.
Atranka. Dalyvauja G. Titenis, S.
Bilis.
8.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Sunkioji atletika. Vyrai (69

kg). Finalas.
10.00 Olimpinė karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Sinchroniniai šuoliai į vandenį. Nuo 10 m. platformos. Moterys.
Vaizdo įrašas.
11.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 200 m. krūtine.
100 m. laisvuoju stiliumi. Vyrai.
Pusfinaliai.
13.15 Olimpinė karštligė.
13.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas. Antras ratas.
14.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Irklavimas. Vyrai. Finalas.
Intarpuose - Tenisas. Trečias ratas.
Intarpuose - Boksas. Vyrai (49
kg. 56 kg. 81 kg. 91 kg). Atranka.
Dalyvauja E. Petrauskas.
19.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Futbolas. Argentina
- Hondūras ARBA Alžyras Portugalija.
Intarpuose - Plaukimas. 200 m.
nugara. Vyrai. Atranka. Dalyvauja
D. Rapšys.
21.15 Olimpinių žaidynių nuomonė.
21.30 Žinios.
22.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Sinchroniniai šuoliai į vandenį. Nuo 3 m. tramplino. Vyrai.
Finalas.
23.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (49 kg. 56 kg.
81 kg. 91 kg). Atranka. Dalyvauja
E. Petrauskas.
2.00 Olimpinė karštligė.
2.15 Olimpinių žaidynių nuomonė.
2.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Stalo tenisas. Finalai.
3.45 Olimpinė karštligė. Speciali
laida ir Rio.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2016 m. rugpjūčio 6 d.

ketvirtadienis 2016 08 11

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Žinios.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai
2.
9.40 Premjera. Lesė.
10.05 Komisaras Reksas 15.
10.55 Premjera. Džesika Flečer
11.45 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
12.15 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
16.45 Premjera. Komisaras
Reksas 15. N-7.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 Kelionės su “Istorijos detektyvais”.
22.10 Tamsoje. N-14.
0.35 Didysis Gregas 4. N-7.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45
Paskutinė
slibino
Goriničiaus nuotaka.
13.05 “Svajonių princas”.

14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Trigubas X”. N-7.
0.35 “Judantis objektas”. N-7.
6.30 Madagaskaro pingvinai.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
8.25 Naisių vasara. Sugrįžimas.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. N-7.
13.00
Kempiniukas
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30
Naisių
vasara.
Sugrįžimas.
20.10 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Brazilija - Kroatija
(23).
22.05 TV3 vakaro žinios.
22.30 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14.
23.00 Užburtas ratas. N-14.
1.00 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Nigerija - Ispanija.
2.50 Kaulai. N-7.
3.50 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 “44-as skyrius”.

9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.
21.30 Prancūziškas tranzitas.
N14.
0.00 Tiesiog žavinga. N-7.
1.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
2.30 “Bordžijos”. N14.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Sodininkų pasaulis”
8.20 “Džonis Testas”.
8.45 “Keista šeimynėlė”.
9.10 “Kaukė”.
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Nebylus liudijimas..

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Žinios.
9.15 Padūkėliai marsupilamiai
9.40 Premjera. Lesė.
10.05 Komisaras Reksas 15.
N-7.
10.55 Premjera. Džesika Flečer
3. N-7.
11.45 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
12.15 Kelionės su “Istorijos detektyvais”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
16.45 Premjera. Komisaras
Reksas 15. N-7.
17.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt. HD.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 Duokim garo!
22.45 Klausimėlis.lt.
23.00 Raudonasis drakonas.
1.10 Didysis Gregas 4. N-7.
dų”.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Stebuklingi vaikai”.
7.25 “Džiumandži”.
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 Karlsonas sugrįžo.

13.05 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 “Policijos akademija 5.
Užduotis Majamio pakrantėje”.
21.10 “Smegenys”. N-7. 1969
m.
23.25 “Tikras teisingumas.
Brolija”. N14.
1.05 “Deimantų vagys”. N14.
TV3
6.40 Monsunas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
8.25 Naisių vasara. Sugrįžimas.
N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba.
12.00 Svotai. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.
16.30 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Lietuva Argentina.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Simpsonų filmas. N-7.
21.10 Fantastiškas ketvertas.
Sidabrinio banglentininko iškilimas. N-7.
23.00 Tai mergina ar vaikinas?
N-7.
1.00 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. JAV - Serbija.
2.50 Kaulai. N-7.
3.55 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
4.30 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Prancūzija Venesuela.

6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.50 “Laukinis”.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”.
12.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”.
19.30 “Amerikietiškos imtynės”.
N-7.
21.30 Niekada nepasiduok 2.
N14.
23.25 Prancūziškas tranzitas.
N14.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 “Sodininkų pasaulis”
8.20 “Džonis Testas”.
8.45 “Keista šeimynėlė”.
9.10 “Kaukė”.
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.35 “Eliza”. N-7.
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.
14.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.
15.35 “Mentalistas”. N-7.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00“DETEKTYVOVAKARAS.

N-7.
23.05 “Užkampis”. N-7.
0.00 “Su kuo, po galais, aš susituokiau?”. N-7.
1.00 “Karadajus”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Duokim garo!
8.20
Laiko
ženklai.
Kolektyvizacija.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai. Onuškis.
13.00 Didysis Gregas 4. N-7.
13.50 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 12.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 Naisių vasara.
15.10 Padūkėliai marsupilamiai
2.
15.35 Lesė.
16.00 Premjera. Šokių akademija 2.
16.25 Neskubėk gyventi.
17.15 Mokslo ekspresas.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19.35 Prokurorai.
20.30 Džesika Flečer 3. N-7.
21.20 IQ presingas.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.25
Kino
operatoriaus
Algimanto Mockaus kūrybos retrospektyva. Vyrų vasara. 1970
m. N-7.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.35 Muzikos pasaulio žvaigždės.
1.15 Laba diena, Lietuva.

6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7.
12.15 Už vaikystę (k).
12.45 Valanda su Rūta (k).
14.15 24 valandos. N-7.
15.10 Bus visko.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Kastlas. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kastlas. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa. N-7.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Pasipriešinimas. N-14.
0.45 6 kadrai. N-7.
1.00 Comedy club. N-14.
1.55 Naujokė. N-7.
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Stalo tenisas. Finalai.
8.00 Rio olimpinės žaidynės

2016. Boksas. Vyrai (49 kg.
56 kg. 81 kg. 91 kg). Atranka.
Dalyvauja E. Petrauskas.
10.00 Olimpinė karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (49 kg.
56 kg. 81 kg. 91 kg). Atranka.
Dalyvauja E. Petrauskas.
11.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 200 m. krūtine.
100 m. laisvuoju stiliumi. 200 m.
nugara. Vyrai. Finalai.
13.15 Olimpinė karštligė.
13.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Sinchroniniai šuoliai į vandenį. Nuo 3 m. tramplino. Vyrai.
Finalas.
14.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Irklavimas. Pusfinaliai, finalai.
17.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (56 kg.
64 kg. 69 kg. 81 kg.). Atranka.
Dalyvauja E. Petrauskas. E.
Stanionis.
19.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 50 m. laisvuoju
stiliumi. Vyrai. Atranka. Dalyvauja
S. Bilis.
21.15 Olimpinė karštligė.
21.30 Žinios.
22.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Dviračių treko lenktynės.
Finalai.
Intarpuose - Boksas. Vyrai (56
kg. 64 kg. 69 kg. 81 kg.). Atranka.
Dalyvauja E. Petrauskas. E.
Stanionis.
0.45 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (56 kg.
64 kg. 69 kg. 81 kg.). Atranka.
Dalyvauja E. Petrauskas. E.
Stanionis.
2.00 Olimpinė karštligė.
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PREMJERA Nusikaltimas”. N14.
23.05 SNOBO KINAS Išeiti.
Romantinė drama.
0.40 “Karadajus”. N-7.
1.30 “Dvidešimt minučių”. N-7.
2.15 “CSI. Niujorkas”. N-7.
3.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.
4.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.
5.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.40 Jūros šventės akimirkos.
8.20 Laiko ženklai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 25-asis aktualiosios muzikos festivalis “Gaida”.
13.20 Didysis Gregas 4. N-7.
14.10 Premjera. Kaip atsiranda
daiktai 12.
14.35 Atspindžiai.
15.10 Padūkėliai marsupilamiai
2. (kart.).
15.35 Lesė.
16.00 Premjera. Šokių akademija 2.
16.30 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas “Dainų dainelė
2016”.
18.15 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.10 Muzika gyvai.
20.30 Džesika Flečer 3. N-7.
21.20 Didžioji Lietuva.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Tamsoje. N-14.
0.40 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 Legendos.
3.45 Neskubėk gyventi.
4.35 IQ presingas.
5.00 Septynios Kauno dienos.
5.30 Panorama.

6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 “Penktoji pavara”.
11.50 Beatos virtuvė.
12.35 Nuo... Iki... (k).
13.25 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
14.10 24 valandos. N-7.
15.05 Nematoma Silicio slėnio
pusė. N-7.
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 “Penktoji pavara”.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Viskas teisėta. N-7.
8.00 112. Ekstremali pagalba.
9.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
9.30 Kastlas. N-7.
10.30 CSI Majamis. N-7.
11.30 Rezidentai. N-7.
12.30 Naujokė. N-7.
13.30 Univeras. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 112. Ekstremali pagalba.
N-7.
16.00 Havajai 5.0. N-7.
17.00 Kastlas. N-7.
18.00 Gražuolė ir pabaisa.
19.00 CSI Majamis. N-7.
20.00 Univeras. N-7.
21.00 Farai. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Vilkai. N-14.
1.15 Nevaldoma grėsmė.
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Dviračių treko lenktynės.
Finalai.

8.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (56 kg.
64 kg. 69 kg. 81 kg.). Atranka.
Dalyvauja E. Petrauskas. E.
Stanionis. Vaizdo įrašas.
10.00 Olimpinė karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (56 kg.
64 kg. 69 kg. 81 kg.). Atranka.
Dalyvauja E. Petrauskas. E.
Stanionis. Vaizdo įrašas.
11.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 50 m. laisvuoju stiliumi. 200 m. nugara. Vyrai.
Finalas.
13.15 Olimpinė karštligė.
13.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Stalo tenisas. Finalai.
Vaizdo įrašas.
14.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Irklavimas. Finalai.
15.25 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Vyrai.
Atranka. Dalyvauja disko metikas
A. Gudžius.
Intarpuose - Dziudo. Moterys
(78 kg.). Atranka. Dalyvauja S.
Pakenytė.
19.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas. Vyrai. Finalai.
Intarpuose
Plaukimas.
4x100 m. kombinuota estafetė. Vyrai. Atranka. Dalyvauja
G.Titenis, D.Rapšys, S.Bilis, D.
Margevičius.
Intarpuose - Lengvoji atletika.
20 km. Sportinis ėjimas. Vyrai.
Atranka. Dalyvauja M. Žiūkas, M.
Šavelskis.
21.15 Olimpinių žaidynių nuomonė.
21.30 Žinios.
22.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas. Vyrai. Finalai.
1.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas. Vyrai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
6.30 Rojus Lietuvoj.
7.30
Mūsų
miesteliai.
Nemunėlio Radviliškis. 1 d.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Gyvūnų išgyvenimo
strategija.
12.55 Pasaulio dokumentika.
Pasaulio gamtos stebuklai.
13.50 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7.
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterijos “Keno Loto”
ir “Jėga”.
20.30 Panorama.
21.00 Laumės juosta 2016.
22.50 Premjera. Muriel vestuvės. N-14.
0.40 Pasaulio dokumentika.
2.20 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7.
4.05 Klausimėlis.lt.
4.20 Muzikinis žaidimas
“Atspėk dainą”.
TV
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje”.
7.20 “Nickelodeon” valanda.
Linksmieji detektyvai”.
7.45 “Kung Fu Panda”.
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.

9.00 “Ponas Bynas”.
9.30 “Rožinė pantera”.
10.00 “Na, palauk!”.
10.15 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA
“Pelenė
iš
Laukinių Vakarų”.
11.50 “Pakratytas”.
13.40 Pričiupom!. N-7.
14.35 “Policijos akademija
5. Užduotis Majamio pakrantėje”.
16.25 “Gyvenimo šukės”.
N-7.
18.30 Žinios.
19.30
SUPERKINAS
“Kosminiai gelbėtojai”.
21.15 “Šėtoniškas sandėris”.
N-7.
23.00
“Rikis
Bobis.
Greičiausio kvailio legenda”.
N-7.
1.00 “Trigubas X”. N-7.
6.35 Ančiukų istorijos.
7.00 Transformeriai. Praimas.
N-7.
7.30 Nindžago. Spinjitzu
meistrai. N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Madagaskaro pingvinai.
N-7.
9.00 Kung Fu Panda. N-7.
9.30 Mes pačios. Vasara.
10.00 Džiunglių knyga. N-7.
12.20 Atostogos su Dereku.
14.20 Devintam danguj. N-7.
16.10 Ekstrasensai tiria.N-7.
17.20 Ekstrasensai tiria.
N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Karibų ratai. N-7.
20.30 Sunkus vaikas. N-7.
22.05 Mumijos sugrįžimas.
N-7.
0.45 Speciali laida “Rio
2016”.
0.50 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Ispanija Lietuva.

1.50 Rungtynių pertraukoje Speciali laida “Rio 2016.
2.00 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Ispanija Lietuva.
2.45 Speciali laida “Rio
2016”.
2.50 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
4.30 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Kroatija Nigerija.
6.25 Pričiupom! (k). N-7.
6.50 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
7.40 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (k). N-7.
11.00 Baltijos galiūnų čempionatas. I etapas. Kuršėnai.
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
13.00 FAILAI X. Rizikingas
žygis Ramiajame vandenyne.
Polinezijos.
14.00 “Mistinės istorijos”.
N-7.
16.00
“Kas
žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 “44-as skyrius”. N-7.
19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.50 MANO HEROJUS
Lėktuvo užgrobimas. N14.
23.30 AŠTRUS KINAS
Projektas. Dinozaurai. N14.
1.00 “Bordžijos”. N14.
2.45
“Kas
žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
3.35 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
4.00 Muzikinė kaukė (k).
6.50 “Akloji”.
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
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8.50 “Sodininkų pasaulis”.
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Laukinė Afrika”.
11.30 “Gyvybės šaltinis vanduo”.
12.00 “Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein”.
12.30 “Šios vasaros valgiai”.
13.00 “Sodininkų pasaulis”.
14.05 “Kas namie šeimininkas?”.
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Pasaulio burtininkai”.
N-7.
17.00 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
19.00 MEILĖS ISTORIJOS
Inga
Lindstrom.
Daina
Solveigai. N-7.
21.00
DETEKTYVO
VAKARAS Nusikaltimo vieta.
Komisarė Lindholm. Juodi tigrai, balti liūtai. N-7.
22.45 “Laiko gijos”). N-7.
0.15 “Su kuo, po galais, aš
susituokiau?”. N-7.
0.45 Išeiti.
2.05 “Nusikaltimas”. N14.
3.55 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
4.45 “Laukinė Afrika”.
5.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus.
7.45 Euromaxx.
8.15 Duokim garo!
9.45 Kultūrų kryžkelė.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.20 LRT Kultūros akademija.
12.10 Linija, spalva, forma.
13.00 Turtuolis vargšas. 1, 2
s. 1983 m.

15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.45 Tamsioji Adolfo Hitlerio
charizma. Į pražūtį - kartu su
milijonais (subtitruota).
17.45 Žinios.
18.00 Kino operatoriaus
Algimanto Mockaus kūrybos retrospektyva. KINO
JUOSTOS. Vyrų vasara..
1970 m. N-7.
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - kaip
šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Žagarės vyšnių festivalis 2015.
23.30 Raudonasis drakonas.
S.
1.35
Muzikos
pasaulio
žvaigždės.
2.15 Kelias į namus.
2.45 Rusų gatvė.
3.15 Didžioji Lietuva.
3.45 ARTi. Ekslibrisas.
4.15 Linija, spalva, forma.
5.00 ARTS21.
5.30 Panorama.
programa
6.30
Dviračiais
per
Kirgizstaną (2).
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 Pragaro kelias. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.
12.00 Futbolo.TV.
12.30
Dviračiais
per
Kirgizstaną (2).
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
15.00 Ledo kelias. N-7.
16.00 Dalykai, kuriuos verta
išmėginti. N-7.
17.00 Kastlas. N-7.
18.00 6 kadrai. N-7.
19.00 Volterio Mičio slaptas
gyvenimas. N-7.

21.30 TV3 žinios.
22.30 Dangaus karalystė.
N-14.
1.25 Vilkai. N-14.
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Plaukimas. 4x100 m.
kombinuota estafetė. Vyrai.
Atranka.
8.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika.
Vyrai. Atranka. Dalyvauja
A. Gudžius, M. Žiūkas, M.
Šavelskis.
10.00 Olimpinė karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika.
Finalai.
11.45 Rio olimpinės žaidynės 2016. Plaukimas. 50 m.
laisvuoju stiliumi. Finalai.
13.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas. Vyrai. Finalai.
14.30 Olimpinė karštligė.
14.45 Rio olimpinės žaidynės 2016. Irklavimas. Finalai.
16.45 Olimpinių žaidynių
nuomonė.
17.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (52 kg.
69 kg. 91 kg.). Ketvirtfinalis.
20.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Futbolas. Antras
ketvirtfinalis.
22.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Dviračių treko lenktynės. Keirinas. Finalai.
1.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Sunkioji atletika.
Vyrai (94 kg.). Dalyvauja A.
Didžbalis.
2.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika.
Finalai.
3.45 Olimpinė karštligė.
4.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Plaukimas. 4x100
kombinuota estafetė. Vyrai.
Finalas.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis „Ūmėdė“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti, paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46.
Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus
ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.

Prizas keliaus į Mitašiūnus
Liepos 2 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Spiečius“ teisingas atsakymas – DAILININKAS.
Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 64 skaitytojai. Tai anykštėnai R.Budrienė, R.Venclovienė,
D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, V.Lančickienė, A.Burneikienė,
V.Stasiūnienė, A.Vildžiūnas, A.Lunevičius, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, O.Arienė, E.Tamulėnienė,
J.Tamulėnas, A.Kavolienė, R.Vilimas, E.Zlatkutė, D.Varnienė, R.Kavoliūnienė, N.Šilaikienė,
I.Janienė, J.Mieželienė, A.Juknevičienė ir E.Jurėnaitė; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas,
B.Gudonienė, N.Žąsinienė, R.Žąsinas, V.Mogylienė ir S.Cemnickienė iš Viešintų; E.Vanagienė,
T.Jakniūnienė ir E.Slavinskienė iš Naujųjų Elmininkų; V.Strazdienė, E.Kiškienė, D.Sudeikienė ir
R.Puolis iš Kavarsko; D.Rušienė, L.Ruša ir K.Lasauskas iš Vilniaus; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,
S.Steponavičienė iš Troškūnų, V.Urbutienė iš Naujikų, L.Didienė iš Medžiočių, M.Risakovienė
iš Debeikių, B.Raščiūvienė iš Surdegio, A.Juknonienė iš Rubikių, A.Kuolienė iš Kunigiškių,
G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, R.Palskienė iš Aulelių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės,
G,Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, L.Dobrodiejienė ir R.Laucienė iš Utenos, T.Patumsienė iš
Vikonių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, J.Šeštokienė iš Repšėnų bei S.Želnienė iš Maželių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Atostogos“ prizas- I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir
Girėno 3-2) 15 eurų čekis – atiteks R.ŠIAUČIŪNIENEI iš Mitašiūnų. Prašome skaitytoją užsukti į
redakciją atiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja
iki 2016-08-31)

SITUACIJA
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Chemikalais purškiami laukai įsiutino bites
Keistą nutikimą apie bičių pjautynes papasakojo į „Anykštos“ redakciją užsukęs Anykščių bitininkų draugijos pirmininkas Albertas
Žarskus. Jis bitininkauja jau 40 metų, tačiau toks įvykis jo gyvenime
buvo pirmas. Pasak jo, neprognozuojamai elgtis bites provokuoja
ūkininkų neatsakingai, be saiko, chemikalais purškiami laukai.

Anykščių bitininkų draugijos pirmininkas A. Žarskus pirmą kartą per
40 bitininkavimo metų regėjęs tokį bičių karą, svarsto, kad jo priežastis
galimai neleistinais chemikalais nupurkšti ūkininkų laukai.
Autoriaus nuotr.
„Miegojau, kai suveikė signalizacija. Buvo vidurnaktis.
Saugos tarnyba žadėjo siųsti
ekipažą, tačiau nieko blogo neįtardamas pasisiūliau patalpas
apžiūrėti pats, - pasakojo A.
Žarskus. – Nieko įtartino nepastebėjau, tačiau kieme skraidė bitės. Naktį... Man tai buvo
kažkas neįtikėtino. Ryte apie 6
valandą pažadino į lango stiklus besidaužančios bitės, per
atvirą langelį jų buvo priskridę
ir į kambarį. Užsidėjau tinklelį,
nuėjau prie avilių. Čia vyko tikras bičių karas, kuris persimetė ant tinkleliu apgaubtos mano
galvos. Pakilusios kelių mano
avilių bičių šeimos kovojo su
įsibrovėlėmis, gynė mane. Viskas nurimo po kelių valandų,
ant žemės voliojosi galybė negyvų bičių. Greit įsitikinau, kad

šiame bičių kare žuvo dvi mano
bičių šeimos, - pasakojo bitininkas, manydamas, kad atsitrenkdamos į langą bitės norėjo jį
perspėti apie pavojų. - Negana
to, dieną žmonai įgėlė vapsva.
Šie taikūs vabzdžiai niekada nebuvo įgėlę anksčiau, nors vienas
kitas visada skraidydavo kieme.
Atsitokėjęs pradėjau svarstyti,
kokios šio bičių karo priežastys.
Toks atvejis pirmas per 40 mano
bitininkavimo metų. Juk turiu
41 bičių šeimą, anksčiau turėjau
ir gerokai daugiau.
Manau, tai laukų purškimo
nežinia kuo ir nežinia nuo ko
pasekmės. Ūkininkai privalo
įspėti bitininkus, kada ir kuo
purkš laukus, tačiau ar kas sukontroliuoja, kuo ir kada jie
purškia? – retoriškai klausė bitininkų bitininkas. – Matyt, atsi-

veža neleistinų chemikalų ir iš
Rusijos, Baltarusijos, naudoja
rundapą. Bitės ir kiti vabzdžiai
nuo netinkamų purškimų išprotėja, tampa pavojingi. Tas pats
su vapsvomis, širšėmis, kurios
apdujusios gali žmogų sugelti
mirtinai“.
Pasak A. Žarskaus, bitės labai
protingi, taikūs padarėliai, tik
žmonės jų nesupranta. Jos turi
daug zyzimo atspalvių, kurie
kažką reiškia. „Pas mane dažnai
ateina darželinukai. Pastuksenu
avilius, sakau joms, kad atėjo
labai geri vaikai. Paklausiu, ar
visi vaikučiai geri, jeigu negeri, tai lai prie avilio neina, - pasakojo A. Žarskus. – Atsiranda
vienas kitas, kuris prie avilių
nesiartina. Perspėju, kad jeigu
įgeltų, tai reikia sakyti: „Ačiū,
bitute. Tu miršti, bet man sveikatos suteiki.“ Retai pasitaiko,
kad įgeltų, nebent netyčia užmina, prispaudžia. Tuomet jau per
ašarėles padėkos žodelius taria“. Beje, su bitininku vaikštinėjome tarp jo avilių ir nė viena
bitelė neįgėlė, nors ant rankos
nutūpusi buvo.
Bitininkų draugijos pirmininko duomenimis, nuo laukų
purškimo chemikalais nukenčia
nemažai bitininkų, tačiau nesigirdėjo, kad koks nors bitininkas būtų gavęs kompensaciją ar
koks nors ūkininkas būtų atlyginęs žalą.
Laukus purškiant chemikalais
galioja tam tikros taisyklės. Negalima purkšti žydinčių augalų.
Ūkininkai laukus turėtų purkšti
vėlai vakarais ir naktį, kai bitės
neskraido. Kita vertus, bitininkai visada linkę į kompromisus
ir mano, kad to siekti turėtų ir
ūkininkai. „Reikia žmoniškumo, tarpusavio supratimo“, sakė A. Žarskus. – Manyčiau,
kad prieš purškimą avilius nuo

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

tokių laukų reikėtų išvežti kuo liųjų telefonų numerius ir prieš
toliau. Netiesa, kad tie chemi- dvi dienas apie ketinimus pasėkalai greitai suyra ir yra nepa- lius apdoroti chemikalais privavojingi. Kai kurie bitėms gali lo perspėti bitininkus“. Žemės
ūkio skyriaus vedėjo nuomone,
kenkti beveik dvi savaites“.
Anykščių savivaldybės žemės reikia abipusio supratimo, nes
ūkio skyriaus vedėjas Antanas šį procesą kontroliuojančių atBaura sutiko, kad priešprieša sakingų pareigūnų rajone nėra.
A. Žarskus patikslino, kad
tarp ūkininkų ir bitininkų buvo
ir yra. „Šiuolaikinė intensyvi apie purškiamus laukus ūkininkai
linkę
žemdirbys...Ūkininkai privalo įspė- pranešti tik patė be pasėlių
a p d o r o j i m o ti bitininkus, kada ir kuo vasarį, vėliau
ar užmiršta, ar
c h e m i k a l a i s purkš laukus...
mano, kad vaneišsivers,
sarą bitės nebetačiau
ūkiskraido, nors,
ninkai privalo laikytis tam tikrų taisyklių, pavyzdžiui, grikius jie purškia
- pastebėjo A. Baura. – Drau- toli gražu ne tuo pačiu metu ir
džiama purkšti žydinčius au- dar žydinčius. Bitininkai kenčia
galus, pasėlius reikia purkšti ir nuo sodų purškimų, nes pravakare, kai bitės jau neskraido. moniniai sodai iki derliaus nuėŪkininkai turi netoli jų laukų mimo, pasak bitininko, purškiaesančių bitynų savininkų mobi- mi gal aštuonis kartus.

balsai internete (anyksta.lt):
Kaip ir nežino kuom purškia”: „Paprastuoju rundapu
pjaunamus javus purškia, kad
nereikėtų už grūdų džiovinimo
paslaugas mokėti. Nupurškia,
po kelių dienų varpos sausos,
net grūdai byra. Jokių džiovyklų nebereikia. Aišku, paskui
mes tą rundapa (labai nuodingas herbicidas) suvalgome su
miltais, duona ir bandelėmis.
Bitės tai žino - ir perspėja mus,
durnelius, apie gresiančią nelaimę....
Beskirtumo: „Iš kur įveža
nėra jokio skirtumo. Pavojus
tas, kad dėl netinkamo ir neleistino preparatų naudojimo
ŽUDOMA. Šis genocidas turi
būti sustabdytas, pradedant nuo
aukščiausių valdžios pareigūnų,
tvirtinančių leidimus, baigiant

su tiesioginiais „chemikais“
vykdančiais cheminį karą prieš
aplinką ir gyvybę dėl greito pelno.“
Na: „Man atrodo, kad šiek
tiek čia pasakos, argi gali bitės
ginti šeimininką, juk ne šuo?
Tiesiog pasipainiojo žmogelis
kovojančių bičių kelyje.“
DAR: „Bitėms jau seniai kažkas darosi - bet gali būti, kad
chemikalai čia niekuo dėti, bitėms labai kenkia, sako, ir mobilusis ryšys.
Gal jos, pavyzdžiui, išgirdo
kokią Butkevičiaus kalbą ir –
prašau, pasekmės.“
(Komentarų kalba netaisyta,red.past.)

Mero sūnus šalia būsimos pilies įsigijo pastatą
ma įžvelgti tam tikrų interesų supainiojimą.
Tas įsigytas objektas ateityje galbūt
puikiai derės prie to mūsų turistinio
objekto – medinės pilies. Jeigu ten
atidarys kavinė, tai pasinaudojant tokia situacija, yra įsigyjamas būsimas
patrauklus komercinis objektas“, - šį
sandėrį „keistu atveju“ vadindamas
komentavo S. Jovaiša.

Buvęs kelių kadencijų Antikorupcijos komisijos pirmininkas Romaldas Gižinskas tikisi,
kad tyrimą dėl galimo mero Kęstučio Tubio
viešųjų ir privačių interesų supainiojimo inicijuos opozicijoje esantys socialdemokratai.
(Atkelta iš 6 p.)
Seimo narys Sergejus Jovaiša
įžvelgia komercinį šantažą
Išgirdęs apie ūkininkui V. Ta-

Seimo narys Sergejus Jovaiša nusistebėjo, kad
ūkininko prašymas atleisti nuo nekilnojamojo
turto mokesčio nepasiekė rajono Tarybos.

mošiūnui mero K. Tubio pateiktą
pasiūlymą, Seimo narys Sergejus
Jovaiša tai pavadinu savotišku
„komerciniu šantažu“.
„Tai kvepia naudojimusi padėti-

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
mi. Meras gali inicijuoti to mokesčio sumažinimą per rajono Tarybą,
tačiau, pasirodo, to nepadaro. Siūlymas parduoti pastatą tikrai nėra
labai etiškas dalykas. Čia jau gali-

kėlių statančios Kupiškio liberalų lyderio Povilo Gurklio
firmos, kuri šiais metais laimi
daugelį Anykščių savivaldybės skelbiamų viešųjų pirkimų,
pasamdyti subrangovai – UAB
„Termotaupa“ tiesia laikiną kelią į Šeimyniškėlių piliakalnį.
Šiuo keliu bus gabenami rąstai
Anykščių savivaldybės finansuojamos medinės neva tokios,
Buvusios valgyklos pastatas kokia buvo XIII- XIV a., pilies
labai apleistas
statyboms.
Iš rajono biudžeto medinės piŠiandien buvusios valgyklos lies statyboms jau skirta 160 000
pastatas atrodo
eurų.
gan nykiai. Jos
Priminsime,
...Tai kvepia naudojimusi
langai užkalti padėtimi. Meras gali inici- kad medinės
medžio plokštėjuoti to mokesčio sumažini- pilies statybų
mis, ant jo stogo
ant Šeimynišauga medeliai, mą per rajono Tarybą, tačiau, kėlių piliakalo pats pastatas pasirodo, to nepadaro...
nio
iniciato– „vos gyvas“.
rius yra meras
Šalia jo, tarp apžėlusių krūmų, ant K.Tubis.
patiestų kartono lapų, vietiniai vyEuropos Sąjunga naujų pilių starai, „kelia balius“. Tiesa, šalimais tybų nefinansuoja.
esančios parduotuvės pardavėja
“Anykštos“ žiniomis, derybas
atskleidė, kad šio pastato rūsyje dėl greta būsimos pilies esančių
anksčiau buvusi banketinė salė.
sklypų veda ir kiti įtakingi rajoną valdantys liberalai, matyt,
Pilį statys Kupiškio liberalų siekiantys ateityje, už rajono
lyderis
biudžeto pinigus pastatę medinę
pilį, iš šio objekto gauti asmeniMedinę pilį ant Šeimyniš- nės naudos.
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Svarbu padėti ne tik neįgaliajam,
bet ir jį slaugančiam
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras nuo 2013-05-13 iki 2015-10-31 įgyvendino projektą
„Integralių paslaugų plėtra Anykščių rajone“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas
ir socialinė aprėptis“ priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos
plėtra“. Pasak šio centro vadovės Jolantos Pleškienės, projekto metu buvo sėkmingai sukurtas ir
išplėtotas integralių paslaugų (socialinės globos ir slaugos) namuose modelis, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems
savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

tik už suteiktas dienos socialinės
globos asmens namuose paslaugas.
Projekto vykdymo metu slaugos
namuose paslaugos klientui teikiamos nemokamai.
Integralios pagalbos paslaugos
teikiamos visame Anykščių rajone

Siekiama, kad žmogus kuo
ilgiau būtų savarankiškas
Anykščių rajonas – senstantis
rajonas, tad plėsti, gerinti ir užtikrinti socialinės globos ir slaugos
paslaugas yra būtina.
Ne mažiau svarbus ir kitas šio
projekto aspektas – atsigręžti ir pamatyti tuos žmones, kurie prižiūri
savo artimuosius. Dažnai jiems
reikia derinti ir artimojo slaugą, ir
kartu rūpintis savo šeima, pajamomis bei kasdieniais rūpesčiais.
Pagrindinis šio projekto tikslas
- užtikrinti kokybišką integralią
pagalbą namuose asmenims su
negalia (suaugusiems ir vaikams),
senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, teikti konsultacinę pagalbą šeimos nariams,
prižiūrintiems savo artimuosius,
padėti jiems derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus.
Projektas didina slaugos ir socialinių paslaugų asmens namuose prieinamumą Anykščių rajono
gyventojams, sudaro palankias
sąlygas asmeniui kuo ilgiau turėti
savarankišką ir visavertį gyvenimą
savo namuose ir bendruomenėje,
mažina stacionarios globos poreikį, bei skatina savanorystės plėtrą
rajone.
Teikti reikalingas paslaugas
vien projekto metu yra viena, bet
kur kas svarbiau užtikrinti ir šių
paslaugų tęstinumą. Tad pasibaigus projektui „Integralių paslaugų
plėtra Anykščių rajone“, Anykščių
rajono savivaldybė skyrė lėšų tolesniam integralios pagalbos teikimui, taip užtikrindama šių paslaugų teikimo tęstinumą iki naujo
finansavimo laikotarpio.
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras 2016 m. gegužės 16 d.
su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Integralių
paslaugų plėtra Anykščių rajone -1“

Nr. 08.4.1.- ESFA-V-418-01-0005
finansavimo sutartį. Šis projektas
yra tęstinis, jo vykdymo trukmė –
45 mėnesiai (2016m. -2020m.).
Pagalbą gali gauti ir neįgalūs
vaikai
Projekto tikslinės grupės – neįgalūs asmenys (suaugusieji ir
vaikai), senyvo amžiaus žmonės.
Kasdien integralios pagalbos namuose paslaugos teikiamos 50
asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis
arba specialusis nuolatinės pagalbos (priežiūros) poreikis ir didelių
specialiųjų poreikių lygis. Projekto vykdymo metu gavėjų skaičius
gali didėti.
Nauja tai, kad integralios pagalbos namuose paslaugas gali gauti ir
neįgalūs vaikai iki 18 m. amžiaus,
kurių tėvai dirba ir neturi galimybių
integruotis į darbo rinką. Šeimos
nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, projekto slaugytojai teikia
individualias ir grupinės konsultacijas, integralios pagalbos projekto
veiklų įgyvendinimo kokybiškumui, prieinamumui, naudingumui,
problemų aktualumui aptarti.
Centro darbuotojai nuolat kels
kompetenciją
Centre dirba kvalifikuoti soci-

alinių paslaugų srities ir slaugos
specialistai. Siekiant, kad būtų
teikiamos kokybiškos integralios pagalbos namuose paslaugos,
mobilių komandų darbuotojai ir
savanoriai dalyvaus mokymuose.
Mokymų temos bus susijusios su
teikiamų slaugos ir socialinių paslaugų asmens namuose specifika,
patiriamais profesiniais sunkumais
ir jų įveikimo būdais, psichologine
pagalba darbuotojams, paslaugų
gavėjams, bei jų šeimos nariams ir
šių dienų šalies socialinių paslaugų
teikimo aktualijomis. Bendruomenės nariams, savanoriams planuojami renginiai, kurių metu bus
skatinama bendruomenės narių
neformali pagalba, teikiant integralias paslaugas bendruomenėje,
aptariama savanorystės skatinimo
svarba bendruomenėje, lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimais, detalizuojamos bendruomeninių paslaugų teikimo galimybės.
Projekto finansavimas
Visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui slaugos namuose
paslaugų finansavimui skirta 348
749,00 eurų iš ES struktūrinių
fondų paramos lėšų. Socialinė
globa bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų. Teisės aktų nustatyta
tvarka mokėjimas reglamentuotas

Projekto vadovas: Jolanta Pleškienė 8 611 11443;
Projekto koordinatoriai:
1.Laura Jasevičienė 8 679 72108;
2. Vilma Kazlovienė 8 611 11473
Įgyvendinanti institucija:
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Šaltupio g. 11, Anykščiai
Tel: 8 381 43140; 8 611 11443; 8 611 11473;
El.paštas: info@socialinespaslaugos.lt
Svetainė: socialinespaslaugos.lt

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras turi socialinės globos ir įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licencijas, suteikiančias
teisę teikti kvalifikuotas integralias
paslaugas klientų namuose.
Optimizuojant integralių paslaugų teikimą teritoriniu principu
sudarytos 2 mobilios komandos.
Komandinis darbas bendrai veiklai
sutelkia skirtingų sričių specialistus. Mobiliose komandose dirba
slaugytojai ir jų padėjėjai, masažuotojas, kineziterapeutas, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Komandos aprūpintos priemonėmis
projekto tiesioginėms veikloms
vykdyti: automobiliu, slaugos, dezinfekcinėmis priemonėmis, darbo
drabužiais ir kt.
Integralios paslaugos kasdien
teikiamos 50 asmenų, gyvenančių
Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu integralios pagalbos paslaugos teikiamos Anykščių mieste ir Kurklių, Skiemonių,
Svėdasų, Troškūnų, Kavarsko,
Debeikių, Andrioniškio, Anykščių
seniūnijose.
Kadangi nėra poreikio, paslaugos neteikiamos Traupio ir Viešintų seniūnijose.
Dalinamasi viskuo – skausmu,
džiaugsmu, patirtimi
Centre yra sukaupta daug integralios pagalbos namuose paslaugų
teikimo organizavimą reglamentuojančios ir kitos informacinės
medžiagos, dokumentų, iš kurių
galima spręsti apie projekto veiklas, jų tęstinumą bei efektyvumą.
Integralių paslaugų teikimo gerąja patirtimi jau dalintasi su Širvintų,
Zarasų, Utenos, Molėtų, Jurbarko
savivaldybių ir socialinių paslaugų
įstaigų atstovais, kurie savo savivaldybėse dar tik planuoja pradėti
teikti tokio pobūdžio paslaugas.
Anykščių rajono socialinių paslaugų centro specialistai yra pasirengę dalintis sukaupta patirtimi ir
žiniomis su kitais integralios paslaugų namuose teikėjais.

šiupinys
Atostogauja. Rugpjūčio mėnesį atostogauja Anykščių kultūros centro direktorė Diana
Petrokaitė ir jos pavaduotoja
Vilma Paulauskaitė bei didžioji
dalis darbuotojų. Tad Kultūros
centrą renovuojantiems bendrovės „Anrestas“ statybininkams
geras metas paspartinti užsitęsusią renovaciją. Galima sparčiau
remontuoti ne paradinę pastato
pusę, kuri pagaliau įgauna pavidalą, stogą, laiptus, kuriais dabar
beveik niekas nevaikšto.
Paroda.
Rugpjūčio
6-ąją
Ukmergės kultūros rūmų dailės
galerijoje atidaroma iš Svėdasų
krašto kilusio, pastaruoju metu
JAV gyvenančio menininko Almanto Barono tapybos darbų
paroda, kuri veiks iki mėnesio
pabaigos.
Kinas. Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje atsidarytas kino
teatras. Muziejaus direktorius
Antanas Verbickas „Anykštai“
sakė, kad kino teatras įrengtas
naujai rekonstruotame sandėlyje.
Čia lankytojams demonstruojami archyviniai kino filmai apie
siaurąjį geležinkelį. Kol kas kino
teatre yra įrengta apie 30 sėdimų
vietų, o kino teatro ekraną atstoja
paprasčiausias televizorius.
Apsauga. Nacionalinio bardų
festivalio „Purpurinis vakaras“
organizatoriai šiemet nesamdys
jokios saugos tarnybos - saugą
užtikrins baikeriai. Ši misija bus
patikėta baikerių klubui „MC Vorai“.
Kuras. Ketvirtadienį iki vidurnakčio likus maždaug 15 minučių, Anykščiuose, Piliakalnio
gatvėje, degalinės „Luktarna“
teritorijoje, 1 kv. metro plote
išsiliejo dyzelinis kuras. Į degalinę buvo iškviesti ugniagesiai.
Panaudojus 10 kg sorbento kuras
neutralizuotas.
Mokslai. Liepos pabaigos
duomenimis, mokytis Anykščių
technologijos mokykloje šiemet
aktyviau renkasi baigę 12 klasių. Priėmimo prašymų iš baigusių 10 klasių sulaukta panašiai
kaip ir pernai. Anykščių technologijos mokyklos direktorius
Ramūnas Zlatkus prognozuoja,
kad bendras pasirinkusiųjų mokytis šioje mokykloje moksleivių skaičius išliks panašus kaip
ir praėjusiais mokslo metais.
Paprastai naujus mokslo metus
čia pradeda apie 115 moksleivių. Mokykloje ir toliau išlieka
populiariausios tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus,
technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo mokymo programos.
Darbas. Darbo birža nurodo, kad Anykščių rajone yra per
trisdešimt laisvų darbo vietų.
Daugiausia darbo vietų siūloma
pardavimų srityje – 6. Nekvalifikuotiems darbams reikalingi 5
asmenys, statyboms – 4. Bene
aukščiausios kvalifikacijos reikalaujantis darbas – visuomenės
sveikatos specialistas.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 16 eurų.
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Kandidato į LR Seimo narius Luko Pakelčio
9 temos - tezės ir užklausimai rinkėjams
Pašto dėžutėse be visokio kitokio šlamšto pasirodė ir Eligijaus
Masiulio bendražygio Luko Pakelčio anketa-apklausa, su jo paties
„abrozdėliu“. Šią anketą sudaro 9
temos – tezės ir 48 klausimai. Iš
esmės tai klausimynas, kuriam negali prilygti ir „Vilmor“. Apklausos
introdukcija prasideda iškilmingai,
netgi su patosu. „Jau keli mėnesiai kasdien susitinku su Anykščių
ir Panevėžio rajonų gyventojais.
Džiaugiuosi, kad žmonės pritaria
mano idėjai versti naują puslapį,
leisti ateiti naujai, kompetentingai,
nesusitepusiai kartai“ (pasirodo,
susitepa ne žmonės, bet kartos).
Iš kur tiek pas vaikiną drąsos ir
įžūlumo apie susitepusias kartas
spręsti? Ar ilgametis E. Masiulio

„kumyras“ nieko nežinojo apie
juodąją partijos buhalteriją ir abonento sindromą? Negi gerb. Lukas
nieko nežinojo apie E. Masiulio
„pachodus“ Rygoje, nekaltų mergelių pensionate? O gal mielas
Lukas nežinojo, kad kai buvo dar
ministru, E. Masiulis komandiruotėje Gruzijoje prisistatinėjo kaip
„premjeras be kelių dienų“ ir, kaip
jam būdinga, švaistėsi pinigais.
Pirmoji tema-tezė. „Ar mūsų šalis eina teisinga linkme?“. Gerbiamasis užduoda prezidentinį klausimą rinkėjams.
Antroji tema-tezė: „Kas, Jūsų
nuomone, galėtų keisti situaciją į
gera?“. Lukas greičiausiai norėtų
atsakymo: „Nauji Seimo nariai“
– su juo priešakyje, tada fabrikas

greičiau pajudės.
Trečioji tema-tezė: „Rūpintis,
kad būtų darbo su gerais atlyginimais pirmiausia turi...“ Čia jau
nediletantiškas klausimas, bet yra
kitas žodis prasidedantis D raide.
Ketvirtoji tema-tezė: „Ar jau laikas naujai kartai ateiti į valstybės
valdymą?“. Čia gerbiamas Lukas
pjauna šaką, ant kurios sėdi. Ką reiškia? Ateiti tiems, kurie neturi sovietinės praeities? Užsienio reikalų ministras, Ekscelencija LR Prezidentė.
Mielas Lukai, jūsų tėvelis, kurį aš
didžiai gerbiau, pradinį kapitalą susikrovė su Maskvos pagalba.
Penktoji tema-tezė: „Ar Seimo
narys turi bendradarbiauti su rajono valdžia?“. Taip, Lukai, jeigu
rajono valdžia yra kompetentinga,

tinklas

Lenkija – liberalo Sauliaus Rasalo
atradimų kraštas
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojas Saulius
Rasalas šią vasarą keliavo po Lenkiją, o savo įspūdžiais dalijosi socialiniame tinkle „Facebook“.

„Lenkijos miškuose rastas biplanas. Užrašo “Lituanica” nesimato“,
- po viena nuotrauka raportuoja S.
Rasalas.
„Lenkijos mieste rastas paveiks-

liukas nuo 20 Lt. Pasirodo, tai ne
tas, kuris parašė apie Birutės dainą, bet kažkoks Savickas – nacionalistas“, - įspūdžiais dalijasi S.
Rasalas.

išmano įstatymus, turi idėjų...
Šeštoji tema-tezė: „Kas, Jūsų
nuomone, galėtų keisti situaciją į
gerąją pusę?“. Mielas Lukai, nei
Seimas, nei Vyriausybė, nei populiarūs politikai pavieniui nedirba.
Švelniai tariant, tai Jūsų rinkiminio
štabo populistinis ir kartu politinio
chamizmo, o gal ir nekompetencijos pavyzdys.
Septintoji tema-tezė: „Rūpintis,
kad būtų darbo su gerais atlyginimais pirmiausia turi...“. „Tik durniai dirba už 5000 Lt“, – tai gerb.
Luko draugo, partijos blynkepystės
bičiulio E. Masiulio citata.
Aštuntoji tema-tezė: „Kaip politikai turi atsiskaityti už savo nuveiktus darbus?“. Mielas Lukai, tie
kurie dirba ir mąsto valstybiškai,

taip kaip signataras Česlovas Juršėnas, jie ir toliau bus renkami.
Devintoji tema-tezė: „Ar Jums
svarbu rinktis kandidatus pagal
partiją?“. Mielas Lukai, E. Masiulio pavyzdys parodo, kad taip. Taigi, aš viešai pabandžiau atsakyti į
gerb. kandidato į LR Seimo narius
sudarytą klausimyną, kiek aš suprantu, aprobuotą Liberalų sąjūdžio rinkimų štabo.

Pagarbiai - anykštėnas rinkėjas Romaldas GIŽINSKAS
P.S. Tvirtai tikiu, kad žingsniai tautai naudingi bus padaryti
tikrai nesusitepusių partijų dėka.
Tvirtai tikiu, kad masiulistams
ten ne vieta.

Velnius išvaro Anykščių teisme
Internetinis personažas „Anykščių
trolis“ neliko abejingas teismų maratonui, kuriame dalyvauja troškūniečiai Vaidotas Grincevičius, žinomas
Whydoto slapyvardžiu, Mantas Grincevičius ir Giedrius Sasnauskas.
„SKELBIMAS. Jau rytoj kunigasegzorcistas priiminės visus norinčius

išsivaryti velnią iš savęs ir artimųjų.
Kaina - 15 EUR.
Vieta - Anykščių teismas, Whydoto posėdis.
Už papildomą mokestį velnias
patalpinamas į sloiką ir duodamas
išsinešti (5 EUR/vnt).“, - šmaikštauja „Anykščių trolis“.

anykštėnai juokauja
Savo mėgstamus anekdotus
„Anykštos“ skaitytojams papasakojo rajono Tarybos narys,
UAB „Anykščių vandenys“ juristas Arūnas LIOGĖ.

Čiukčis vedė lietuvę, bet po mėnesio išsiskyrė. Draugai klausia,
kodėl.
- Labai nešvari, tris kartus per
dieną maudosi...
***
Spėkit, kas kam labiausiai nukarę?
Atsakymas: darbininkui - rankos, bosui - pilvas, o politikui –
liežuvis.
***
Prie kapinių pakabintas skelbimas: „Netingėkite, kelkitės ir eikite balsuoti“.
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SKELBIMAI

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giedotojams, pažįstamiems, giminėms - visiems užjautusiems ir padėjusiems
palydėti į paskutinę kelionę mylimą mamą, močiutę ir promočiutę Bronislavą ŠLIŽIENĘ.
Artimiejii

įvairūs

Rastas priekabos bortelis su valstybiniu numeriu.
Tel. (8-624) 38061.
Važiuojant į Puntuką, leidžiantis
nuokalne į stovyklavietę (3-iame kilometre), rastas telefonas.
Tel. (8-675) 44701.
Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų
įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių
r. Veža krovinius iki 3,5 t mikroautobusu.
Tel. (8-686) 59473.
Ūkininkas išinuomotų ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-623) 07250.
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Išnuomoja butą.
Tel. (8-650) 86008.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
Spaudžia sultis.
Vilniaus g. 57, Anykščiai.
Tel.: 5-17-46, (8-648) 25306.
Skubus žemės sklypo ribų žymėjimas tik 50 Eur.
Tel. (8-602) 27251.
Pavojų keliančių medžių pjovimas,
genėjimas, surišimas.
Tel. (8-692) 75903.
Gamina paminklus, lieja pamatus,
iškala raides.
Tel. (8-648) 81663.
Šiltina fasadus, pamatus. Atlieka fasadų apdailą. Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką. Dengia šlaitinius stogus.
Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.
Dažo namus, gamybinės paskirties
patalpas. Atlieka kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir
cinkuotos - alucinkio skardos, daro
lankstinius. Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.:
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

Smėliavimo paslaugos: medienos
valymas ir sendinimas, senų dažų,
rūdžių šalinimas smėliu, paviršių pašiaušimas prieš dažymą.
Tel. (8-601) 73284.
Mobiliuoju juostiniu gateriu pjauna
medieną, trifazis nebūtinas. Parduoda
dvigubo pjovimo sausą statybinę medieną (gegnės, murlotai, lentos).
Tel. (8-602) 61187.
Nebrangiai smulkina pievas.
Tel. (8-687) 59061.

Septyniasdešimt metų balo vyšnios,
Sodai puošės žiedlapiais baltais.
Nesurasi kelio į vaikystę,
Kur rasotais rytmečiais bridai.
Dar sustok vidurdienio kelionėj
Septyniasdešimt metų - ne riba.
Linkim tau daug gražių, naujų svajonių,
Tegul lydi laimė, sveikata.

70-mečio proga
Arvydą VITKŪNĄ sveikina

Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.

Bronius, Gražina, Valentinas, Gintutė, Aurelijus, Lilija

Smulkina senas, apleistas pievas.
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius
medelius, paverčia mulču. Darbus
atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės, valo griovius.
Tel. (8-656) 77315.
Veža žvyrą bei įvairius krovinius 6
tonų savivarčiu. Taip pat parduoda
stambias lapuočių atraižas ir malkas.
Tel.(8-683) 57655.
Veža žvyrą, smėlį, skaldą ir kitus
krovinius savivarčiu iki 15 t. Išrašo
sąskaitas.
Tel.: (8-381) 5-51-33, (8-650) 75312.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikia garantija.
Tel. (8-699) 81270.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi:
vandentiekis, kanalizacija, drenažas,
pamatai. Biologiniai nuotekų įrenginiai. Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi.
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų,
kabelių klojimas, pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Gaminame ir
montuojame
paminklus,
antkapius, tvoreles,
tvarkome kapavietes.
30 metų patirtis.
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.
PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
ì SALĖS NUOMA 40 Eur.

Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

DĖMESIO!
Norite sužinoti apie savo ar artimųjų ateitį, permainas gyvenime ar
verslo sėkmę? Kas jūsų laukia ateityje? Jaučiatės blogai, nerandate ligos? Kreipkitės į LIETUVOS EKSTRASENSŲ MŪŠIO NUGALĖTOJĄ VANDĄ, kuri šių metų rugpjūčio 8 d. (pirmadienį) atvyksta į
Anykščius. Būtina išankstinė registracija tel. (8-603) 30626.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia
stogus. Stogo dangos kaina 5,30
Eur/1 kv. m. (BORGA). Stato karkasinius pastatus. Stato medines tvoras.
Tel. (8–687) 73069.
Visi vidaus ir lauko apdailos darbai,
gipsas, laminatas, dekoratyvinis tinkas, dažymas.
Tel. (8-676) 48336.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda):
gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas.
Garantija.
Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.
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.
Atlieka kaminų mūrijimo ir skardinimo darbus.
Tel. (8-648) 00964.
Anykščiuose valo, mūrija, skardina
kaminus. Dengia stogus, šildo ir apkala namus. Kasa, valo šulinius.
Tel. (8-685) 10959.

Uenos r. technikos sporto klubas, Anykščių filialas

ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Taikomos nuolaidos.

Renkasi rugpjūčio 8-16 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: (8-620) 98813, (8-618) 38337

siūlo darbą

Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė
ieško staliaus staklininko su patirtimi darbui Anykščiuose. Pirmenybė
teikiama dalinį darbingumą (neįgalumą) turintiems kandidatams.
Tel. (8-671) 51617.
UAB “ALKOpakas”, plečianti veiklą, ieško staklių operatorių. CV
siųsti arunas@alkopakas.lt

Reikalingi darbuotojai:
Ekskavatorininkas;
Vairuotojas C,E kategorijos.
Tel: (8-698) 46745.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu
“Komatsu” lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411,
(8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui pageidaujant
išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka notaro
išlaidas.
Tel. (8-687) 23618.
Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50 ha
- skubiai, atsiskaito iškarto.
Tel. (8-648) 20000.
Sodybą arba žemę prie ežero, upės
ar miško, gali būti išlikę pamatai.
Žinantys siūlykite.
Tel. (8-684) 44444.
Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą.
Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės
- miško sklypą gražesnėje vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Padeda parduoti. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Automobilius
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.
Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Tvarkingą sodybą Rubikiuose.
Sklypas 35 a. Mūrinis namas, ūkinis,
garažas . Sodas, kūdra, pušinėlis.
Kaina 36000 Eur.
tel. (8-616) 81292.
Sodybą su patogumais netoli
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha žemės. Galimi keitimo variantai.
Tel. (8-676) 32443.
Sodybą vienkiemį Debeikiuose,
namas rąstinis su ūkiniais pastatais,
sklypo plotas 60 a, kaina 6 500 Eur.
Tel. (8-656) 68620.
Sodybą su 0,53 ha namų valdos
žemės Troškūnų sen. Umėnų vienkiemyje.
Tel. (8-608) 20755.
Namą. Reikalingas remontas. Yra
žemės.
Tel. (8-685) 68845, skambinti iki
19.00 val.
Nedidelį medinį namą su ūkiniais
pastatais Anykščiuose. Yra vandentiekis, kanalizacija, kūrenamas malkomis, 11 arų žemės sklypas.
Tel. (8-687) 81350.
Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų
namų valda, būtinas kapitalinis namo
remontas. Kaina 12 600 Eur) arba
keičia į butą Anykščiuose.
Tel. (8-608) 94543.
Gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais 6 km nuo Anykščių miesto.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-670) 96085.
1 kambario butą (2 aukštas)
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g.
(Centras).
Tel. (8-670) 05259.
Tvarkingą garažą Anykščiuose,
Kalno g. (po visu yra rūsys).
Tel. (8-622) 54670.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Brangiai - galvijus: telyčias, karves,
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  
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UAB ,,Agrojavai“ Kupiškyje
palankiomis kainomis superka
visas grūdines, ankštines kultūras bei rapsą. Taip pat stipriai
sumažino džiovinimo bei valymo paslaugų įkainius.
Teirautis: (8-686) 73067,
(8-686) 75511.

Brangiai stambi įmonė
PERKA įvairaus
brandumo MIŠKUS.
Tel. (8-633) 33333.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Perku pienines
telyčias.
Skambinti

tel. Nr. (8-655) 44667.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Be tarpininkų - arklius, karves (1,20
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius
(1,50 Eur/kg). Moka PVM.
Tel. (8-622) 09326.
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-603) 40316, (8-609) 00890.

perka

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,25 Eur/kg.

Kita
Šiferį.
Tel. (8-619) 66629.

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

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda
eglės, pušies rąstus, malkas.
Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

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

Bendrovė - grūdus, kviečius, miežius, rapsus, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.
Kviečius, rapsus, žirnius, pupas,
kvietrugius, miežius, grikius, avižas.
Tel. (8-638) 71971.
UAB „Lašų duona“ - kviečius, rugius,
grikius, žirnius, pupas. Atsiskaitymas
30 dienų, jeigu 3 darbo dienos – kaina mažinama 3 Eur/t.
Tel. (8-611) 44130.
Bendrovė - galvijų mėšlą. Kaina sutartinė.
Tel. (8-682) 95945, Anykščiai.

Grūdų
supirkimo
akcijos: iki rugpjūčio mėn. 10 d.
kviečių ir žirnių valymas
nemokamai.
Tel.: 861144130; www.lasai.lt

Kuras
Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
anglį.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-613) 64189.
Atraižas pakais, pjautas. Malkas kaladėmis, skaldytas. Pigiai atveža.
Tel. (8-621) 53555.
Kita
Naują rankų darbo rąstinę pirtį
5,3 x 5,6.
Tel. (8-611) 27834.
Sausas uosines storlentes 5 cm.
Tel. (8-603) 64737.
D.Lingienės ūkyje Anykščių r.
Kavarske - įvairių veislių braškių daigus.
Tel. (8-687) 45219.

Moka PVM.

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

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

Stambi kompanija
PERKA ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMES.
Tel. (8-644) 44444.
Padeda sėkmingai parduoti aukščiausia rinkos kaina įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. (8-683) 32523.

Nuolat perka

PERKA
VERŠELIUS.

VW PASSAT 1993.12, 1,9, dyzelis,
universalas. Technikinė apžiūra galioja iki 2017.04. Kaina 520 Eur.
Tel. (8-605) 31601.
Broilerius Cobb-500 krūtininiai, skiepyti. Sveria apie 1 kg. Atveža greitai.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.
Dedekles vištaites.
Tel. (8-611) 46451.
Lietuvišką svilintą dujomis kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-60
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė)
kaina tik 2,19 Eur, taip pat didelių
kiaulių skerdieną 1,75 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Biologinius nuotekų įrenginius, nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, riebalų surinktuvus. Pardavimas, montavimas, garantinis aptarnavimas.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 11 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis,
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir
jaunomis kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei
spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Viešintose 9.40, Didžiuliškėse 9.50, Padvarninkuose 9.55,
Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje 10.10, Anykščiuose
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose 10.35, Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie
turgelio) 11.00, Varkujuose 11.35 Mačionyse 13.50,
Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15,
Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose
14.50, Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose 15.15, Kavarske
15.25, Janušavoje 15.35, Pienionyse 15.40, Repšėnuose
15.45, Traupyje 15.55, Laukagaliuose 16.05, Troškūnuose 16.15, Juostininkuose 16.25, Rukiškyje 16.30,
Raguvėlėje 16.35.

Geromis kainomis.

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

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355
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iš arti
šiandien
Bylotas, Daiva.
rugpjūčio 7 d.
Donatas, Kajetonas, Sikstas,
Drąsutis, Jogailė, Klaudija,
Jogilė.
rugpjūčio 8 d.
Dominykas, Tulgirdas, Daina,
Elidijus, Gustavas.

2016 m. rugpjūčio 6 d.

„Siauruko“ romantika Anykščių
jonas.j@anyksta.lt
moksleivių paveiksluose
Jonas JUNEVIČIUS

Šiemet Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos moksleivių vasaros
plenero tema buvo „Anykščių siaurukas”. Kaip ir kasmet, gražiausi moksleivių piešiniai sudėti į 25 atvirukų komplektą. O patys piešiniai eksponuojami jau bene 15 metų veikiančiame Anykščių siaurojo geležinkelio muziejuje.

rugpjūčio 9 d.
Romanas, Mintaras, Tarvilė,
Rolandas, Romas.
rugpjūčio 10 d.
Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija, Astra.

mėnulis

Emilija MEŠKAUSKAITĖ. 16 m.

rugpjūčio 6-10 jaunatis

anekdotas
Pavagia kažkas kunigo dviratį.
Šis nueina pasiguosti savo kolegai
ir sako:
- Nenoriu nieko užgauti, tik noriu
susirasti savo dviratį.
Kunigas moko:
- Sekmadienį užlipk į sakyklą ir
sakyk dešimt Dievo įsakymų.
Sakydamas „Nevok“ žiūrėk visiems į akis. Tas, kuris paraus, ir
bus vagis.
Po mėnesio jiedu vėl susitinka.
- Na, ar padėjo? – klausia vienas.
- Taip. Užlipau į sakyklą ir kai
tik ištariau „Nesvetimoteriauk“,
atsiminiau, kad dviratį pas Onutę
palikau.

Arnoldas KEIBAS. 15 m.

Gvineta ČEREŠKAITĖ, 15

oras
+26

Justina ČIAPAITĖ, 15 m.

ropos istorinių siaurųjų geležinkelių brolijos suvažiavimas.
1899 metais rugsėjo 29 dieną
pirmasis traukinys iš Švenčionėlių atriedėjo į Anykščius ir
visą šimtmetį vežiojo keleivius

ir krovinius Panevėžio – Švenčionėlių ruože. Anykščiai buvo
svarbi tarpinė stotis. Reguliariais
Panevėžio – Anykščių reisais
keleiviniai traukiniai kursavo iki
2001–ųjų, o vėliau išsaugota Panevėžio – Rubikių geležinkelio
atkarpa dabar naudojama turizmo
reikmėms.
Anykščių kūrybos ir dailės mo-

Čia bus mėtos, ten - bijūnai
Dar ir kiečiai atėjūnai
Čia kardeliai, pelargonijos,
-Ten – žiedeliai tik begonijos.

Ir per centrą – šitaip lemta
Išdėlioju kryžiaus ženklą.
Pažiūrėt kaimynes kviečia Daugiabučio kiemas šviečia.

Gintarė DZINDULYTĖ, 16m.

+16

Pasak Anykščių dailės ir kūrybos mokyklos direktoriaus Arūno
Vilkončiaus, siauruko tema vasaros plenerui buvo pasirinkta neatsitiktinai, mat šį rudenį Panevėžyje,
Biržuose ir Anykščiuose vyks Eu-

kykloje mokosi 140 mokinių. Šiemet ją baigė XX–oji laida, beje,
negausi, tik 10 moksleivių. “.
Ši mokykla kiekvienos vasaros moksleivių plenero geriausius
darbus paprastai išleidžia atvirukų
komplektais. Yra išleisti atvirukų
komplektai apie Anykščių bažnyčią, Antano Baranausko klėtelę,
Angelų muziejų, Puntuką.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė rezga floristinį
kilimą, bet jos nesupranta

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Puošiu miestą aš turistinį Pinsiu kilimą floristinį
Daug mačiau ir fiksavau,
Aišku, patirties gavau.

Stebis moterys prie tako –
Sako, kam tau šitas kapas?
Ir suprato ji – kam kviesti
Reikia dar kaimynes šviesti.

