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KNYGA. Liepos 7 d. (antradie-
nį) 17.30 val. Anykščių koplyčio-
je – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre (Vilniaus g. 36, Anykščiai) 
rašytojo Rimanto Povilo Vanago 
knygos „Akivarai“ pristatymas.  
Dalyvauja mėnraščio „Metai“ vyr. 
redaktorius Danielius Mušinskas, 
poetas Vidmantas Kiaušas – El-
miškis, muziejininkas Antanas 
Verbickas, knygos herojus Jonas 
Simaška, dainininkė Ieva Narkutė, 
skaitovė Rasa Poškuvienė. Renginį 
veda Romas Kutka.

AKMENS STIPRYBĖ. Rytoj, 
sekmadienio popietę, nuo 14 val. 
Bronės Buivydaitės sodyba-muzie-
jus (Vilniaus g. 21) kviečia anykštė-
nus pasikalbėti apie gamtą su Vytau-
tu Šemeliu. Žvejys ir žurnalistas, o 
pastaruoju metu – ir akmens skulp-
tūrų meistras, neieškantis žodžio 
kišenėje, Anykščiuose, prie naujo 
savo kūrinio, pasakos apie atradi-
mus gamtoje: apie atgaivą širdžiai, 
malonumą akiai ir jėgų šaltinį.

Susitikimas. Liepos 9 d., 18 val. 
Anykščių kultūros centre vyks su-
sitikimas su serialo „Naisių vasara“ 
herojais. Renginys - nemokamas. 

Baltarusijon. Ketvirtadienį į tri-
jų dienų komandiruotę Baltarusijo-
je, Klecko miestą išvažiavo meras 
Kęstutis Tubis, jauniausia Anykš-
čių rajono tarybos narė Gabrielė 
Griauzdaitė bei savivaldybės Že-
mės ūkio skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Antanas Girskus. Anykš-
tėnai padėjo baltarusiams švęsti 
nepriklausomybės dieną.

Maudykitės! Kaip „Anykštą“ 
informavo Anykščių hidrometeo-
rologijos posto stebėtojas Petras 
Buterlevičius, vakar vanduo upėje 
jau rytą siekė 20 laipsnių šilumos, 
o vakarop sušilo iki 22 laipsnių. 

Himnas. Liepos 6-ąją, minint 
Lietuvos valstybės dieną, prie 
Anykščių kultūros centro, 21 va-
landą, bus giedamas Lietuvos vals-
tybės himnas. Šis projektas vyksta 
ne vienerius metus, himną gieda 
po visą pasaulį pasklidę lietuviai.

Laikraštis. Kitas laikraščio 
„Anykšta“ numeris išeis liepos 8 
d., trečiadienį. 

Orumas
Pagalvojau, kad nemokėsiu už 

sunaudotą vandenį ir šilumą, nes 
tai pažeidžia mano orumą ir rodo 
kad kai kurių institucijų tikslas yra 
pažeminti žmones. Pažįstamas at-
kalbinėja, teigia, kad kalbu nesą-
mones ir ragina taip nedaryti.

Įsižeidžiu - man negalima, o 
kodėl graikams galima? Jie nesu-
tinka skolų mokėti, nes tai žeidžia 
jų orumą ir žada surengti net re-
ferendumą, kuriame klaus gyven-
tojų, ar mokėti skolas, ar ne. Tai 
aišku, kad gyventojai labai įsižeis. 
Orumas yra labai jautrus daiktas, 
ypač, kai susisieja su pinigais. 

Linas BITVINSKAS

Prašyme šetonui ieškoma meno Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį Anykščių rajo-
no apylinkės teisme nagrinėta 
Troškūnų seniūnijos gyvento-
jų, „Youtube“ filmuko „Šetone, 
prašau“ kūrėjų brolių Vaidoto 
ir Manto Grincevičių ir jų pus-
brolio Giedriaus Sasnausko 
byla. Vaikinai kaltinami nesan-
taikos kurstymu.

Mantas ir Vaidotas Grincevičiai bei Giedrius Sasnauskas kalbės kitame teismo posėdyje. Šį kartą 
jiems teko tik klausytis.                     Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Byla nagrinėjama antrą kartą

Iš troškūniečių trejeto garsiau-
sias yra Vaidotas (Whydotas). 
Metų pradžioje portalo „Delfi“ 
sudarytame „Facebook“ profilių 
reitinge V.Grincevičius užėmė an-
trąją vietą Lietuvoje. Sausio mė-
nesį jis turėjo 105 tūkst. sekėjų ir 
populiarumu nusileido tik mode-
liui Monikai Šalčiūtei (108 tūkst.). 
Vakar V.Grincevičius jau turėjo 
116 tūkst. sekėjų. Taigi, Whydotas 
drąsiai laikytinas 
internetinės er-
dvės žvaigžde.

Žmogaus griaučiai greičiausiai 
liks po asfaltu

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Praėjo kone mėnuo, kai ša-
lia „Anykščių vyno“ gamyklos 
buvo atkasti žmogaus griaučiai. 
Tiksliau, tik kaukolė. Griaučių 
likimas vis dar nėra aiškus: 
kaukolę ištirti rajono policija 
perdavė teismo medicinos eks-
pertams, o likęs kūnas ten, kur 
ir buvo rastas – po asfaltu. 

Tuo tarpu Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis prėjusią 
savaitę žadėjo, kad nežinomo 
žmogaus palaikai bus palaidoti 
kaip pridera - kapinėse.

Kodėl palaikai liko po asfal-
tu, nesupranta ir Anykščių šv. 
Mato bažnyčios klebonas Pe-
tras Baniulis.

Anykščių S.Dariaus ir S. Girėno gatve mašinos riedės per begal-
vį žmogus kūną...

Anykščiuose – 
pirmasis 
„šimtukas“

Vytauto Galvono 
šaukinys nutilo 
amžiams 

Žmogus savo organizmą teršia 
per malonumus

Bionergetikė Sveta Smertjeva 
gimė atšiauriame Sibire, Stalino 
ištremtų vokiečių šeimoje, tėvai 
mergaitę užregistravo lygiai po 
mėnesio – rugpjūčio 7-ąją.
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spektras

Temidės svarstyklės

Nesąžiningos prekybos pienu 
draudimo įstatymas uždraudžia 
pirkti žalią pieną iš kitų valstybių, 
jeigu nesupirktas visas Lietuvos 
ūkininkų žaliavinis pienas. Taip 
pat siūloma apie vienašališką pie-
no pirkimo-pardavimo sutarties 
pakeitimą pranešti kitai sutarties 
pusei prieš 30 dienų.

Įstatymas bando sureguliuoti ne 
kainą, ne antkainį, pelno dalį, ta-
čiau būtent pieno grandinės daly-
vių tarpusavio santykius.

Neseniai rajono Tarybos nare 
tapusi žemdirbių interesus atsto-

Užvenks svetimo pieno upes
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Praeitą savaitę Seimas pritarė „pieno įstatymui“, kuris turėtų 
uždėti apynasrį pieno supirkėjams. Siekdama sureguliuoti pieno 
gamintojų ir perdirbėjų santykius bei apginti pieno gamintojų in-
teresus šį įstatymą pasiūlė Žemės ūkio ministrė Virginija Baltrai-
tienė. Įstatymas įpareigos supirkti visą lietuvišką pieną. 

vaujanti kooperatyvo „Žalioji lan-
ka” direktorė Nijolė Barkauskienė 
sako, jog pasiūlymas pirkti tik lie-
tuvišką pieną ir yra koopetaryvų 
inspiruotas žingsnis. „Mūsų 12-os 
žemės ūkio kooperatyvų sąjunga 
liepos mėnesį neturės kur dėti po 
100 tonų pieno kasdien. Perdirbėjai 
sako „mes apsipylę pienu“. Įdomu, 
kad kai prasidėjo Rusijos embar-
gas, kaina krito. Embargas pasibai-
gė, o kaina nepakilo. Dar daugiau 
– kažkodėl kaina krinta tik koope-
ratyvams, o ne kitiems rinkos daly-
viams.“,- teigė N.Barkauskienė. 

Anot žemdirbių atstovės, natū-
ralu, kad privalo įsikišti valstybė 
ir sureguliuoti tarpusavio santy-
kius. “Manau, kiekvienam aiš-
ku, kad pirmiausia reikia rūpintis 
savo žemdirbiais. Jeigu trūksta 
pieno, prašau, vežkite. O kas da-
bar? Prie perdirbėjų vartų stovi 
estiški, latviški, vokiški pienove-
žiai, o mūsų žemdirbiams sakoma, 
kad „mes apsipylę pienu“,- teigė 
N.Barkauskienė.

Beje, šį įstatyma, kaip teisingą 
žingsnį, pasveikino Lietuvos pie-
no gamintojų asociacija. Teigiama, 
kad šis Žemės ūkio ministerijos 
įstatymas yra prasminga pastanga 
suvaržyti pieno perdirbėjų oligo-
poliją Lietuvoje. Tačiau iš kitos 
pusės girdisi būgštavimų, kad įsta-
tymas galimai nusižengia Europos 
Sąjungos teisei.

Kooperatyvo „Žalioji lanka” 
direktorė Nijolė Barkauskie-
nė sako, kad kooperatyvai 
nesiekia pralobti, jie tiesiog 
stengiasi padėti išgyventi 
smulkiesiems ūkininkams. 

„Anykšta“ teiravosi, kaip tokį pa-
lengvinimą jaunavedžiams vertina 
Anykščių civilinės metrikacijos sky-
riaus vedėja Rasa Matiukienė: „Sun-
ku pasakyti: daugės santuokų ar ne, 
mes tikimės, jog keletas papildomų 
porų pas mus atsiras. Na, bent jau su-
mažėti neturėtų“, - paklausta, ar tikisi 
didesnio besituokiančiųjų skaičiaus 
Anykščių civilinės metrikacijos sky-
riuje, sakė vedėja.

R.Matiukienė atkreipė dėmesį, 
kad skyrius sulaukdavo skambučių, 
susidomėjusiųjų kreipimųsi iš kitų 
rajonų su klausimais, ar galėtų tuoktis 
Anykščių civilinės metrikacijos sky-
riuje: „Kai kas net prisiregistruoda-
vo laikinai dėl to ar ieškojo giminių 

Santuokų Anykščiuose 
bent nepamažės

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Seimas nusprendė, kad besituokiantys registruoti santuoką ga-
lės nepriklausomai nuo savo ar tėvų gyvenamosios vietos. Tai yra 
– anykštėnai galės tuoktis kokiame Pakruojyje, o kokie šiauliečiai 
– Anykščiuose. 

Anykščių rajone“, - pasakojo paste-
bėjimus vedėja. Tačiau tokių besitei-
raujančių daug nebuvo. 

Ir iki šio įstatymo priėmimo buvo 
tokių, kurie sugebėdavo apeiti nusta-
tytus reikalavimus tuoktis savo rajo-
nuose, jie (jei krikštyti ir dar keletas 
kitų sąlygų) paprasčiausiai tuokda-
vosi bažnyčioje, kuriai reikalavimas 
tuokti pagal vietą negaliojo.

Pasak vedėjos, Anykščiuose per 
metus registruojama apie 200 santuo-
kų, bet į šį skaičių įtraukiamos san-
tuokos ne tik civilinės metrikacijos 
skyriuje, bet ir sudarytos bažnyčiose 
ar užsienio valstybėse. 

Numatoma, kad pakeitimai įsiga-
lios nuo liepos 10 dienos. Anykščių koplyčia - populiari vestuvių vieta dėl gražios erdvės.

Lietuvių kalbos ir literatūros 
valstybinį brandos egzaminą lai-
kė 136 Anykščių rajono mokyklų 
moksleiviai. Iš 114-os Jono Biliū-
no gimnazijos abiturientų vienas 
surinko visą 100 procentų balų, o 
7 egzamino neišlaikė. 16-35 proc. 
surinko 54, 36-85 proc. – 38, 86-
99 proc. surinko 14 moksleivių. 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje buvo 14 moksleivių, 
pasirinkusių šį valstybinį egzami-
ną. 16-35 proc. surinko 9, o 36-
85 proc. – 5 abiturientai. Troškū-
nų Kazio Inčiūros gimnazijoje 8 
moksleiviai laikė lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinį egzaminą, ta-
čiau 3 neišlaikė. 16-35 proc. gavo 
4 moksleiviai, o 36-85 proc. – vie-
nas.

Anykščiuose – pirmasis „šimtukas“
Ketvirtadienį nacionalinis egzaminų centras paskelbė keturių 

valstybinių brandos egzaminų rezultatus: lietuvių kalbos ir lite-
ratūros, matematikos, biologijos ir geografijos. Už lietuvių kalbos 
ir literatūros valstybinį brandos egzaminą 100 procentų surinko 
Jono Biliūno gimnazijos moksleivė Rūta Pačinskaitė (mokytoja 
Ona Jakimavičienė).

Valstybinį lietuvių kalbos ir lite-
ratūros brandos egzaminą Lietuvo-
je laikė 20 895 mokiniai. Egzaminą 
išlaikė 89,79 proc. visų laikiusiųjų. 
90,11 proc. abiturientų, kurie mo-
kėsi mokyklose lietuvių mokomąja 
kalba, 83,95 proc. besimokiusiųjų 
mokyklose tautinių mažumų kal-
bomis.

Matematikos valstybinį brandos 
egzaminą Anykščių rajone rinkosi 
laikyti 107 abiturientai. Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje buvo 92 
laikiusieji šį egzaminą, 17 neišlai-
kė. 16-35 proc. surinko 49 moks-
leiviai, 36-85 proc. gavo 23, o 86-
99 proc. surinko 3 Jono Biliūno 
gimnazijos abiturientai. Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazi-
joje matematiką laikė 12 mokinių. 

16-35 proc. surinko 5, o 36-85 
proc. gavo 7 abiturientai. Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijoje buvo 
3 moksleiviai, pasirinkę matema-
tikos valstybinį egzaminą, visi jie 
surinko 16-35 proc.

Matematikos valstybinį brandos 
egzaminą laikė 14 415 abiturientų. 
Egzaminą išlaikė 90,72 proc. visų 
laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą 
gavo 2,23 proc. kandidatų.

Biologijos valstybinį brandos 
egzaminą Anykščių rajone laikė 
117 abiturientų. Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazijoje jų 99, pasirinkę 
šį egzaminą. Neišlaikė 3. 16-35 
proc. surinko 49 moksleiviai. 36-
85 proc. gavo 47, o 86-99 proc. su-
rinko 9 abiturientai. Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje buvo 
11 abiturientų, laikiusių biologijos 
valstybinį egzaminą. 1 neišlaikė. 
16-35 proc. surinko 4 svėdasiškiai, 
o 36-85 proc. – 6 mokiniai. Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje šį 
egzaminą pasirinko 7 moksleiviai. 
16-35 proc. surinko 4 mokiniai, o 
36-85 proc. – 3.

Biologijos valstybinį brandos 
egzaminą laikė 8 393 abiturientai. 
Egzaminą išlaikė 95,71 proc. visų 
laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą 
gavo 1,45 proc. mokinių.

Geografijos valstybinį brandos 
egzaminą rajone laikė 90 abiturien-
tų. Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijoje šį egzaminą rinkosi 84 abitu-
rientai. 16-35 proc. gavo 37, 36-85 
proc. surinko 45, o 86-99 proc. 
buvo įvertinti 2 mokiniai. Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje 
buvo 5 moksleiviai, laikę geogra-
fiją. 16-35 proc. gavo 1 mokinys, o 
36-85 proc. surinko 4 gimnazistai. 
Anykščių technologijos mokyklo-
je buvo 1 mokinys, laikęs geogra-
fijos valstybinį brandos egzaminą. 
Jo rezultatas yra 16-35 proc. balų 
grupėje.

Geografijos valstybinį brandos 
egzaminą laikė 5523 mokiniai. 
Egzaminą išlaikė 97,79 proc. visų 
laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą 
gavo 0,22 proc. abiturientų.

-ANYKŠTA

Nenurodinės. Vidaus reikalų 
ministerija (VRM), reaguodama 
į išsakytas pastabas dėl renginių 
saugumo ir jų dalyvių sveikatos 
apsaugos, teigia negalinti nurodyti 
savivaldybėms. Anot Vidaus reikalų 
ministerijos (VRM) išplatinto prane-
šimo, viešoje diskusijoje apie nelaimę 
Švenčionyse, elektroninės muzikos 
festivalyje „Sūpynės“, nuskambė-
jo mintis, esą situaciją dėl renginių 
saugumo ir jų dalyvių sveikatos ap-
saugos galėtų pakeisti vidaus reikalų 
ministras, davęs „privalomą nuro-
dymą savivaldybėms“. Teigta, kad 
ministrui reiktų tik pasirašyti įsaky-
mą, pagal kurį šios būtų įpareigotos 
patvirtinti vidaus tvarkas ir nustatyti, 
jog taisyklės, galiojančios organizuo-
jant renginius viešose vietose, galiotų 
ir tuomet, kai renginiai vyksta priva-
čiose teritorijose.

Pasveikino. Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius išsiuntė svei-
kinimo laišką Baltarusijos premjerui 
Andrejui Kobiakovui, Vyriausybės 
vardu sveikindamas su Baltarusijos 
Respublikos Nepriklausomybės die-
na. „Mūsų valstybes – Baltarusiją ir 
Lietuvą – sieja konstruktyvūs ir drau-
giški santykiai. Tikiu, kad mūsų šalių 
ekonominis, prekybinis, kultūrinis, 
politinis bendradarbiavimas, taip pat 
naudojantis Rytų partnerystės forma-
to teikiamomis galimybėmis, bus ir 
toliau sėkmingai plėtojamas, parem-
tas abipusiu supratimu“, – sakoma 
premjero sveikinimo laiške, linkit 
Baltarusijos žmonėms laimės, gero-
vės ir klestėjimo.

Imigrantai. Penktadienį į Vilnių 
atskrido trys irakiečių pabėgėlių šei-
mos - iš viso 15 žmonių - kuriuos 
priėmė Lietuvos katalikų bažnyčia. 
Nuo musulmonų ekstremistų perse-
kiojimo Irake bėgantys žmonės turė-
tų apsigyventi Vilniuje, jais rūpinsis 
miesto parapijų bendruomenės. Dar 
viena irakiečių šeima planuoja at-
skristi vėliau.

Statistika. Per savaitę - birželio 26-
liepos 2 dienomis - Lietuvos keliuose 
avarijose žuvo 2 žmonės: 21 metų 
motociklo vairuotojas ir 26 metų auto-
mobilio keleivis. Sužeisti 105 žmonės. 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
duomenimis, per savaitę šalyje, pir-
miniais duomenimis, įvyko 87 eismo 
įvykiai, kuriuose nukentėjo žmo-
nės. Neblaivūs vairuotojai sietini su 5 
eismo įvykiais, kuriuose buvo sužeis-
ti 5 žmonės.

Atsisakė. Prancūzijos valdžia atsi-
sakė suteikti politinį prieglobstį „Wi-
kiLeaks“ įkūrėjui Džulianui Asanžui. 
Tai pranešė „Reuters“, remdamasi 
Eliziejaus rūmų pareiškimu. „Pran-
cūzija gavo pono Dž. Asanžo laišką. 
Išsami analizė rodo, kad dėl tam tikrų 
teisinių ir materialinių Dž. Asanžo 
padėties aspektų Prancūzija negali 
patenkinti jo prašymo“, - sakoma 
prezidento Fransua Olando adminis-
tracijos pareiškime. Eliziejaus rūmų 
atstovai taip pat pabrėžė, kad „Wiki-
Leaks“ įkūrėjui negresia „tiesioginis 
pavojus“, ir priminė, kad „yra išduo-
tas Europos orderis jam suimti“.

Parama. Europos Komisija (EK) 
pasirengusi pasiūlyti Graikijai tech-
ninę paramą, jeigu derybos po liepos 
5 d. vyksiančio referendumo bus tę-
siamos. „Žinoma, Europos Komisija 
pasirengusi bendradarbiauti su Grai-
kijos vyriausybe ir pasiūlyti techninę 
paramą“, - sakė jis. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Viskis. 2015-06-30 apie 21 
valandą 30 minučių Debei-
kių miestelyje, 21-erių metų 
jaunuolis, siekdamas išvengti 
administracinės atsakomybės 

už Kelių eismo taisyklių pažeidi-
mą (vairavo neblaivus (2,82 prom. 
alkoholio)), policijos pareigūnams, 
kaip kyšį, davė viskio butelį. Jau-
nuolis uždarytas į areštinę. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Įtarimas. 2015-06-29 į Anykš-
čių policiją kreipėsi 59-erių metų 
vyras, kuris pareiškė, kad birželio 
26 dieną apie 4 valandą Desiuškių 
kaime, pastebėjo, jog sudegė jam 
priklausantis transporteris-fur-

gonas „UAZ 452“ (pagamintas 
1979 metais) ir sūnaus priekaba-
namelis „KIP K 510 T“ (paga-
mintas 1980 metais). Įtariamas 
padegimas. Bendras nuostolis nu-
statinėjamas.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Ar pripratote 
prie kainų 
eurais?

Vyksta tyrimas

Anykščių rajono policijos ko-
misariato kriminalinės policijos 
skyriaus viršininkė Asta Staške-
vičienė sakė, kad naujienų kol kas 
nėra – kaukolė yra paimta teismo 
medicinos ekspertų, vyksta tyri-
mas. „Pateikėme prašymą savival-
dybei, kad padėtų išimti likusius 
kaulus. Mes žinome tik tiek, kiek 
mums pasakė archeologai. Kai 
gausime išvadas, tuomet žinosime 
tiksliau“, – sakė A. Staškevičienė. 

Pasak kriminalistės, Anykščiuo-
se retkarčiais pasitaiko tokie atve-
jai, kai yra iškasami žmogaus kau-
lai. Su jais pasielgiama kaip ir šiuo 
atveju – kaulai išvežami ištirti.

Kaulai bus iškasti

Tuo tarpu rajono meras Kęstutis 
Tubis, dar prieš savaitę paklaustas, 
ar žmogaus kaulai taip ir liks gu-
lėti po asfaltu, sakė: „Neliks. Visų 
pirma išsiaiškinsime, kaip reikia 
laidoti nežinomų žmonių palaikus, 
o paskui griaučiai bus iškasti ir 
tinkamai perlaidoti“. Meras prisi-
minė ir vaikystėje įstrigusį vaizdą, 
kuomet Latavėnuose, tiesiant ke-
lią buvo kasamas žvyras: „Ėmus 
kasti, nuo kalnelio pradėjo riedėti 
kaukolės – pasirodo, tai buvo pil-
kapis, kuriame palaidoti Napoleo-
no kariai“...

Radiniu baisisi tik anykštėnai

UAB „Anykščių šiluma“ va-
dovas Virgilijus Vaičiulis, kurio 
darbininkai minėtoje vietoje klojo 
vamzdžius, sakė, kad griaučiai vis 
tik greičiausiai bus palikti ten, kur 
ir buvo, o kaukolę pasiliks teismo 
medicinos ekspertai. „Iš arche-
ologų gavome raštą, kad atkasti 
griaučius yra neverta ir netikslin-
ga. Asfalto danga nauja, neseniai 
išlieta...“. 

V. Vaičiulis sakė, kad, tik atka-
sę žmogaus kaukolę, tuoj pat pa-
skambino archeologams. „Kauko-
lę jie liepė užkasti, o atvykę ir ją 
apžiūrėję, priėmė tokį sprendimą, 
koks dabar yra. Nuspręsta, kad tai 
jauno vyro, mirusio maždaug XX 
amžiaus viduryje, palaikai“.

Paklaustas, kaip pats vertina šią 
situaciją, V. Vaičiulis sakė: „Aš ir 
pats pradedu galvoti, kad tai nėra 
taip jau baisu... Archeologai sakė, 
kad kiekvieną dieną tokių radinių 
aptinkama, bet tik Anykščiuose šį 
atvejį taip iškėlė... Juk ne dabar tas 
žmogus ten atsirado. Be to, kaip 

tokiu atveju jį palaidoti? Kur? Ar 
reikia ir į bažnyčią nešti?“ – svars-
tė „Anykščių šilumos“ vadovas.

Reikia sužinoti, kokio amžiaus 
palaikai

Rašytojas, etikos komisijos na-
rys Rimantas Vanagas teigė į situ-
aciją per daug nesigilinęs, tačiau 
mano, kad šitaip žmogaus kūno 
palikti negalima. „Jei būčiau spe-
cialistas, pasidomėčiau, koks tos 
kaukolės amžius. Gal tai – prieš 50 
metų miręs žmogus, o gal – prieš 
200. Man būtų vien tai įdomu su-
žinoti: kokie tai yra laikai, o gal iš 
tiesų čia buvo kapinės. Bet kokiu 
atveju, jei jau taip atsitiko, atve-
jį reikia ištirti, o ne nusišluostyti 
rankas. Galvos nukelti negalima. 
Mano, kaip vietinio „detektyvo“, 
nuomone, kad būtų galima pasido-
mėti kokio amžiaus, senumo pa-
laikai. Tuomet daug kas paaiškėtų 
ir būtų galima spręsti, ką su palai-
kais daryti. Manau, čia specialis-
tai – archeologai, istorikai – turėtų 
atsakyti. Mums spėlioti iš kavos 
tirščių sunkoka“.

R. Vanagas pasidalijo ir įspū-
džiais, parsivežtais iš Amerikos: 
„Esu buvęs Santa Barbaroje, ten 
senųjų indėnų kaulų judinimas yra 
baisiausia šventvagystė. Indėnams 
pakanka pateikti liudijimą, kad 
ten buvo kažkas palaidota ir visi 
projektai žlunga. Tai yra šventa ir 
neliečiama“.

 
Žino ne vieną laidojimo vietą

Rašytojas R. Vanagas teigė ne-
žinantis, ar būtent toje vietoje yra 
buvusios kapinės, tačiau sakė, kad 
Anykščiuose žinantis ne vieną 
vietą, kurioje palaidoti žmonės. 
„Senamiestyje yra vieta, kur spė-
jama, kad yra palaidoti nušauti žy-
dai. Bet specialiai nei kasinėti, nei 
ieškoti ten niekas nepuola. Žvejų 
gatvėje, kur gyvenu, dailininkas 
Stasys Petraška žinojo, kur yra 
palaidotas vokiečių kareivis. Dar 
atsimenu koplyčios vietoje buvu-
sias kapines; jas užlygino, pamin-
klus sudaužė, tarybiniais laikais 
juos sumetė po keliu. Anais laikais 
valdžia toje vietoje norėjo įrengti 
kavinę, tačiau žmonės pasipikti-
no, kad ant tėvų kaulų bus keliami 
baliai, tad tos minties buvo atsi-
sakyta. Tokiuose miestuose kaip 
Anykščiai, kuriems apie 600 metų, 
daug kur yra laidojimo vietų“. 

R. Vanagas taip pat prisiminė, 
kaip 1967-aisiais Tolminkiemyje 
ieškojo rašytojo, kunigo Kristi-

jono Donelaičio palaikų. „Eks-
pedicijai vadovavo archeologai, 
o mes, studentai, buvome darbo 
jėga. Kasinėjome bažnytėlės, ku-
rioje Donelaitis kunigavo, šven-
torių. Atradome nemažai kapų, 
kurie buvo suversti kitų kasinė-
tojų, greičiausiai vokiečių, kurie 
ieškojo auksinių dantų ir panašių 
dalykų. Kai atkasdavom vientisą, 
gerai išsilaikiusį skeletą, jis atro-
dydavo įspūdingai. Kadangi ten 
laidodavo tik kunigus, ant baltų 
kaulų, nuo kaklo iki žemės blizgė-
davo sagutės. Jos – stiklinės, todėl 
nesudūlėjusios. Mums tai atrodė 
mistiška“, – prisiminimais pasida-
lijo rašytojas. 

Kūnas turi atrasti ramybę

Anykščių šv. Mato bažnyčios 
klebonas Petras Baniulis taip pat 
teigė nesuprantąs, kodėl palaikai 
liko gulėti gatvėje. „Jeigu taip iš-
kasė, vėl užkasė, yra negerai. Pa-
laikai turi turėti savo vietą kapinė-
se, o ne gatvėje. Jeigu rado, kažkas 
turėjo juos surinkti ir atitinkamos 
instancijos turėjo juos tvarkingai 
palaidoti. Bažnytinė mintis yra ta, 
kad mirusieji gautų savo poilsio 
vietą. Žinoma, gyvenime būna vi-
sokių niuansų, tačiau palaikai turi 
būti perlaidoti, sutvarkyti taip, kaip 
ir priklauso“, – teigė klebonas.

Paklaustas, ar toje vietoje yra 
buvusios kapinės, P. Baniulis tei-
gė to nežinantis: „Galbūt to reik-
tų klausti muziejininkų, istorikų, 
senų žmonių. Gal ten pokario metu 
buvo kažkas nušautas, gal atsitik-
tinis kūnas, iš kažkur atsiradęs... 
Bet kokiu atveju, tas kūnelis turi 
atrasti ramybę. Kad ir kaulai“... 
– savo nuomonę dėstė Anykščių 
klebonas.

Rajono meras Kęstutis Tu-
bis žadėjo, kad likę griaučiai 
bus iškasti ir tinkamai per-
laidoti.

UAB „Anykščių šiluma“ 
vadovas Virgilijus Vaičiulis 
sakė, kad palaikai greičiau-
siai nebus atkasti, o kauko-
lė liks pas teismo medicinos 
ekspertus.

 
Tomas JUODELIS, moks-

leivis:
- Jau gaudausi, tačiau pirk-

damas dažnokai kainą persi-
skaičiuoju litais. Manau, kad 
prekybininkai ir po liepos pir-
mosios, kai kainos nebūtina 
nurodyti ir litais, galėtų dar 
kokį mėnesį, kitą nurodyti kai-
nas eurais ir litais. 

Julė BRAŽIŪNIENĖ, Dau-
jočių (Svėdasų sen.) kaimo gy-
ventoja:

- Man dar aktualu ir kainos 
litais. Kai perku, tai kainą pasi-
žiūriu ir eurais, ir litais, o turgu-
je persiskaičiuoju. Įvedus eurą 
viskas akivaizdžiai pabrango. 
Pasitaiko prekių, kurių buvusi 
kaina litais dabar prilygsta kai-
nai eurais. 

Vilius ČEPĖ, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Pirkdamas pasižiūriu ir kai-
ną litais, palyginu. Turguje ne-
skubu mokėti, persiskaičiuoju. 
Mano nuomone, prekybininkai 
galėtų dar kelis mėnesius dėl 
pirkėjų kainas nurodyti eurais 
ir litais. 

Žmogaus griaučiai greičiausiai 
liks po asfaltu

Anykščių šv. Mato bažnyčios 
klebonas Petras Baniulis 
sakė, kad mirusieji turi gauti 
savo poilsio vietą.

Rašytojas, etikos komisijos 
narys Rimantas Vanagas 
sakė Anykščiuose žinantis ne 
vieną laidojimo vietą.

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Šiaip jau naujiems mokesčiams     
nebūna palankaus laiko 

Antanas BAURA, Anykščių sa-
vivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas, apie ūkinin-
kams skiriamo dizelino apmokesti-
nimą PVM: 

„Žinant, kaip krito mėsos supir-
kimo kainos, kaip sumažėjo grūdų 
kainos, laikas naujiems mokesčiams 
žemdirbiams nepalankus.“

O pačiam nubaustajam 
pranešėt?

Kęstutis TUBIS, meras, apie nuo-
baudos skyrimą administracijos dar-
buotojui, kurio pavardės nemini: 

„Mes sutvarkėm šitą reikalą. Nuo-
baudą skyrėme, kad daugiau tokia 
situacija nepasikartotų.“

Ir prie žmonos būna priedas. 
Uošvienė...

Kęstutis TUBIS, apie atsakomy-
bę:

„Jei patvirtini savo parašu kokias 
prekes priimi, tai prisiimi ir atsako-
mybę.“ 

Ir kondicionierių reikia mokėti 
valdyti, ir magnetolą

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas, 
apie reikalavimus darbuotojams: 

„Tas pats traktoristas dabar nebe-
vadinamas traktoristu: tai mašinistas, 
operatorius. Tam reikia smegenų, 
reikia mokėti valdyti tą traktorių.“

Tai, kad kuo toliau, tuo daugiau 
aplinkos ir mažiau verslo

Rimas JASIŪNAS, verslininkas, 
apie Anykščius: 

„Viskas su tais Anykščiais vyksta 
gerai. Tik galbūt norėjosi, kad būtų 
buvusios valdžios parodyta didesnė 
iniciatyva vystant infrastruktūrą, ge-
rinant verslo aplinką.“

Kaip priekiniai dantys?

Michailas BALIUcKAS, versli-
ninkas, apie turizmą Anykščiuose:

„Turizmas Anykščių neišgelbės, 
bet jis taip pat reikalingas.“

O kaip kitaip kryptis 
parodyti?

Laimutis LAUŽIKAS, ekspertas, 
apie troškūniečių dainą „Šetone, 
prašau“: 

„Jei žmogui duota galimybė kal-
bėti – ar jis būtinai turi keiktis?“



  

2015 m. liepos 4 d.PRO MEMORIA

rievės

Birželio 26 – osios vakarą Alytaus 
aerodromo teritorijoje žuvęs 57 – erių 
politikas, lakūnas V. Galvonas buvo 
pašarvotas Vilniuje, Šventų Jonų baž-
nyčioje, atsisveikinti su juo žmonės 
ėjo antradienį ir trečiadienio rytą. Į šv. 
Jonų bažnyčią plaukė žmonės ir dėjo 
gėles prie ir taip gėlėse skendinčios 
granitinės urnos. Vainiką atnešė ir ve-
lionio šeimą užjautė LR Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė. Trečiadienį 
į laidotuves atvyko apie dvi dešimtis 
anykštėnų: rajono politikų ir valdžios 
atstovų - tarp jų meras K.Tubis ir 
vicemeras Sigutis Obelevičius. Dėl 
skaudžios netekties jie užjautė V. Gal-
vono šeimą ir artimuosius.  

11 valandą šv. Mišias aukojo Troš-
kūnų bažnyčios klebonas, kanaunin-
kas Saulius Filipavičius ir Andrio-
niškio bažnyčios klebonas Virginijus 
Taučkėla. 12 valandą urna buvo iš-
nešta iš bažnyčios ir policijos lydima 
laidotuvių procesija pajudėjo Kairėnų 
kapinių link. 

Atsisveikinimo žodį tarė artimas V. 
Galvono draugas, „Partijos tvarka ir 
teisingumas“ lyderis, lakūnas Rolan-
das Paksas. Pasak jo, Lietuva neteko 

Vytauto Galvono šaukinys nutilo 
amžiams Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Trečiadienį į amžino poilsio vietą Kairėnų kapinėse (Vilniaus m.) artimieji, giminės, partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ aktyvistai, bičiuliai ir draugai palydėjo Anykščių rajono tarybos narį, bu-
vusį Lietuvos Respublikos Seimo narį, buvusį finansų viceministrą, tragiškom aplinkybėm žuvusį 
lakūną, Akrobatinio skraidymo federacijos prezidentą Vytautą Galvoną. 

Laidotuvėse dalyvavo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, apie dvi dešimtis anykštėnų. Šv. 
Mišias aukojo Anykščių krašto kunigai: Saulius Filipavičius ir Virginijus Taučkėla.

be galo energingo, veiklaus žmogaus, 
o šeima vyro, tėvo. R. Paksas priminė 
V. Galvono nuopelnus kuriant inf-
rastruktūrą Šiaurės miestelyje, Žir-
mūnuose, pabrėžė, kad jo dėka Lie-
tuvoje atgijo akrobatinis skraidymas, 
pradėjo vykti lakūnų stovyklos, ieš-
kota kelių įsigyti naujų, šiuolaikinių 
lėktuvų, kuriais lakūnai galėtų siekti 
gerų rezultatų Pasaulio ir Europos 
čempionatuose. R. Paksas minėjo V. 
Galvono šaukinį „Anabar 207“, kuris 
nutilo amžiams.  

Nors laidotuvėse dalyvavo nema-
žai anykštėnų, valdžios atstovų, ta-
čiau niekas prie kapo žodžio netarė...

Amžinos atminties, apkabintam 
malda, kelionės į susitikimą su Kū-
rėju V. Galvonui linkėjo kunigai S. 
Filipavičius ir V. Taučkėla.

Laidotuvėse grojo Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų orkestras, pro Kai-
rėnų kapinių pušų viršūnes praskriejo 
du akrobatinio skraidymo lėktuvai. 

V. Galvono laidotuvės susilaukė 
šalies žiniasklaidos dėmesio, tačiau 
velionio žmona pageidavo, kad žur-
nalistai nefotografuotų gedinčių šei-
mos narių ir artimųjų... 

Šventų Jonų bažnyčioje šv. Mišias už Vytautą Galvoną aukojo kunigai Saulius Filipavičius ir 
Virginijus Taučkėla.  

Velionio seserį mokslų daktarę, klimatologę Audronę Galvonaitę 
užjautė LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. 

Autoriaus nuotr.

Laidotuvių procesija Kairėnų kapinėse.

Rytis KULBOKAS, filosofas

Reikia visada turėti savo 
nuomonę. Bet ar tikrai. Nuomonė 
dažniausiai yra susiformavusių 
asmeninių patirčių, auklėjimo, 
prigimties ir (kas labai svarbu) 
autoritetų nušviestų krypčių 
derinys, tai kalbėti apie nuomonės 
teisingumą pasidaro labai suku. 
Ypač, jei žmogus turi tvirtą „savo 
nuomonę“, ir ta nuomonė yra 
vienintelė „neklystanti“. Tada ir 
gimsta anekdotinės situacijos, jog 
valstybei gali vadovauti virėja, kad 
paprastas prekeivis žino geriau už 
visą ministeriją, kokios pozicijos 
laikytis šaliai muitų klausimu.Tai 
– diletantizmas. Deja, diletantizmo 

pasidarė labai daug. Nesakau, kad 
žmonės neturi turėti savo nuomo-
nės, tačiau turėti ją „vienintelę 
teisingą“ – tai jau aplinkinių įžei-
dinėjimas. O ypač, kai ta nuomonė 
„pagaunama“ klystanti. Tačiau 
ir tada tas, kuris „viską žinojo“, 
klaidos nepripažins. 

Labai gerai pamenu tyčiojimąsi 
(kitaip sunku jį pavadinti) iš „nie-
ko nemokančių“ amerikiečių ar 
vakarų europiečių. Kiek tautiečiai 
turėjo džiaugsmo, kad tipinis 
amerikietis ne tik pats pasitaisyti 
automobilio nemoka, bet net 
namų nusidažyti nesugeba, o va 
mes, lietuviai, viską mokam daryti 
savo rankomis. Todėl, kad mes 
protingi, o jie – kvaili... Tačiau 
mes, būdami tokie protingi, tokie 
„viską“ mokantys, iki šiol nieko 
tokio nesukūrėme, kuo būtų gali-
ma didžiuotis prieš pasaulį. Na, 
bent jau prieš kitus europiečius. 
Nors laiko praėjo daugiau, nei 
pakankamai, jau užaugo nepri-
klausomybės vaikų karta ir jie jau 
ima susilaukti savo palikuonių. 
Tik praradom kokį milijoną tau-
tiečių, kurie išvyko svetur.

O va „kvaili“ amerikiečiai, 
kurie nemoka pasikeisti auto-
mobilio rato ar suremontuoti 

namų, toliau pasaulį drebina 
inovacijomis ar bent jų plėto-
jimu.Beveik visos pagrindinės 
šiuolaikinio pasaulio technolo-
gijos kilo, arba bent jau buvo 
pradėtos, masiškai naudoti JAV. 
Tai yra ten, kur žmonės „kvaili“. 
Tas pats internetas – absoliučiai 
JAV kūrinys. Visos pagrindinės 
interneto technologijų kompani-
jos įsikūrusios JAV. Jų sukurtos 
technologijos smelkiasi į visas 
gyvenimo sritis, kompanijos jau 
net bando automobilius, kuriems 
nebereikia vairuotojų. 

Tačiau prie ko čia nuomonės tu-
rėjimas ir automobiliai be vairuo-
tojų? Nuomonė vertinga tik tada, 
kai pagrįsta ekspertiniu žinojimu. 
Šio žinojimo žmogus negali turėti 
apie visus dalykus, tik apie tam 
tikrą sritį. Tada jis vadinamas 
specialistu. O tas, kuris moka ar 
žino viską – realiai nežino nieko. 
Ir jei vienas ir tas pats žmogus 
pasakos, kokio storio reikia dėti 
kanalizacijos dangčius, po to 
mokys kaip į kosminę erdvę leisti 
palydovus, o galiausiai pridurs, 
kaip geriausiai kovoti prieš nusi-
kalstamumą – tokio genijaus ge-
riau vengti. Pasaulis pasidarė per 
daug sudėtingas, kad leisti turėti 

nelanksčią nuomonę, nelankstų 
stuburą ir visažinystę. Laikai, kai 
vienas ir tas pats žmogus turėjo 
sugebėti ir namus pasistatyti, ir 
laukus apdirbti, ir ugnį užsikurti 
be degtukų – jau praėjo. Be abejo, 
grįžti tie laikai galėtų globalaus 
kataklizmo atveju, tačiau - tai jau 
nestandartinė situacija. Kylantys 
iššūkiai šiuolaikiniame pasaulyje 
reikalauja žaibiškos reakcijos, pa-
syvumo nebeliko jokiose srityse. 
Be abejo, žmogus dažniausiai dėl 
to lieka nelaimingas, nebeatlai-
ko stresų ir sugadina sveikatą. 
Tačiau prieš vėją nepapūsi. 19 
amžiuje JAV religinių bendruo-
menių grupės bandė sustabdyti 
techninį progresą sudarydamos 
uždaras bendruomenes ir gyven-
damos atsiskyrėlišką gyvenimą. 
Tai buvo pagrįsta – ne kuo kitu, o 
nuomone. Dabar jų važinėjimas 
karietomis tempiamomis arklių 
atrodo kvailas.

Tačiau JAV toli. Bet ir pas mus 
tokių tvirtos nuomonės apraiškos 
elementų netrūksta. Pavyzdys, 
kuris pirmiausia šauna į galvą 
– nuomonė, kad vaikų nereikia 
leisti skiepyti. Ar sektantizmu 
kvepianti žaliavalgystės, ar eko-
logiškumo mada (dažniausiai jos 

viena nuo kitos neatskiriamos). 
Šių požiūrių yra daugybė, jie visi 
labai tvirti, ir jie „neklystantys“. 
Paprastai šių pažiūrų besilai-
kantieji būna kurti bet kokiems 
kontrargumentams. 

Po viso šio pamąstymo galiu 
daryti tik vieną išvadą – svarbu 
ne savo nuomonės turėjimas ir 
jos tvirtumas, o sveikas protas. 
Jis yra pagrindinė išminties 
sąlyga, išminties sinonimas. Pa-
klusnus sekimas paskui kažkokią 
nuostatą, sveiko proto neklausy-
mas, pagimdė didžiausius istori-
joje nusikaltimus. Jokia nuomonė 
neturi teisės būti aukštesnė už 
teisingumą, joks žmogus negali 
amžiams įsipareigoti laikytis 
kokių nors konkrečių pažiūrų (to-
dėl nėra nieko keisto, kad skyla 
politinės partijos ar jas palieka 
kai kurie nariai). Galų gale 
europinės civilizacijos pradinin-
kai graikai, ir ypač romėnai, ne 
veltui jau prieš tūkstančius metų 
akcentavo sveiko proto svarbą. 
Tai rodo, kad kietakaktiškų nuo-
monių problema žinoma bent jau 
nuo žmonijos civilizacijos aušros 
ir tik sveiko proto diktuojama 
pozicija gali neleisti pasiklysti 
tarp ideologinių žabangų. 
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 VĖŽYS
Vėžys (birželio 21 – liepos 

22) – ketvirtasis Zodiako žen-
klas, valdomas Mėnulio. Vėžiui 
tinkami akmenys - rubinas, 
mėnulio akmuo (selenitas) ir 
smaragdas.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Vėžiui būdinga:
1. Vėžys – atsargus ženklas. Vis-

kas bus kruopščiai pasverta ir pa-
tikrinta, kad pasirinktas tinkamas 
sprendimas ir kelias. Jei Vėžys su-
klys, jis paniurs ilgam laikui.

- Nuo pat vaikystės aš pirma pada-
rydavau, paskui pagalvodavau. Visa 
tai buvo iracionalu, iš kažkokio vidi-
nio impulso, žinojimo, kad bus gerai, 
kad man pasiseks. Kol dar neturėjau 
gyvenimiškos patirties, tas impul-
syvumas dažnai pasitvirtindavo, bet 
būdavę ir atvejų, kai labai nepatai-
kydavau. Tuomet giliai panirdavau 
į save, bet tai irgi gerai. Tada viduje 
pradedi ieškoti, analizuoti. Tik tai yra 
ne proto, o jausmų analizė. Pama-
žu atsiranda sensoriai, per kuriuos, 
jau laikui bėgant ir įgyjant patirties, 
išanalizuoji aplinką – ar gali šioje 

Žmogus savo organizmą teršia 
per malonumus
Anykščiuose gyvenanti bionergetikė Sveta Smertjeva gimtadienį 

švęs liepos 7-ąją. Tačiau atšiauriame Sibire gimusią Stalino ištrem-
tų vokiečių šeimoje, tėvai mergaitę užregistravo lygiai po mėnesio – 
rugpjūčio 7-ąją. „Matyt, manyje ir susipynė tie du ženklai – Vėžio 
ir Liūto – oi kaip vaikystėje „pastroindavau“ tėvus, kas Vėžiui visai 
nebūdinga, vėliau tos liūtiškos savybės po truputį nuėjo į antrą pla-
ną, bet esant tam tikroms situacijoms, išlenda ir dabar“ – įdomią 
pirmojo gyvenimo mėnesio istoriją pasakoja pašnekovė.

aplinkoje pasielgti spontaniškai, ar 
vis dėlto geriau pabūti santūresne. Su 
laiku išmoksti empatijos – jauti, kada 
geriau žmogaus netraukti už ausų iš 
duobės, kada paliūdėti kartu su juo, 
kada tiesiog intensyviai teikti jam pa-
sitikėjimą savimi

Aš labai anksti išmokau į viską žiū-
rėti iš šono – esu linkusi idealizuoti 
žmones, santykius, aplinką, tačiau kai 
pamatai, kad viskas griūna, neatitin-
ka tavo įsivaizdavimų, aišku, nusivi-
li. Tokiais atvejais, aš panyru į save, 
ieškau priežasčių savyje. Labai svar-
bu širdžiai ir protui eiti iš vien, tada 
nekyla vidinių konfliktų, tada daug 
lengviau eiti į pasaulį, į žmones, pri-
imti juos tokius, kokie yra, ir pačiam 
nesierzinti. 

Be to širdies ir proto harmonija 
duoda tokią jėga, kada tau kitų žmo-

nių palaikymas nėra jau toks svarbus. 
Gerai, jeigu pasaulis tave palaiko, bet 
jeigu ir nepalaiko, turi savarankiškai 
surasti savo kelią, kad ir kaip būtų 
tamsu. Ir jeigu pavyksta vieną kartą, 
įgauni stiprybės eiti toliau, nebijoti, 
neprisirišti prie nieko – žmonių, daik-
tų, vietų...

Ateiti iki sąmoningumo, dažnai 
reikia sukrėtimų – tik čia vėl prieš-
taringa mintis, vienus gyvenimas pa-
purto ir jie, tai suvokę, eina toliau, o 
kiti – lieka aukomis.

2.Vėžiai - labai emocionalūs. Jie 
gali būti pernelyg prieraišūs, niū-
rūs, lengvai susierzinantys. Nemė-
ginkite iš Vėžio atimti brangių pri-
siminimų. Jis saugos savo stiprius 
ryšius su praeitimi.

- Tikrai taip. Esu emocionali, galiu 
kaip pradėti kalbėti, tai nesustoti tris 
dienas (juokiasi). Tačiau emocija ir 
jausmas yra ne tas pats. Emocijos gali 
būti visokios – ir pyktis, ir susierzini-
mas, ir džiaugsmas. O jausmas – tai 
daug giliau. Jeigu rasiu temą, kuri 
mane „veža“, įdomų pašnekovą, ga-
liu kalbėti labai daug ir ilgai.  Tačiau 
būna taip, kad nuo to emocionalumo 
aš pavargstu...

Man labai svarbūs ryšiai su praei-
timi, ištikimybė tiem dalykams, kurie 
yra brangūs. Santykis su klasiokais, 
jaunystės draugas – toks brangus, kad 
tie prisiminimai taip pat suteikia la-
bai daug jėgos. Tačiau tai jokiu būdu 
nereiškia, kad reikia kasdien matytis, 
nuolat kalbėtis, jausti fizinį ryšį... Jau 
daug metų gyvenu atskirai nuo savo 
tėvų (šiuo metu S. Smertjevos mama 
gyvena Vokietijoje, tėtis - miręs – aut.
past.), bet kai pagalvoju, kad aš turiu 
tėvus, na, dabar vieną iš tėvų, jaučiu 
tiek jėgos. Maži prisiminimai, pavyz-
džiui, kaip tėtis dėdavo man pačiūžas, 
kaip leisdavom laiką kartu, aš prisi-
menu tą gerą jausmą, ir man šviesu. 
Tada, kada liūdžiu, kada ilgiuosi, pa-
nyru į save, kur tarsi kokioje brangio-
je dėžutėje saugau tuos prisiminimus, 
ir labai gerai jaučiuosi. 

 3. Tyli mėnesėta naktis – mėgsta-
miausias Vėžio laikas. Vaiduokliš-
ka mėnulio šviesa puikiai atitinka 
permainingą jo nuotaiką.

- Man patinka nakties stebuklas – 
kai išeini į lauką, kai labai aiškiai jauti 
Visatos didybę. Mėnulis iš tikrųjų 
labai veikia žmogų – kitaip ir negali 
būti, juk jis išjudina vandenynus, turi 
ypatingą galią. O kokios nuostabios 
Lietuvoje rugpjūčio naktys – koks 
žvaigždėtas dangus, kokios stiprios 
energijos gyventi žmogus gali pasi-
semti iš šio dangaus kūno. Išlįsk bent 
porai naktų iš savo patogių patalų ir 
permiegok po žvaigždėtų dangum. 
Pasiimk tos jėgos, kuri mums tarsi 
atnešama ant padėkliuko, tokiu būdu 
suvoksim savo vietą Visatoje, supra-
sim, kad ateinam į Žemę ne šiaip sau 
– ne kaip vabaliukai, ne kaip kokie 
šliužai, o kaip mąstančios asmeny-
bės, galinčios savo gyvenime pakeisti 
labai daug.

Kiekvienas žmogus viduje turim 
ilgesį – vietai, iš kur atkeliavom, že-
mei, natūraliam buvimui gamtoje... 
Tik tas skubėjimas, racionalumas la-
bai dažnai užgožia tą prigimtinį, tikrą 
ilgesį savo tikrosios būties. 

4. Vaikai Vėžiai būna ypač jau-
trūs, jausmingi, dažnai verkia, 
labai jaučiau apsimestinę meilę, 
dėmesį...

- Nuo pat vaikystės mėgau būti 
viena. Galėdavau dienų diena praleis-
ti pievoje su gėlėmis, vabaliukais. Į tą 
patį gėlės žiedą žiūrėdavau ne tik kaip 
į augalą, bet jame man tilpdavo visas 
pasaulis. 

Per buvimą su savimi išmaukau 
pailsėti. Galiu būti šalia kito žmo-
gaus, bet užteks kelių minučių, kad 
pabūčiau su tuo vidiniu „aš“. Ir vėl 
galiu dirbti, bendrauti, intensyviai gy-
venti... Manau, kad niekur taip gerai 
negali pailsėti, kaip savo vidiniame 
pasaulyje. Bet ne tame vidiniame di-
aloge, kur mintys veja viena kitą, kur 
planų milijonai, kur rūpesčiai kvar-
šina galvą, net jeigu ir tyli, bet tame 
gilesniame, tylos pasaulyje. Dėl tam 
tikro gyvenimo būdo, praktikų, galiu 
sau leisti tokį komfortą. Kartu dings-
ta ir vienišumo jausmas arba noras į 
kažką desperatiškai įsikabinti. Tai ne-
reiškia, kad tu nustoji mylėti aplinki-
nius, tampi abejingas, priešingai – tos 
meilės kaip tik turi daugiau. 

5. Vėžiai dažnai „užsiaugina kie-
tą kiautą“. Aplinkiniams jie atrodo 
gan šalti, nepajudinamų įsitikini-
mų, išmintingi, kartais filosofiški. 
Tačiau šeimoje jie jautrūs, užjau-
čiantys, globėjiški ir pasiaukojan-
tys.

- Man dažnai norisi išgelbėti visą 
pasaulį... Dabar labai populiarus 
pozityvus mąstymas, kai žmonėms 
atrodo, kad užtenka tik įsivaizduoti, 
pozityviai nusiteikti ir... laukti. Išsva-
joti dalykai turėtų savaime atieiti. Bet 
taip nėra... Reikia pozityvaus mąsty-
mo, bet reikia ir dirbti. Dirbti kryp-
tingai, nuolat, matant tikslą. Elkimės 
kaip vaikai „aš galvoju, noriu, bet ir 
bandau“. 

Buvo situacijų, kada tą kiautą tikrai 
buvau užsidėjusi. Nors viduje labai 
skaudėjo, bet kiautą užsidėjau gal 
net stipresnį nei vėžio... Tačiau taip 
buvo ne dėl to, kad aš nemylėjau to 
žmogaus, kad man jis tapo mažiau 
svarbus, bet vien dėl to, kad išlikčiau, 
išgyvenčiau pati. Vėl, matyt, per tą 
savo idealizavimą, norą padėti, pri-
sileidau žmones taip arti, o paskui 
suvokiau, kad negaliu aš jų išgelbėti. 
Arba užsidėsiu kiautą – arba nuskęsiu 
pati.

6. Šio ženklo moterims šeima ir 
namai visada bus pirmoje vietoje. 
Mielai paklūsta tikrai vyriškiems 
vyrams, tačiau jų partneris neturė-
tų pamiršti jų jautrios prigimties, 
būti atrama ir užuovėja.

- Gimdamas vaikas atsineša abso-
liučią laisvę, jis girdi, suvokia save.. 
Tačiau dažnai tėvai padaro meškos 
paslaugą, ir slopina tas vaiko pri-
gimtines teigiamas savybes. Vaikas 
nori, jam įdomu, jis visomis savo 
juslėmis stengiasi pažinti pasaulį, 
net menkiausia medžio šaka, akme-
nėlis jam yra įdomus. Tačiau tėvai 
saugodami jį nuo visų pasaulio pa-
vojų, ugdo nieko nebenorinčią, už-
darą, savimi nepasitikinčią asmeny-
bę. Pirmiausia dingsta vaiko norai, 
paskui jis išmoksta prisitaikyti prie 
tėvų paliepimų manydamas, kad, 
jeigu paklusiu tėvams, būsiu geras 

ir mylimas. Pasitikėjimo savimi 
mes neatsinešame gimdami. Išug-
dyti jį – tėvų pareiga. Jeigu mama 
mano, kad mažylis nesugebės pats 
pavalgyti, jis ir bijos bandyti. Tačiau 
tegul apsidrabsto, valgo rankomis – 
bet kūdikio sąmonėje užsifiksuos 
žinia – o, taigi aš pats pavalgiau. 
Taip elgdamiesi tėvai nuo vaikystės 
kūdikiui tarsi siunčia žinią, kad pa-
saulis yra nesaugus... 

Man šeima, giminė labai svarbu.
Savo vaikams tikrai nebuvai ideali 
mama – ir kontroliavau juos, ir sten-
giausi žinoti, kur jie, su kuo, bet vi-
sada jais pasitikėjau. Aš žinojau, kad 
mano vaikai viduje turi kažką tokio, 
kas neleis jiems labai „į lankas“ nu-
važiuoti. Man svarbu, kad jie galėtų 
pas mane visada ateiti, pasikalbėti, ži-
noti, kad bus išklausyti... Tada, kada 
aš labiausiai pergyvenau dėl vaikų 
– tiesiog melsdavausi. Kartais man 
atrodo, kad aš juos myliu žemiškai, 
o kartais, kad net ne žemiškai ir esu 
labai dėkinga, kad būtent šių vaikų 
mama esu (Sveta su vyru Anatolijumi 
užaugino sūnus Genadijų bei Viktorą, 
turi anūką – aut.past.). 

Savyje turiu labai daug iracionalu-
mo, galiu suplanuoti, pamatyti viziją, 
kaip turi būti, o mano vyras raciona-
lus, ir tai yra lyg mūsų šeimos stipry-
bė. Bet man, kaip moteriai, labai svar-
bus dėmesys, mėgstu būti lepinama, 
saugau tuos brangius prisiminimus. 

7. Vėžio ašaros visuomet nuošir-
džios; jas lengvai gali sukelti neat-
sargus žodis ar užgaulus žvilgsnis. 
Įsižeidęs Vėžys užsisklendžia savy-
je ir niūriai tyli. 

- Todėl, kad moku pailsėti savyje, 
mane sunku užgauti. Bet, kai man 
iš tikrųjų liūdna ar esu įsiskaudinusi, 
stengiuosi pabėgti nuo kitų. Stengiuo-
si įvardinti savo būseną - jeigu liūdna, 
tai ir sakau, kad liūdna. Tuo metu aš 
suvokiu, kad manyje yra ta jautri mer-
gaitė ir pažliumbiu su ta mergaite.

8. Turi išskirtinę savybę, puikiai 
padedančią jiems nuslopinti neigia-
mus būdo bruožus – tai kantrumą. 
Dažnai ir profesijas renkasi tokias, 
kur kantrybė, švelnumas, pagalba 
dominuoja.

- Aš kantri ten, kur jaučiu, kad bus 
rezultatas – po metų, trejų, gal dešim-
ties. Galiu kantriai dirbti, nuosekliai 
dirbti. Bet ko imdamasi turiu matyti 
prasmę – arba išorėje, arba savo vi-
duje. 

Daug, kas surišta su mano gyveni-
mu, yra iracionalu, nedėsninga, tarsi 
būtų koks vedimas, vidinis žinojimas. 
Kai baigiau mokyklą, norėjau studi-
juoti žurnalistiką... Buvo didelis kon-
kursas ir aš jo neįveikiau, man buvo 
pasiūlyta studijuoti neakivaizdžiai. 
Grįžau namo, svarsčiau ir sugalvojau, 
kad eisiu į mediciną. Tikslieji mokslai 
sekėsi gerai ir ten įstojau. Laikui bė-
gant, medicina pradėjo mane „vežti“. 
Kai pradėjau atlikinėti praktiką, man 
taip norėjosi operacinėje pjaustyti, 
išimti, susiųti, jeigu vaikinai bijoda-
vo kraujo, tai man tik duokit skalpelį.
Jeigu būčiau tapusi gydytoja, tai tik 
chirurge. 

Dirbdama Anykščiuose sutikau 
nuostabią gydytoją ginekologę Nijolę 
Januškienę, turinčią puikią medicini-
nę intuiciją. Mūsų komanda, manau, 
buvau labai gera.

Dabar jau galvoju, kad akušerija 
vedė mane prie dabartinis veiklos – 
atėjimas ir išėjimas, gimimo paslap-
tis, moteriškumas, motinystė...Temos, 
kuriomis šiandien gyvenu. 

4 detalės apie Svetą SMERTJEVĄ

Knyga...
Nikolajaus Rericho „Agni joga“. Kai noriu grįžti prie gamtos, pajusti žo-

džio subtilumą – renkuosi daug kartų skaitytą V. Megre „Anastasiją“. Taip pat 
ger mėgstu rašytojų Birutės Mar, Vytauto V. Landsbergio pasakas vaikams.

Ritualas... 
Nebeįsivaizduoju savo dienos be dėkingumo ritualo. Išeinu ryte basomis 

kojomis ant žolės ir dėkoju už šiandieną, už tai, kad esu, kad tobulėju, kad 
galiu padėti žmonėms.

Kvapas...
Patinka žemės kvapas, ypač po lietaus, kai oras kvepia ozonu. Dar - švie-

žiai nupjautos žolės kvapas... Vėjo kvapas... Patinka gamtos kvapai, nebūtinai 
nežydinčios, bet tie subtilūs, tikri kvapai. Jie nan suteikia labai daug jėgos. 

Patriotizmas...
Turiu du sūnus, ir atvirai sakau, kad nenoriu, jog jie eitų į kariuomenę. 

Noriu, kad vaikai būtų sąmoningi piliečiai, geri vyrai, tėvai, gyventų taikia-
me pasaulyje, o ne jėgą demonstruotų važinėdami tankais. Nors ir gimiau ne 
Lietuvoje, tačiau ši šalis yra mano Tėvynė, čia sukūriau šeimą, užauginau 
vaikus, auga anūkas....

Mano receptas
Grikiai. Sveikas ir labai maistingas patiekalas. Grikius reikia perrinkti, pake-

pinti sausoje keptuvėje, nuplauti po tekančiu vandeniu ir virti – 2 dalys vandens 
ir viena – grikių. Vos grikiai užverda, išjungiu viryklę ir palieku kruopas brinkti. 
Žemės riešutų aliejuje pakepinu šiek tiek pjaustyto svogūno, supjaustyto salie-
ro gumbo, ir daržoves uždedu ant grikių. .

„Man taip keista, kad dauguma moterų džiaugiasi pavadintos 
stipriomis, kad būti silpna, tai tarsi stigma – vadinasi, esi išle-
pinta, nieko nesugebanti, infantili asmenybė. Bet juk taip nėra. 
Moters misija žemėje būti moteriška, motiniška ir su savo pri-
gimtimi nereikia kovoti. Slopinanti savyje natūraliai gamtos su-
teiktas motinystės, moterystės savybes, moteris eina į konfliktą 
su savimi...“ – kalba pašnekovė.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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(Atkelta iš 1 p.)

Sigita PIVORIENĖ

etiketas
Etiketas 
susirinkime

Darykite įžangas. Jeigu su-
sirinkime yra nepažįstamų 
žmonių – supažindinkite juos. 
Pristatyti pirmiausia reikėtų aukš-
tesnę poziciją užimantį žmogų. 

Būkite dėmesingi. Jeigu susitikime 
turite nešiojamąjį kompiuterį ar išma-
nųjį telefoną, vadinasi, jis turi būti nau-
dojamas susitikimui. Jei vis žvilgčioja-
te į telefoną, praneškite susirinkusiems, 
jog jame įsirašėte pastabas, kažkokius 
duomenis ir pan. Nė vienas negali gal-
voti, jog šitie daikčiukai tarnauja susi-
rinkimo metu kitais tikslais. Neskai-
tykite sms žinučių ir el. pašto laiškų. 
Žmonės tai pastebės ir pagalvos, kad 
jums susirinkimas ne itin rūpi.

Kalbėjimas telefonu. Jei jūsų te-
lefonas susitikimo metu skamba ar 
vibruoja (nors turėtų būti išjungtas), 
nekelkite ir netikrinkite. Jei tai ypatin-
gai svarbus skambutis - išeikite iš susi-
tikimo kambario ir tik tada kalbėkite.

Venkite šalutinių pokalbių. Net 
tylus bendravimas su kaimynu blaško 
susirinkimą vedantį asmenį ir aplinki-
nius. Dar blogiau, jei šnibždate prisi-
dengę burną.

Nesiruoškite savo kalbos susiti-
kimo metu. Jūs tai turėjote padaryti 
anksčiau! Jeigu rašote tai, ką turėjote 
padaryti anksčiau, ne tik neklausote to, 
ką tuo metu kalba kitas žmogus, bet ir 
negerbiate visų susirinkusių.

Nekartokite to, ką jau kažkas 
buvo pasakęs. Jūs švaistote laiką ir 
kiekvienas supranta, jog nepasiruošėte 
arba neturite, ką pasakyti.

Žinokite kalbėjimo taisykles. 
Apskritai nemandagu pertraukinėti 
kalbančiuosius, tačiau atminkite, kad 
susirinkimų metu kartais tai turite 
padaryti, nes priešingu atveju, taip ir 
nebus progos pasisakyti. Jeigu tai at-
siminsite ir taikysite, susirinkimas bus 
daug produktyvesnis.

Laikykitės darbotvarkės. Darbo-
tvarkė yra raktas į susirinkimo sėkmę 
arba nesėkmę. Kruopščiai suplanuo-
kite darbotvarkę, nepamirškite visų 
dalykų, kuriuos ketinate aptarti. Nu-
spręsdami iš anksto ne tik tai, kokius 
dalykus aptarsite, bet ir suplanuodami, 
kokia tvarka tie dalykai bus aptariami, 
galėsite užtikrinti, kad susirinkimas 
vyks sklandžiai.

Konspektuokite. Užsirašinėkite 
arba paprašykite susirinkimo dalyvio 
užrašyti tai, kas yra aptariama per susi-
rinkimą, kad nekiltų neaiškumų dėl to, 
kas buvo nuspręsta. 

Valgis. Nėra nieko blogo susirinki-
mų metu gerti kavą, vandenį ar arbatą. 
Tačiau, jeigu norite valgyti, turite bū-
tinai atsiklausti kitų susirinkimo daly-
vių. Maistas skleidžia kvapą, kuris gali 
erzinti kolegas.

Kalbėkite taip, kad jus girdėtų. 
Susirinkimų metu ypač svarbu kal-
bėti pakankamai garsiai tam, kad visi 
girdėtų, ką kalbate. Naujienų portalas 
pastebi, kad tylus kalbėjimas – dažna 
susirinkimų problema.

Atsakomybė. Susirinkimo vado-
vui derėtų paskirstyti atsakomybę – ji  
skirstoma taip, kad vieni žmonės ne-
būtų apkrauti labiau nei kiti. Taip pat 
vertinama kiekvieno žmogaus kompe-
tencija atlikti tam tikrą darbą.

Nenusiaukite. Skamba juokingai? 
Tačiau kai kurie žmonės jaučiasi taip 
laisvai, bando save pateikti it itin me-
nišką žmogų, jog ne tik nusiauna ba-
tus, bet ir susikryžiuoja sukeltas kojas 
ant kėdės ir sėdi jogo pozoje. Ne tik 
blaško dėmenį, bet ir yra stebėtinai ne-
mandagu.

Grincevičiai ir G.Sasnauskas 
kuria filmukus „Youtube“. Jų per-
žiūros siekia šimtus tūkstančių. O 
populiariausias vaikinų kūrinys, 
dainos „Šetone, prašau“ vaizdo 
klipas, sulaukęs 1,8 mln. peržiūrų. 
Šis klipas, o ir patys troškūniečiai, 
dar labiau išpo-
puliarėjo kilus 
skandalui ir tei-
sėsaugininkams 
pradėjus tyrimą. 

     
K ū r i n y j e 

skamba šie žodžiai: 
„Šetone parašau nupirki mano 

siela
Už leidimą taškyti vaikų galvas 

į sieną
Pyktis manyje verda kiekvieną 

dieną
Tai daug dažniau nei mano 

mama verda man pieną
Jeigu pagaučiau aš vaiką galė-

čiau jo mėsą sušaldyt, suvalgyt
Kaulus vietoj malkų suskaldyt...
/.../
Šiais laikais vaikai yra tokie įky-

rūs
Bet tiek to, jų stuburai silpni ir 

birus
Nebijok trenkti vaikui, būk tikras 

vyras
Nesvarbu ar Tu merga, ar žmo-

gus
Kreipiuosi į Jus visus
Į Tave, Į Tave, Į Tave.
SUKILKIM PRIEŠ VAIKUS!
Nukapokim jiem nagus, nuvary-

kim į kapus
Jie galvos, kad tai košmaras
Bet užmigę niekada taip ir nepa-

bus.“

Už nesantaikos kurstymą Anykš-
čių apylinkės teismo baudžia-
muoju įsakymu, V.Grincevičiui 
buvo skirta 12 MGL (456 eurai), 
M.Grincevičiui – 9 MGL (342 eu-
rai) bauda. Troškūnų gimnazijos 
mokiniui G.Sasnauskui buvo nu-
spręsta apriboti laisvę, pilnametis 
mokinys nuo 22 iki 6 val. privalėjo 
būti namuose. Baudžiamasis įsaky-
mas būtų įsigaliojęs, jei nuteistieji 
būtų su juo sutikę. Tačiau, vaikinai 
pradžioje sutiko, paskui persigal-
vojo ir paprašė, jog byla būtų na-
grinėjama iš naujo, įprastine tvar-
ka, teismo posėdžiuose. 

Anykščiai sulauks 
Marijono Mikutavičiaus

„Youtuberių“ dėka liepos pabai-

Prašyme šetonui ieškoma meno
goje Anykščius aplankys daininin-
kas ir publicistas Marijonas Miku-
tavičius. Jis ir humoristas Paulius 
Ambrazevičius kviečiami liudyti 
troškūniečių byloje, teisiamųjų ini-
ciatyva.   

O antradienio posėdyje, kaip 
liudininkas, buvo apklaustas Kris-
tijonas Lukas Bukauskas, kuris 
pernai metų spalio 23 dieną po-
licija.lt paliko įrašą apie dainą 
„Šetone, prašau“, kitaip tariant, 
buvo tyrimo prieš troškūniečius 
iniciatorius. Jaunas vyras teisme 
sakė esąs homoseksualus, taigi, 
pažeidžiamos visuomenės grupės 
atstovas, ir į „Youtube“ filmuką 
sureagavo jautriau nei kiti žmonės. 
Pasak K.L.Bukausko, antras niu-
ansas, kodėl jis kreipėsi į policiją, 
– V.Grincevičiaus „Facebooke“ 
surastas filmukas, kur vaikai erzi-
na benamį, o tas paskui ima vaikus 
mušti. „Greičiausiai, autoriai nori 
skleisti žinią, kad smurtas prieš 
vaikus – galimas“ – teismui aiški-
no liudininkas.

Į teismą pakviestas ekspertas 
Laimutis Laužikas tvirtino, kad, 
jo nuomone, „Šetone, prašau“ nėra 
meno kūrinys. „Jei žmogui duota 
galimybė kalbėti – ar jis būtinai 
turi keiktis?“ – retoriškai klausė 

ekspertas.
„Youtuberių“ 

advokatas Ro-
landas Jakonis 
aiškino, kad 
Berno konven-
cija ir Autori-

nių bei gretutinių teisių įstatymas 
nurodo, kad meno kūriniu laiko-
mas bet koks kūrinys, nepriklauso-
mai nuo jo meninės vertės, ir prašė 
teismo naujos ekspertizės. Tačiau, 
prokuroras Vigandas Jurevičius 
teigė, kad nėra reikalo rengti naują 
ekspertizę ir teisėja Zita Gavėnienė 
advokato prašymą atmetė.

Advokatas ir ekspertas ilgokai 
diskutavo apie meno kūrinio są-
voką. Ekspertas L.Laužikas pasa-
kojo, kad vienas italų skulptorius 
sodino nuogas moteris į gipsą, pas-
kui demonstravo jų užpakalius, ta-
čiau to nevadino menu, o įvardino 
kaip „meno akciją“. „Žema etinė, 
estetinė pozicija“ – apie dainą „Še-
tone prašau“ kalbėjo L.Laužikas. 

Jis sakė, kad yra atlikęs ir „Velnio 
akmens“ festivalio meninę eksper-
tizę, tais metais, kai atlikėjai sce-
noje laistė kraują. Pasak eksperto, 
„Velnio akmeniu“ skundėsi klebo-
nai, o jis savo išvadose atsakė, kad 
muzikantai kiršinančių ar bažnyčią 
žeminančių veiksmų neatliko.    

Advokato R.Jakonio pageidavi-
mu, prie bylos medžiagos pridėti 
pasaulyje garsių dainininkų (Emi-
nemo ir panašių) dainų žodžių 
vertimai. Pasak advokato, nemažai 
garsenybių savo dainose taip pat 
laužo kaulus vaikams.

Tuo tarpu ekspertas L.Laužikas 
aiškino, jog svarbus ne tik tekstų 
turinys, bet ir jų atlikimo lygmuo. 
„Kiekvienam savo. Reikia priaugti.“ 
– teisme kalbėjo 
L..Laužikas. 

Patys „you-
tuberiai“ teisme 
nekalbėjo. Jie 
savo parody-
mus duos ki-
tame posėdyje, liepos 30 die-
ną, po to, kai bus išklausyti 
liudininkai M.Mikutavičius ir 
P.Ambrazevičius. 

Dalyvavo fotosesijoje

V.Grincevičius, regis, linkęs di-
dinti savo skandalingą šlovę. Vai-
kinas sutiko prisijungti prie draugo 
humoristo Manto Katlerio projek-
to, kuriame žinomi žmonės įsiam-
žina kortų kaladėje. Troškūnietis 

nuotraukoje pavaizduotas it nukry-
žiuotasis Jėzus – jo delnai kraujuo-
ja lyg ką tik nuimto nuo kryžiaus, 
kūnas pridengtas togą primenančia 
apranga, krūtinę puošia grimerės 
prisilietimas – tikroviškai atrodan-
tys randai, o ant vaikino galvos už-
dėtas stilizuotas vainikėlis. 

Sunkiai suvokiami šlovės 
mastai

Po Anykščių rajono apylinkės 
teismo posėdžio portale anyksta.lt 
išspausdinome žinutę apie teismą.  
„Anykštos“ nuoroda savo „Face-
book“ profilyje pasidalino ir pats 
V.Grincevičius, taip nukreipdamas 
savo gerbėjų srautus pas mus.

V i d i n i s 
anyksta.lt skai-
tiklis rodo, jog 
portalo publika-
ciją apie „you-
tuberių“ teismą 
(„Į Anykščių 

teismą atvažiuos Marijonas Miku-
tavičius“) perskaitė per 14 tūkst. 
skaitytojų. Antradienį ir trečiadie-
nį, kai buvo didžiausias skaitytojų 
susidomėjimas, minėta publikacija 
portalo anyksta.lt unikalių vartoto-
jų skaičius kilo dvigubai.

„Ejau ieskot paparcio ziedo, ra-
dau Giedriaus teva pagriovy“ – po 
Joninių tokį sakinį „Facebooke“ pa-
skelbė V.Grincevičius. 16 tūkst. jo 
gerbėjų paspaudė „patinka“, 251 šią 
frazę pakomentavo, 53 pasidalino.

Vaidotas Grincevičius dalyva-
vo Manto Katlerio projekte.

Dainininkas ir publicistas liudys troškūniečių teisme. 
delfi.lt nuotr.

...„Jei žmogui duota gali-
mybė kalbėti – ar jis būtinai 
turi keiktis?“ – retoriškai 
klausė ekspertas...

...Pasak advokato, nema-
žai garsenybių savo dainose 
taip pat laužo kaulus vai-
kams...



2015 m. liepos 4 d.

pirmadienis 2015 07 06

sekmadienis 2015 07 05

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai“. 
9.25 „Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą“. 
9.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“. 
9.50 „Mažasis princas“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“. 
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.00 „Mis Marpl 3“. N-7  
14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
15.05 Pinigų karta.  
16.00 Žinios.  
16.15 Tikri vyrai.  
17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
17.35 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Lietuvių tautinio kos-
tiumo konkursas. Šventinis 
renginys „Išausta tapatybė“. 
22.30 „Vienui vieni“. N-14 
24.00 Žagarės vyšnių festi-
valis 2014.  
1.00 „Mis Marpl 3“. N-7  
2.30 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
4.15 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai.  
5.05 Pasaulio panorama. 

 
6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
6.55 „Zoro“.
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“.  
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.
9.30 „Katinas žvejys“. 
9.45 „Kačiukas vardu Au“. 
10.00 „Delio safaris“. 
11.50 „Kietas šnipas“. N-7 
13.30 „Nokautas“. N-7 
15.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
16.25 „Čiauškutė“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Teleloto. 
20.30 KK2 vasara. N-7  
21.55 „Karalius Artūras“. N-7 
0.25 „Laukinės aistros“. N-14 
2.30 „Greitojo reagavimo 
būrys. Ugnies audra“ (k). 
N-14

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Daktaras Dolitlis 3“. 
10.20 „Pakeisti Pytą“. N-7  
12.15 „Pop žvaigždė“. N-7  
14.10 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Šanchajaus riteriai“. 
N-7 
21.15 „Įsibrovimas“. N-14  
23.05 „Juodoji gulbė“. N-14  

1.20 „Svajonių merginos“. 
N-7
 

7.00 Ekstrasensų mūšis (k). 
N-7 
8.00 Skonis. 
10.00 „Dyzelio mįslė“. 
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Pavojingi susiti-
kimai“. N-7 
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 Sveikinimai.  
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7  
17.00 „Laukinis“. N-7 
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7 
19.00 „Inga Lindstrom. 
Hanos šventė“. N-7 
21.00 „Kortų namelis“. N-14 
22.05 „Prestižas“. N-7 
0.40 „Mano mylimiausia 
ragana“ (k). 
1.40 Bamba TV. S

6.25 „Didingasis amžius“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Tai bent žvėrynėlis!“  
11.00 „Mūsų mažieji drau-
gai“. 
12.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.  
12.30 Šios vasaros valgiai. 
13.00 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“. 
17.25 „Nustebink mane“. 
18.40 „Kas aprengs nuota-

ką?“ 
19.55 „Nematomas žmogus“. 
21.00 „Nusikaltimo vie-
ta. Komisarė Lindholm. 
Dusulys“. N-7 
22.50 „Šmėklos“. N-14 
1.00 „Tikrasis seksas ir 
miestas. Niujorkas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Duokim garo!  
9.30 ORA ET LABORA.  
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Lietuvos regbio sep-
tynetų rinktinės geriausios 
rungtynės. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.00 Mokslo ekspresas.  
13.15 Mokslo sriuba.  
13.30 Piotro Čaikovskio 
„Gulbių ežeras“ gražiau-
siuose Lietuvos gamtovaiz-
džiuose.  
15.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.00 Liongino Abariaus kū-
rybos vakaras „Mano dainos 
Jums, mylimos moterys“. 
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 „Valdovų rūmai“.  
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Auksinis balsas.  
21.00 LRT OPUS ORE. 
Grupės „Soul Moustache“ 
koncertas. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Afrikos naktis Vilniuje.
0.15 Džiazo muzikos vaka-

ras.

6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Tauro ragas (k). N-7  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.00 planuojustatyti.lt (k).  
17.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
18.40 Mes pačios (k).  
19.05 Ne vienas kelyje (k).  
19.30 „Pasaulio uostai“.  
20.30 „Ufologų pasakojimai“.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.10 Nuo... Iki... (k).  
23.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
0.20 Ne vienas kelyje (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja 
(k).  
1.25 Mes pačios (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7  
11.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.  

14.00 Jokių kliūčių! N-7 
15.15 Iš peties. N-7  
16.15 Herojus. N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Formulės – 1“ pa-
saulio čempionato Didžiojo 
Didžiosios Britanijos prizo 
lenktynės.  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „24 valandos“. N-14  
23.00 „Vikingai“. N-14  
0.00 „Krintantis dangus“. 
N-14  
1.00 „Pelikanas 1“. N-7
    

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
10.30 „Genijai iš prigim-
ties“. 
11.10 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Išgyventi Afrikoje“. 
12.45 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.30 Pasaulis X. N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „24/7“. 
22.30 „Šetlando žmogžu-
dystės. Juodas varnas“. 
N-7 
23.45 „Hansas ir Gretė nar-
kotikų liūne“. N-14

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
6.45 Delfinai ir žvaigždės.  
8.15 Brolių Grimų pasa-
kos. 12 s. „Erškėtrožė“. 
9.20 „Mažoji ledi“. 
11.05 Istorijos detektyvai.  
11.55 Lietuvos Valstybės 
diena. Iškilmingas 
Valstybės vėliavos ir istori-
nės vėliavos pakėlimas.  
12.30 Valstybės diena. Šv 
Mišių tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus arkikatedros.  
13.35 „Napoleonas 
Kitkauskas. Kertiniai 
akmenys“.  
14.30 „Epochų ženklai“.  
15.00 „Tvirtovė“. N-7 
16.00 Žinios.  
16.10 Ginto Abariaus dai-
nos (k). 
18.10 „1410 m. Žinomas 
nežinomas Žalgiris“. 
19.30 „Tautiška giesmė 
aplink pasaulį 2015“.  
21.00 „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“. Stabtelk 
ir sugiedok „Tautišką gies-
mę“. 
21.05 Loterija „Perlas“. 
21.10 Panorama. 
21.39 Loterija „Perlas“. 
21.40 Šventinė audiovizu-
alinė 3D projekcija „Mes 
stiprūs, Lietuva!“.  
22.00 „EXPO Milano 
2015“ atidarymo koncertas 
Milano katedros aikštėje. 
0.00 Istorijos detektyvai 
(k). 
0.45 „1410 m. Žinomas 

nežinomas Žalgiris“ (k). 
2.05 „Tvirtovė“ (k). N-7
3.00 „Napoleonas 
Kitkauskas. Kertiniai 
akmenys“ (k). 
4.00 „Epochų ženklai“ (k). 
4.25 Koncertas „Broliai“. 
Grupė „Skylė“ (k).

6,20 „Misija „Karvės“ (k). 
7.40 „Garfildas“. 
8.10 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“ (k). 
8.30 „Na, palauk!“  
9.20 „Susipažinkite su 
Robinsonais“. 
11.05 „Žaislų istorija 2“. 
12.55 „Skraiduolis“. 
14.45 „Brangioji, aš suma-
žinau vaikus“. 
16.40 „Seni vilkai“. 
18.30 Žinios. 
19.00 „Kodas. 
L.O.B.I.A.I.“. N-7 
21.30 „Piršlybos“. N-7 
23.45 „Paskutinės dienos 
Marse“.
1.40 „Karalius Artūras“ (k). 
N-7

6.15 „Barbė - perlų prin-
cesė“. 
7.45 „Šnipė Harieta“. 
9.50 „Laisvės troškimas“. 
N-7  
12.00 „Trys didvyriai. 
Ėjimas žirgu“. 
13.30 „Gera kompanija“. 
N-7  
15.50 „Ponia Dautfajė“. 
18.30 TV3 žinios
19.00 „Anapus tvoros“. 
20.40 Tautiškos giesmės 
giedojimas. Tiesioginė 
transliacija. 
21.05 „Arvydas Sabonis. 

11“. 
23.15 „Tarnybinis roma-
nas. Dabartiniai laikai“. 
N-7  
1.10 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.05 „Po kupolu“. N-14 

6.35 Sveikatos ABC. 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Ekstrasensų mūšis“ 
(k). N-7 
8.55 „Laukinis“ (k). N-7 
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 „Mano mylimiausia 
ragana“. N-7 
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Infiltruoti“. N-14 
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7
1.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

6.20 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
9.10 „Žmogus-voras“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 

10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė (k). 
11.30 Šios vasaros valgiai 
(k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. 
N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Seni bambekliai“. 
N-7 
23.10 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
0.05 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
1.05 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasa-
kos. 11 s. „Žąsiaganė“ (k). 
9.00 Respublikinė mokslei-
vių dainų šventė. 2015 m. 
11.00 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 „Žolės prakalbėji-
mas“. 
12.10 „Gediminas Ilgūnas. 
Nesugalvotas gyvenimas“. 
13.10 Tramtatulis. 2015 m.  
15.55 Prisiminkime. 
Dainuoja Valentinas 
Adamkevičius. 
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga mei-
lė“. N-7 
17.45 Vienas eilėraštis. 
18.00 „Rūta žalioji“. 
18.30 „Skirgaila“. 
20.45 „Tautiška giesmė 

aplink pasaulį 2015“. 
21.00 „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“. 
21.05 Kai mūzos prabyla.  
21.30 „Jūratė Statkutė 
de Rosales. Pasišventusi 
senajai protėvių istorijai ir 
Lietuvai“. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Lietuvių tautinio kos-
tiumo konkursas. Šventinis 
renginys „Išausta tapaty-
bė“. 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Statyk!  
8.00 Autopilotas.  
8.30 Ne vienas kelyje.  
9.00 Mes pačios.  
9.30 Žinios. 
10.30 Pasaulis X. N-7 
11.20 24 valandos (k). N-7  
12.25 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 Ne vienas kelyje (k).  
15.55 Statyk! (k).  
16.20 KK2. N-7  
17.00 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).   
17.30 Tauro ragas (k). N-7 
18.00 Apie žūklę (k).  
18.30 Statyk! (k).  
18.55 Autopilotas (k).  
19.25 Ne vienas kelyje (k).  
19.50 Mes pačios (k).  
20.15 Pasaulis X (k). N-7 
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 24 valandos (k). N-7 

23.10 Valanda su Rūta (k).  
0.20 Padėkime augti (k). 
0.45 Yra, kaip yra (k). N-7 
1.55 planuojustatyti.lt (k). 

9.30 Nuo amato iki verslo.  
10.00 „Kobra“. N-7 
11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7 
13.00 „6 kadrai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kastlas“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
22.00 Be stabdžių. N-14  
22.30 „6 kadrai“. N-7  
23.00 „Pjūklas 2“. S  
0.50 „CSI Majamis“. N-7  
1.40 „Naša Raša“. N-14  
   

7.20 Žinios. 
7.50 „Išgyventi Afrikoje“. 
8.55 „Laukinis pasaulis“. 
9.55 „Genijai iš prigimties“. 
11.05 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“. N-7 
13.15 „Šviesos lašas“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Šviesos lašas“. N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 „Šviesos lašas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Radviliada“. 
20.15 „Bėk“. N-7 
22.15 „Dingęs: Europos 
Sąjungos politinis gyvū-
nas“. N-7 
0.15 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
1.15 „Radviliada“.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
10.05 „Senis“. N-7  
11.05 Lietuvių tautinio kos-
tiumo konkursas. Šventinis 
renginys „Išausta tapaty-
bė“ (k). 
12.30 Bėdų turgus.  
13.20 Klausimėlis.lt.
13,30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Meilė kaip mėnu-
lis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas. 
20.10 Smegenų paslaptys. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Stilius.  
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Poseidonas“. N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“.  
4.00 Auksinis protas.  
5.15 Stilius.  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7  
8.50 „Piršlybos“ (k). N-7
10.50 Kodas. 

L.O.B.I.A.I.(k). N-7 
13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Bėgantis laikas“. 
N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas.
21.30 Žinios. 
22.10 „Gyvatės akys“. 
N-14 
0.10 „Visa menanti“. N-7 
1.05 „Alkatrazas“. N-7 
2.00 „Grubus žaidimas“. 
N-14

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
7.55 „Simpsonai“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.00 „Anapus tvoros“. N-7  
12.30 „Transformeriai“. 
N -7  
13.00 „Madagaskaro pin-
gvinai“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. 
N-7  
15.30 „Laukinė 
Esmeralda“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios .  
19.30 „Moterų laimė“. N-7  
20.00 Ta proga!.. N-7.  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.30 „Vaikis iš 
Filadelfijos“. N-14  
0.20 „Dirbtinis intelektas“. 

N-14  
1.20 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.10 „Po kupolu“. N-14  

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). 
N-7 
8.55 „Džiunglių princesė 
Šina“ (k). N-7 
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Operacija 
„Baltosios pupytės“. N-7 
23.40 „Taikinys“. N-7 
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.35 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
9.10 „Žmogus-voras“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 

10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė (k). 
11.30 Šios vasaros valgiai 
(k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. 
N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Velvet“. N-7 
22.40 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
23.35 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
0.35 „Dūmas“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.15 „Puodžius“ (k). 
14.00 Liongino Abariaus 
kūrybos vakaras „Mano 
dainos Jums, mylimos mo-
terys“ (k). 
15.35 „Valdovų rūmai“ (k). 
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga mei-
lė“. N-7
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  

18.50 „Kvartetas“. 
20.30 „Džiunglių knyga 2“. 
20.52 „Aviukas Šonas“. 
21.00 ARTi. Vitražas.  
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 Geofaktorius. 
22.30 „Vienui vieni“ (k). 
N-14 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Ne vienas kelyje (k).  
6.25 Mes pačios (k). 
6.50 Pasaulis X (k). N-7 
7.35 24 valandos (k). N-7 
8.40 Valanda su Rūta (k).  
9.50 Padėkime augti (k).  
10.15 Ne vienas kelyje (k).  
10.40 Pagalbos skambutis. 
N-7 
11.15 Nuo... Iki.... 
11.55 Yra, kaip yra (k). 
N-7 
13.05 KK2 (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7 
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 planuojustatyti.lt (k).  
16.20 KK2. N-7 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  

9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7

13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kastlas“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Apokalipto“. N-14  
0.20 „Juodas kadilakas“. S  
2.00 „Naša Raša“. N-14  
 

7.20 Žinios.  
7.50 Nuoga tiesa. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7  
9.55 „Sukčius“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Šiandien kimba.  
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau“.  
18.00 Reporteris. 
18.25 Kitoks pokalbis.  
19.25 „Sukčius“. N-7 
20.25 „Šerifas“. 
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Sukčius“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.30 „Miestelio patruliai“. 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
10.05 „Senis“. N-7  
11.05 Šlovės dienos. N-7  
11.55 Stilius.  
12.45 Specialus tyrimas.  
13.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Meilė kaip mėnu-
lis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Emigrantai.  
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Poseidonas“. N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. 
4.00 Auksinis protas.  
5.15 Emigrantai.  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
11.10 Yra, kaip yra. N-7 
12.15 Nuo...Iki....  

13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Kung Fu Panda“.  
14.10 „Bėgantis laikas“. 
N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios.  
22.10 „Romeo turi mirti“. 
N-14
0.30 „Visa menanti“. N-7 
1.25 „Alkatrazas“. N-7  
2.20 „Grubus žaidimas“. 
N-14

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.00 Ta proga!. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. 
N-7  
15.30 „Laukinė 
Esmeralda“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Griūk iš juoko. N-7  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  

22.30 „Brolis“. N-14  
0.35 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14  
1.30 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.25 „Po kupolu“. N-14  
   

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). 
N-7 
8.55 „Laukinis“. N-7 
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Įsimintinas kelias“. 
N-7 
23.35 „Taikinys“. N-7
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 

9.10 „Žmogus-voras“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“.  
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. 
N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Asmens sargybi-
nis“. N-7 
23.35 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
0.30 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Istorijos detektyvai.  
13.20 „Nesugalvotas gyve-
nimas“ (k). 
14.20 Piotro Čaikovskio 
„Gulbių ežeras“ gražiau-
siuose Lietuvos gamto-
vaizdžiuose (k).  
15.55 ...formatas. Poetas 
Gytis Norvilas.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga mei-
lė“. N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 

18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
18.50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
19.30 Architektės Gražinos 
Janulytės-Bernotienės 
kūryba. 
20.30 „Džiunglių knyga 2“. 
20.41 „Aviukas Šonas“. 
21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, for-
ma.  
22.20 Geofaktorius. 
22.30 „Smulkus nusikalti-
mas“. N-7 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta.  
11.55 Yra, kaip yra (k). 
N-7  
13.05 KK2 (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Alchemija.  
16.20 KK2. N-7  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.30 Adrenalinas. N-7  
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7  

13.00 „6 kadrai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7 
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kastlas“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Sena gera orgija“. 
N-14 
23.20 „Skaistuolio orgija“. 
N-14  
1.00 „CSI Majamis“. N-7 
1.50 „Naša Raša“. N-14 

7.20 Reporteris. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Sukčius“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau“. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Sukčius“. N-7 
20.25 „Stalino sūnus“. N-7 
21.30 Pasaulis X. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 „Šlovės dienos“. N-7  
11.55 Emigrantai.  
12.45 Gyvenimas. 
13.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Meilė kaip mėnu-
lis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 „Kalbantys vėjui“. 
N-14  
23.15 Vakaro žinios.  
23.30 „Degantis krūmas“. 
N-7  
1.00 „Puaro“. N-7 
2.45 Laba diena, Lietuva.  
3.40 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
4.25 Auksinis protas.  
5.30 Šventinė audiovizu-
alinė 3D projekcija „Mes 
stiprūs, Lietuva!“ (k).

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7

11.10 Yra, kaip yra. N-7 
12.15 Nuo...Iki....  
13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Kung Fu Panda“.  
14.10 „Bėgantis laikas“. 
N-7  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. 
22.10 „Kalinių lėktuvas“. 
N-14
0.25 „Visa menanti“. N-7  
1.20 „Alkatrazas“. N-7 
2.15 Sveikatos ABC (k). 

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.00 Griūk iš juoko. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. 
N-7  
15.30 „Laukinė 
Esmeralda“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7  
20.00 „Aplink pasaulį su 
žvaigžde“. N-7  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.30 „Brolis 2“. N-14  
1.10 „Dirbtinis intelek-
tas“. N-14  
2.05 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.55 „Po kupolu“. N-14
   

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). 
N-7 
8.55 „Laukinis“. N-7
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7  
21.30 „Sudrebink pasaulį“. 
N-7 
23.15 „Taikinys“. N-7 
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
9.10 „Žmogus-voras“. 

9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. 
N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės III. Nematomų 
žmonių namai“. N-14 
23.10 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7 
0.05 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.00 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Linija, spalva, forma 
(k). 
13.15 ARTi. Vitražas (k). 
13.45 Kultūros savanoriai 
(k). 
14.15 Muzika gyvai (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Eugenijus Ališanka.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga mei-
lė“. N-7 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
18.45 Koncertuojanti 
Europa. 
19.40 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  
22.20 Geofaktorius. 
22.30 „Valdovas“. 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
11.55 Yra, kaip yra (k). 
N-7  
13.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Mes pačios (k).  
16.20 Nuo... Iki... (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
16.00 „Mastrichto policija“. 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kastlas“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Teisingumo ieškoto-
jas“. N-14  
23.35 „Marta Marsė Mei 
Marlena“. N-14  
1.40 „Naša Raša“. N-14  
 

7.20 Reporteris.  
7.50 Pasaulis X. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Sukčius“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink pigiau“. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Sukčius“. N-7 
20.25 „Stalino sūnus“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Sukčius“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.30 „Miestelio patruliai“. 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
10.05 „Senis“. N-7  
11.05 „Degantis krūmas“ 
(k).. N-7  
12.35 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
14.00 Žinios. Orai.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 „Aguonų laukas“. N-7  
20.00 Vasara su LRT mu-
zika. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Jūrų ruoniai“. N-14  
0.30 Auksinis balsas.  
1.35 „Puaro“. N-7  
3.20 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
4.10 Vasara su LRT muzika 
(k). 
4.30 Pinigų karta (k). 
5.15 Bėdų turgus (k).

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 

8.50 24 valandos (k). N-7
10.00 Yra, kaip yra. N-7
11.10 Valanda su Rūta.  
13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Bėgantis laikas“. 
N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 „Marlis ir aš“. N-7 
21.50 „Trigubas X. 
Aukštesnis lygis“. N-14 
23.55 „Anakonda 3. 
Palikuonis“. N-14 
1.40 „Kalinių lėktuvas“ (k). 
N-14

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.0 „Aplink pasaulį su 
žvaigžde“. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. 
N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Rango“. N-7 
21.45 „Kelyje“. N-14  
23.40 „Derlinga žemė“. S  

1.25 „ „Delta“ būrys “. N-14
 

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Sudrebink pasaulį“ 
(k). N-7 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 Patrulis. N-7  
19.00 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7  
21.30 „Mirties angelas“. 
N-14 
23.05 „Bordžijos“. N-14 
1.05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
9.10 „Žmogus-voras“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 

13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Bekas. Akis už akį“. 
N-14 
22.50 „Vaikis“. 
0.55 „Mentalistas“ (k). N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 „Skirgaila“ (k). 
14.45 Architektės Gražinos 
Janulytės-Bernotienės kū-
ryba (k). 
15.45 Prisiminkime. 
Dainuoja Valentinas 
Adamkevičius (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Stasys Skrodenis.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai. I d. (k). 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.50 Benai, plaukiam į 
Nidą 2012.  
20.00 Nepaprasti Tučkaus 
ir jo viršininko nuotykiai. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 „Gintaro kelias“. 

21.30 Ryčio Zemkausko 
knygos „Tekstai keliaujan-
tiems autobusais ir trolei-
busais“ pristatymas. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Nenugalėtasis“. N-7 
0.15 Vienas eilėraštis (k). 
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.10 Tauro ragas (k). N-7 
11.40 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
12.10 24 valandos (k). N-7  
13.15 Nuo... Iki... (k).  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Autopilotas (k).  
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Alchemija.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7.  

16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kastlas“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Avarijų TV“. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 „Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai. N-14  
23.30 „Išlikimo eksperimen-
tas“. N-14  
1.35 „Sena gera orgija“. 
N-14
    

7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Sukčius“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvū-
nus“ 
18.00 Reporteris.  
18.25 „Kobra 12“. N-7 
19.30 „Vera. Varno spąs-
tai“. N-7 
21.30 „Lenktynininkas“. N-7 
23.55 „Atostogos Ibizoje“. 
S 
1.30 „Vera. Varno spąstai“. 
N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius.  
6.55 Emigrantai.  
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 „Padūkėliai marsupi-
lamiai“. 
9.25 „Animalija“. 
9.50 Juozas Paukštelis. 
Kaimynai. 
11.05 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. I d.  
12.00 Kauno arkivyskupo 
Liongino Virbalo ingresas 
Kauno arkikatedroje. 
14.00 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“. N-7  
15.05 Istorijos detektyvai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncer-
tas.  
17.55 Bėdų turgus. 
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 „Tu dalis manęs“. 
Koncertuoja Edgaras 
Lubys. 
22.30 „Ar gali būti blo-
giau?“. N-7  
0.10 Gyčio Paškevičiaus 
koncertas.  
2.30 „Šerloko Holmso su-
grįžimas“. N-7  
3.25 „Epochų ženklai“ (k). 
3.50 Istorijos detektyvai 
(k). 
4.35 „Tu dalis manęs“. 
Koncertuoja Edgaras Lubys 

(k). 

6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
6.55 „Zoro“. 
7.20 „“Nickelodeon“ valan-
da. Smalsutė Dora“. 
7.45 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Kačiukas vardu Au 2“.
10.00 „Inspektorius“ 
Gadžetas“.
11.30 „Šaunusis ponas 
Lapinas“.
13.15 „Mano tėtis keturko-
jis“. N-7  
15.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
16.25 „Čiauškutė“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Tarzanas“. 
20.45 „Vėl septyniolikos“. 
N-7 
22.50 „Kitoks parodijų fil-
mas“. N-14 
0.35 „Trigubas X. 
Aukštesnis lygis“ (k). N-7

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo“. 
10.15 „Skola tėtušiui“. N-7  
12.30 „Krokodilas Dandis“. 
N-7 
14.30 „Gyvenimo bangos“. 

N-7  
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.00 „Šunų viešbutis“. N-7  
19.30 Filmo pertraukoje – 
Eurojackpot. 
21.05 „Labas rytas“. N-7 
23.15 „Pragare“. N-14  
1.20 „Krikštatėvis“. N-14
    

7.10 „Amerikos talentai“ 
(k). 
9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Penktoji pavara“. 
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Zambijoje. 
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Pavojingi susiti-
kimai“. N-7 
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 „Mano mylimiausia 
ragana“. N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7 
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7 
19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina. 
22.10 „Palikti po pamokų“. 
N-14 
0.10 „Balsai iš anapus. 
Sugrįžimas“. S 
1.55 „Mano mylimiausia 
ragana“ (k). 
2.55 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7 
10.30 „Tai bent žvėrynėlis!“  
11.00 „Visa tiesa apie ka-
tes“. 
11.55 Naidželo Sleiterio 
vakarienė. 
12.25 Šios vasaros valgiai. 
13.00 „Žiedų ritmai“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“. 
16.50 „Akloji“. 
18.00 „Tabatos salonas“. 
19.00 „Eliza“. N-7 
21.00 „Paslaptys“. N-14 
23.05 „Bermudų trikampis 
Šiaurės jūroje“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Legendos (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
11.05 Vienas eilėraštis (k). 
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros aka-
demija.  
13.00 Filmas-koncertas 
„Pamestas vaikas“. 
14.10 Pinigų karta.  
15.00 „Mes - tavo vaikai“. 
15.50 Koncertas „Puokštė 
profesorės Veronikos 
Vitaitės 75-mečiui“. 

17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios.  
18.15 Muzika gyvai.  
19.30 „Dobilėlis penkiala-
pis“. 
21.05 „Napoleonas 
Kitkauskas. Kertiniai akme-
nys“. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.45 „Jūrų ruoniai“ (k). 
N-14

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 „Pasaulio uostai“.  
20.30 „Ufologų pasakoji-
mai“.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7  
1.30 24 valandos (k). N-7  
3.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
4.25 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Padėkime augti (k).  
5.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  

9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Nuo amato iki verslo.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“. 

N-7  
13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7  
15.15 Aukščiausia pavara. 
16.15 Herojus. N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas“.
21.00 Be stabdžių. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „24 valandos“. N-14  
23.00 „Mačetė“. S  
1.05 „Teisingumo ieškoto-
jas“. N-14
      

7.55 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
9.00 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui.  
12.40 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.00 „Kartachena. 
Prikaustyta prie lovos“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“ 
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Merfio dėsnis“. N-7 
23.50 „REC 3. Vestuvių 
košmaras“. S 
1.35 „Kartachena. 
Prikaustyta prie lovos“. N-7

6 mėn.
EUR LT

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 36.00 124.32
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 30.00 103.56
„Anykšta“ šeštadieniais 24.00 82.86
Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 25.00 86.32
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 20.00 69.06
„Anykšta“ šeštadieniais 16.00 55.24
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

17.38 60.00
3 numeriai
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„Aukštaitiškas formatas“ 3.47 11.97

Prenumeruokite tinklalapyje 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt
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užsisakę visos savaitės “Anykštą” ne trumpesniam kaip 

6 mėnesių laikotarpiui.
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II - ajam pusmečiui
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Birželis – tylos mėnuo 

Kaip sako iš Anykščių krašto kilęs 
istorikas, mokslų daktaras Norbertas 
Černiauskas, kuris nuo 2005 m. ren-
gia kasmetinį sąskrydį „Trakinių par-
tizanai“, ekspedicijos „Misija Sibiras 
2010“ dalyvis, Lietuvai nėra tragiš-
kesnio mėnesio už birželį. Birželio 
mėnesį įvyko Lietuvos okupacija, ku-
rią įvykdė TSRS kariuomenė, birželį 
per Lietuvą persirito Antrojo pasauli-
nio karo banga, birželio 14 dieną at-
verstas vienas iš skaudžiausių lietuvių 
tautos puslapių – tremtis. 

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Są-
junga pradėjo masinius gyventojų 
trėmimus  į Sibirą ir Šiaurinius regi-
onus. Deportacija į Sibirą 1941 metų 

Projektas „Kaukės“
Plačiai nuskambėjo istorija apie 

tai, kad Jekaterinburge vienas žmo-
gus puolė niokoti miesto deputatų 
mašinas šaukdamas „SSSR tokių 
mašinų nebuvo“. Šis įvykis aiškiai 
liudija, kad buvusios Tarybų Sąjun-
gos erdvėje vėl atgyja komunizmo 
chimera. Žmonių sąmonėje užfik-
suoti propagandos vaizdiniai piešia 
tą laikotarpį kaip tą, kuriame buvo 

daug gėrio.  
Lietuvoje vis garsiau girdisi balsai 

tų, kurie teigia, kad nepriklausomy-
bės praradimas Lietuvai nepadarė 
žalos, vyko spartus ūkio moderniza-
vimas, valdžia rūpinosi žmonėmis ir 
t.t. 

„Anykšta“ pradeda projektą „Kau-
kės“, kuris būtų ta atsvara, kuri leistų 
nuplėšti kaukes nuo šliaužiančios 

prokomunistinės propagandos ir isto-
rinės užmaršties. Projekte, remiantis 
rašytiniais šaltiniais, pasakojimais, 
skenuota medžiaga,  bus pateikia-
mos propagandos dirbtinai sukurtos 
„istorinės kaukės“, kurias sovietinė 
santvarka bandė pateikti kaip tiesą, 
ir gyvų liudininkų parodymai, kurie 
„nukrapštytų pudrą“ nuo klastočių. 
Tuo labiau, kad lietuvių tauta per 

okupacijos metus patyrė visokeriopų 
netekčių – ištremti žmonės, kovose 
žuvę pokario partizanai, priverstinė 
kolektyvizacija, kultūros ir meno, 
žmogaus teisių suvaržymai. Pro-
jekte bus publikuojamas straipsnių, 
iliustruotų archyvinėmis ir šiuolai-
kinėmis nuotraukomis, skenuota ar-
chyvine medžiaga. Kiekviename iš 
straipsnių bus pateikiama, kaip gy-

venimą vaizdavo tuometinė spauda, 
remiantis tiek „Kolektyvinio darbo“ 
publikacijomis, tiek knygomis, tiek 
pasakojimais, straipsnį komentuos 
ir to meto įvykių liudininkai, kurie 
nepasidavė propagandai.

Tikimės, kad skaitytojai kartu su 
mumis iš naujo įvertins tarybinį pe-
riodą Lietuvoje ir Anykščių krašte.

-ANYKŠTA

Nejauki tyla – tremtis
Tarybinė visuomenė pati humaniškiausia, čia kiekvienas sau-

gomas, globojamas, nėra neteisybės, nedarbo ir kitų buržuazinių 
blogybių. Taip ilgą laiką buvo kalama okupuotos Lietuvos gyven-
tojams. Šį kartą apie temą, kuri nebuvo minima tarybiniu laiko-
tarpiu - tremtį.  

birželio 14 dieną 3 valandą nakties 
Maskvos įsakymu visame Pabaltijyje 
– Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – vie-
nu metu prasidėjo pirmoji masinė 
žmonių deportacija į Sibirą. Perpildy-
ti ešelonai vienas po kito riedėjo į Ry-
tus, išveždami daugiau kaip 40 tūks-
tančių įvairų tautybių žmonių, kurių 
didžiajai daliai nebuvo lemta sugrįžti. 
Iš viso išvežta iš Lietuvos apie 18 500 
žmonių, kurių didžioji dalis vežti į 
tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. 

Didžiausias trėmimas įvykdytas 
1948 metais gegužės 22 dieną. 4 
valandą ryto įvykdytas didžiausias 
masinis Lietuvos gyventojų trėmi-
mas, kurio metu panaudojus gyvuli-
nius vagonus ištremta apie 40 tūkst. 
žmonių, iš – 10 897 vaikų iki 15 metų 

amžiaus. Vykdant centrinio bolševikų 
aparato Maskvoje direktyvas, tremti-
niai gabenti į Sibirą, SSRS pietus ir 
kitas menkai tinkamas išgyvenimui 
vietoves. Tarp įvairių sovietinio re-
žimo represijų prieš Lietuvos gyven-
tojus šie trėmimai užima svarbiausią 
vietą.

Ši nusikalstama valdžios veikla 
TSRS vykdyta iki 1953 metų, kaip 
priemonė susidoroti su politiniais 
priešininkais ir įvaryti gyventojams 
baimę. Tik mirus diktatoriui Josifui 
Stalinui iš Lietuvos ištremti žmo-
nės 1956 m. pradėjo grįžti į savo tėvy-
nę. Iš pradžių buvo leista grįžti maž-
daug 17 tūkst. tremtinių, o iki 1970  
m. į Lietuvą grįžo apie 80 tūkst. žmo-
nių. Vidutiniškai tremtyje, lageriuose 
ir kalėjimuose žmonės dažniausiai 
praleisdavo iki dešimt metų. 

Apytikriais skaičiavimais, daugiau 
nei 300 tūkstančių Lietuvos gyvento-
jų buvo ištremti į Sibirą ir įkalinti so-
vietų valdžios. Tiksliai nėra žinoma, 
ir kiek ištremtųjų grįžo į Lietuvą. Yra 
duomenų, kad 1956–1960 metais iš 
tremties buvo paleista 63 tūkst. trem-
tinių, o lageriuose žuvo apie 35 proc. 
kalinių. 

Lietuva neteko 10 procentų 
gyventojų

Taigi, skaičiuojant, kad prieš 
karą Lietuvoje apytikriai gyveno 
apie 3 milijonus žmonių, maždaug 
10 procentų gyventojų komunistų 
valdžios buvo ištremta. Tai visiš-
kai atitinka lenininę-marksistinę 
teoriją ir praktiką, kuri teigė, kad 
statant socializmą neišvengiamai 
reikia paaukoti maždaug 10 pro-
centų visuomenės. 

Lietuva per tremtį neteko dau-
gybės šviesių ir verslių žmonių, 
kai kurie iš jų ir gyvendami Sibire 
būdavo antrą kartą „išbuožinami“ 
ir dar kartą nuteisiami tremčiai. 
Lietuvių tremtinių kapai išsibarstė 
visoje didžiulėje buvusios sovietų 
imperijos teritorijoje – nuo Lapte-
vų jūros iki Kazachstano stepių. Ir 
pats mačiau Irkutsko srityje chu-
žyro gyvenvietėje tremtinių ka-
pines – iš aplinkos lietuvių kapai 
išsiskyrė aukštais kryžiais, taip pat 
teko kalbinti ir žmones, kurie gy-
veno šalia lietuvių tremtinių. Vie-
nas iš Jelancų senesnių gyventojų 
pasakoja, kad mokėsi kartu su lie-
tuviais mokykloje. „Kai juos atve-
žė, jie rusiškai nemokėjo, tai mes 
juos erzindavom. Praėjo metai, jie 
išmoko kalbą ir iš karto kelias kla-
ses peršoko, o mes, kvailiai, toj pa-
čioj klasėj taip ir likom“,- šypsojosi 
vietinis gyventojas Andrejus. Beje, 
jis pasakojo, kad vietiniai labai 
šaipėsi ir iš to, kad atkelti lietuviai 
prašė vietinių atiduoti jiems gyvu-
lių mėšlą. „Nesupratom, ką jie su 
tuo mėšlu darys, bet kai rudenį lie-
tuviai nuėmė derlių, kitais metais 
mėšlą jau sau pasilikom.“,- kalbėjo 
tas pats Andrėjus, kaip mokėsi iš 
tremtinių žemdirbystės. 

Kartoteka – tuščia

Tačiau ši tema įdomi tuo, kad ne-
paisant didžiulio žmonių skaičiaus, 
kurį palietė komunistų valdžios nu-
sikalstama veikla, tremties Tarybų 
Sąjungoje... nebuvo. Nebuvo jos ir 
Lietuvoje. Tiesa, mokyklose vaikai 
žinojo apie tremtį, bet šitaip su žmo-
nėmis susidorodavo, aišku ne tarybi-
nė santvarka, o caro valdžia. Plačiai 
buvo mokoma apie dekabristus arba 
tremtį, kurią patyrė bolševikų vadas 
Vladimiras Leninas. 

Tačiau kitokios tremties nebuvo. 
Tarybiniais laikais net ir tremtinių 
šeimose augę vaikai ne iš karto suži-
nodavo, kad tėvai patyrė tremtį. Šia 
tema žmonės vengė kalbėti. Iš kitos 
pusės, tremtinio statusas valdžios 
akyse prilygo raupsauotojam.   

Anykščių L.ir S.didžiulių viešo-
sios bibliotekos Kraštotyros skyriaus 
vedėja Audronė Berezauskienė irgi 
sako, kad apie tremtį sužinojo tik pra-
dėjusi dirbti. „Mano giminėje nebuvo 
ištremtųjų, niekas apie tokius dalykus 
nekalbėjo. Tik pradėjusi dirbti su-
žinojau apie trėmimus“,- prisiminė 
A.Berezauskienė. 

Kartu perverčiame tremčiai skirtą 
kartoteką. Tarybiniu laikotarpiu - nie-
ko. Iki pat nepriklausomybės paskel-
bimo. Pirmieji straipsniai šia tema 
imami atsargiai publikuoti apie 1990-
uosius. „Kraštotyros kartoteka rodo, 
kad šia tema iki to laiko nebuvo rašo-
ma“, - konstatuoja A.Berezauskienė.  

Vis dėlto, vieną epizodą, kur rašo-
ma apie tremtį, radome – 1979 metais 
išleistoje knygoje „Sakmė apie Juzą“ 
tremtį mini rašytojas Juozas Baltušis. 

Išsaugotose A.Baltušio rankraščiuo-
se matyti, kaip rašytojas taisė kūrinį. 
Daugelį dalykų keitė, o štai Sibirą 
paliko. „Jis apie daugelį dalykų kal-
bėjo drąsiai, neįsivaizduoju, kaip 
mes, anykštėnai, galėjom iš jo atim-
ti Garbės piliečio vardą. Manau, tai 
didžiausia anykštėnų klaida“,- sakė 
A.Berezauskienė. 

Tremtinių atsiminimai pradėti 
rinkti po nepriklausomybės p askel-
bimo. „1948 m. birželio 22 d. ištrėmė 
į Sibirą su senais tėvais (tėvui Jonui 
buvo apie 80 m, motinai Marijonai – 
apie 70) ir nėščia brolio žmona Gene 
bei  3 metų sūneliu... Motina mirė 
1949 m, tėvas išgyveno Sibire 10 
metų ir mirė. Į Lietuvą grįžau 1959 
m. Nebuvo kur gyventi. Milicija pa-
reiškė, kad tas, kuris laikys grįžusį 
iš tremties, turės kasdien mokėti 10 
rublių. Gal 5 kartus pasirašiau, kad 
nereikia palikto turto, darban nepri-
ėmė, neregistravo... 1959 m. ištekė-
jau. Šliūbą paėmėm bažnyčioje, o 
metrikuotis neleido. Rusijoj išduotas 
pasas  - be teisės grįžti į Lietuvą, 
o aš grįžau“,- apie tremtį pasako-
jo Valerija Jegėlaitė-Ivanauskienė 
1998 metais. Jos pasakojimą užrašė 
Šovenių kaimo bibliotekininkė Zita 
Banelienė. 

Pavieniai tremtinių atsiminimai 
ilgainiui išsiveržė galingu srautu, 
sugulė į straipsnių rinkinius knygas. 
„Manau, kad daug netektume, jeigu ši 
tema būtų likusi nutylėta“, -įsitikinusi 
A.Berezauskienė. Anykštėnų tremti-
nių atminimai sugulė į knygą „Gyvoji 
Atmintis“, išleistą 2010 metais. 

-ANYKŠTA

Tremtinių laidotuvės Krasnojarsko krašte.

Lietuvės ir estės Balchašo lageryje. 
Nuotraukos iš knygos „Gyvoji atmintis“

Tremtį perėjusi Anykščių politinių ka-
linių ir tremtinių sąjungos Anykščių sky-
riaus pirmininkė Prima PETRYLIENĖ:

„Mane suėmė 1950 metų vasario 18 
dieną. Tardė 5 mėnesius. Teismo nebuvo, 
nuteisė už akių „troika“ dešimt metų griež-
to režimo lagerio bausme.Vežė į Sibiro la-
gerius, atsidūriau Taišeto lageryje. Vėliau 
perkėlė į Kazachstaną, Karabaso lagerį. 
Po Stalino mirties mane perkėlė į Balcha-
šo lagerį. Į Lietuvą sugrįžau po 6,5 metų. 
Nuteisė mane devyniolikmetę mergaitę, o 
grįžau 26 metų mergina. Mano patys gražiausi jaunystės metai liko ten, 
Sibire, tarp kalėjimo sienų. O Sibiro lagerių pragaras dar ir dabar sapnuo-
jasi naktimis ir turbūt sapnuosis, kol užmerksiu akis.

Kodėl reikia atsiminti? Gyvenime įsimenamos geriausios ir skaudžiau-
sios akimirkos. Tremtis iš manęs atėmė viską – jaunystę, šeimą, tėvynę, 
planus. Viskas žlugo, o tolimesnis kelias tebuvo kančia ir skausmas. To 
neįmanoma pamiršti. Kaip galima pamiršti, kaip tave pusę metų kiekvie-
ną naktį tardo, kaip galima pamiršti alkį, darbą naktimis didžiuliame šal-
tyje? 

Tremtį svarbu atsiminti, nes ji geriausiai atspindėjo komunistinės sis-
temos esmę. Kalėjo visų tautų žmonės. Kartu tremtyje buvo ir ukrainie-
čiai, rusai, estai, korėjiečiai ir japonai. Šita sistema siekė sunaikinti visas 
tautas, norėjo sunaikinti tai, kas tose tautose buvo savita. O ir pati rusų 
tauta buvo pavergta ir vargana. Prie lagerių ateidavo rusų vaikai prašyti iš 
mūsų, kalinių, cukraus gabaliuko.  

Jeigu jaunajai kartai nekalbėsime, kokia buvo baisi santvarka, jie ir 
nežinos“.    

KAUKĖS
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Svarbiausia – nuoseklumas

Žinant, kad pagrindinė žinias-
klaidos prievolė socialistinėje ideo-
logijoje auklėti ir tinkama kryptimi 
nukreipti liaudies masių dėmesį, 
nenuostabu, kad visa sukilimo eiga 
buvo pateikiama labai paprastu pasa-
kojimo stiliumi, kurio būtų galima ir 
dabar mokytis, kaip kokioje Adolfo 
Šapokos rašytoje istorijoje. 

Sukilimui paminėti buvo skirta ke-
letas pasakojimų, dar keliuose jų buvo 
pasakojama apie svarbiausius sukili-
mo vadus. Apie ginčų, interpretacijų 
ar skirtingų nuomonių spausdinimą 
negalėjo būti nei kalbos. Pagrindinė 
sukilimo priežastis Lietuvoje – vals-
tiečių kova prieš eksploatatorius dva-
rininkus ir žemvaldžius. Lietuvoje 
vyraujanti sukilimo priežastis – ne-
mokamas žemių dalinimas sukilimo 

Po „Anykštoje“ publikuoto straipsnio „Šauniausi kolūkiečiai: staty-
bininkės ir milų vėlėjai“ redakcija sulaukė skambučio. Paskambinusi 
moteris sakė, jog tekste, kuris yra rašytas 1960-aisiais, yra skelbiama 
netiesa apie Rubikiuose gyvenančius Joną ir Rozalę Tuskenius. „Bešir-
dis sūnus“ pavadintame straipsnelyje P. Juselis rašo, esą J. ir R. Tuske-
nių sūnus Albinas su žmona Gene skriaudžia tėvus. Moteris teigė, kad 
tekste rašoma netiesa ir vėlesniuose numeriuose buvo išspausdintas 
paneigimas.

1960 metų „Kolektyvinio darbo“ numeriuose tokio paneigimo nera-
dome, tačiau atsiprašome, jei pateiktu tekstu įžeidėme.

Straipsniuose pateikiamos atsitiktinės senosios „Kolektyvinio darbo“ 
publikacijos. Jomis nevertiname, nekritikuojame, nenorime įžeisti.

1863 metų sukilimas vertintas 
kaip kova prieš carizmą

1963 metais sukako šimtas metų nuo 1863 – 1864 metų sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje pradžios. 
Šio jubiliejaus tarybinė valdžia negalėjo nepastebėti. Bet tai nereiškė, jog gilų randą tautos istorijoje 
palikęs įvykis turi teisę būti parodytas ne per propagandos prizmę. Apžvelgiame, ką apie sukilimo 
sukaktį, rašė „Kolektyvinis darbas“.

dalyviams. Nors, reikia pripažinti, su 
šiuo teiginiu sunku ginčytis, žemių 
dalybos savanoriams laisvės kovų 
dalyviams masalu Lietuvos istorijoje 
buvo ne kartą.

Tad kaip vyko sukilimas? Visų 
pirma, niekur neminima, kad jis būtų 
vykęs prieš Rusiją. „Nacionalistinės“ 
ir valstybingumo gaidelės skamba tik 
rašant apie sukilimo pradžią Lenkijo-
je. Nors dabar atvirai pripažįstama, 
kad ne mažesnę įtaką sukilimui, o gal 
ir didesnę, turėjo siekis atstatyti Lie-
tuvos – Lenkijos valstybę. Tačiau šis 
siekis dominuojantis buvo diduome-
nės sluoksnyje, o apie ją kalbėti gali-
ma tik blogai, arba nieko. Šiuo atveju 
sukilimas pateikiamas kaip liaudies 
atsakas ją iškankinusiam carizmui ir 
siekis likviduoti feodalizmo liekanas.

Nors labai silpnai, bet paminimas 
ir faktas, kad pats sukilimas buvo 

nevienalytis. Paminima, kad patys 
sukilėliai buvo susiskirstę į dvi bri-
gadas – „raudonuosius“ (kitaip sa-
kant teisingus, nes išryškinama jų 
nuostata žemę duoti valstiečiams) ir 
„baltuosius“ (daug blogesnius, jiems 
apibūdinti naudojami vieni didžiau-
sių tarybinės propagandos kaltinimų 
– „dvarininkų ir pramoninės buržua-
zijos partija“), kurie prie sukilimo pri-
sijungė, nes „negalėdami sustabdyti 
sukilimo prisijungė prie jo ir nukreip-
ti jį sau pageidaujama linkme“.

Toliau sekė ilgas pasakojimas apie 
bendrąją sukilimo eigą. Galiausiai 
sukilimas buvo apžvelgtas tarybiniu 
socialistiniu stiliumi: „Nors sukili-
mas buvo nuslopintas, jo reikšmė 
istorijoje labai didelė: jis pagreitino 
feodalinių – baudžiavinių liekanų 
likvidavimą, sudavė sunkų smūgį 
tarptautiniam žandarui carizmui, 

padėjo stiprėti revoliucinės kovos 
ryšiams tarp lenkų, ukrainiečių, lie-
tuvių, baltarusių“.

Anykštėnai taip pat 
dalyvavo sukilime

1963 metų sausio 25 dienos nume-
ryje „Kolektyvinis darbas“ rašė apie 
sukilimą Anykščių krašte. 

Pirmas veiksmas prasideda 
faktu, kad vienas sukilimo vadų 
Z.Sierakauskas su sukilėlių būriu pir-
mą didelį laimėjimą iškovojo prie pat 
Anykščių krašto. Balandžio 6 dieną 
Raguvos miške įvyko kautynės, ku-
riose sukilėliai sumušė pulkininko 
Kavero vadovaujamą caro kariuome-
nės dalinį, paėmė gurguolę. Šios kau-
tynės pristatomos kaip pirmas didelis 
sukilėlių laimėjimas. 

Toliau pateikiame kas buvo rašoma 
„Kolektyviniame darbe“:

„Tuo tarpu Anykščiuose, kaip ma-
tyti iš generolo Lichačiovo 1863 m. 
balandžio 22 d. raporto generalguber-
natoriui, vyko sukilimas. Lichačiovas 
prašė „leidimo imtis griežtų admi-
nistracinių priemonių, reikalingų be-
veik visuotiniam sukilimui Anykščių 
miestelyje ir Užpalių dvare ruošia-
mam sukilimui numalšinti“. Netru-
kus į Anykščių rajoną ir buvo atsiųs-
tas gerai ginkluotas carinės gvardijos 
dalinys, vadovaujamas generolo Ga-
neckio.

Ant Šventosios upės kranto ir 
šiandien stovi baltomis kolonomis 
papuošti rūmai, kuriuose šiuo metu 
yra rajono biblioteka. Prieš 1863 me-
tus šiuos rūmus pasistatydino dvari-
ninkė Okuličiūtė. Sukilimo metu čia 
buvo vietos sukilėlių štabo būstinė. 
Po grindimis buvęs įrengtas slaptas 
ginklų sandėlis. Sukilėlių būstinės ir 
ginklų sandėlio paslaptį žinojo suki-
lėlių malšintojo Amados sekretorius 
ir ją išdavė. Okuličiūtė buvo suimta 
ir išsiųsta, o rūmus Amada dovanojo 
išdavikui sekretoriui. Po kurio laiko 
sekretorių rado pakartą ar pasikorusį. 
Generolas Amada dėl to anykštėnus 
tardė, kai kuriuos net pakarti įsakė.

Sekretorių palaidojo už senųjų 
miestelio kapinių, pastatė paminklą. 
1905 m. sukilę anykštėnai paminklą 
sugriovė, kapą išardė.

Persikėlę iš Raguvos miš-
kų, sukilėlių būriai, vadovaujami 
Z.Sierakausko, sustojo miškuose tarp 
Andrioniškio ir Anykščių. Čia Siera-
kauskas ir jo bendražygiai apmokė 
sukilėlių kariuomenę, turėjusią jau 
apie 2000 žmonių, ją performavo: 
buvo sudarytas sukilėlių štabas, iš 
raitelių sudarė eskadronus, o pėsti-
ninkai buvo padalinti į 9 batalionus. 8 
batalionai buvo ginkluoti dalgiais, ir 
tik vienas – medžiokliniais šautuvais. 
Ginklų, net dalgių, sukilėliams trūko. 
Sukilėliams buvo nustatyta uniforma: 
pilka milo sermėga, sujuosta diržu 
arba juosta, ir juoda kepurė.

Formuodamas sukilėlių kariuome-
nę Anykščių – Andrioniškio stovy-
kloje, Z.Sierakauskas stengėsi nesu-
sidurti su caro kariuomene. Atlikęs 
pertvarkymo darbus, Z.Sierakauskas 
padalijo sukilėlių kariuomenę į tris 
kolonas, skirtingais keliais pasiuntė 
jas šiaurės Lietuvos kryptimi.

Anykštėnams buvo įsakyta rinktis 
Šlavėnų dvare. Į sukilėlius išėjo du 
poeto A. Baranausko broliai – Jonas 
ir Anupras, samdinys Juozapas Ruk-
ša, daraktorius Antanas Šinkūnas, 
Uzdonas ir kiti Pavarių kaimo vyrai; 
keli sukilėliai buvo iš Šeimyniškių, jų 
tarpe du jaunuoliai – Jonas ir Stasys 
Šukiai.

Iš Šlavėnų anykštėnai traukė Svė-
dasų link. Žygio metu prie būrio pri-
sijungė nauji sukilėliai – svėdasiškiai, 
Salų apylinkių gyventojai. Salų miš-
kuose jie buvo apmokyti, o paskui, 
Kolyškos vadovaujami, patraukė Bir-
žų link. Biržų miškuose Z. Sierakaus-
ko kolona susijungė su B. Kolyškos 
kolona. Balandžio 26 d. netoli Medei-
kių kaimo įvyko kautynės. carinės 
kariuomenės dalys, majoro Merlino 
vadovaujamos, po 4 val. trukusio su-
sišaudymo buvo priverstos trauktis. 
Naktį iš balandžio mėn. 26 į 27 d. 
generolas Ganeckis 3000 gvardijos 
šaulių skubiai permetė iš Anykščių 
prie Medeikių. 1863 m. balandžio 27 
d. prie Gudiškių Sierakausko ir Ko-
lyškos būrius gvardiečiai sumušė ir 
išvaikė. Į nelaisvę pateko B. Kolyška 
ir 36 sukilėliai. Z. Sierakauskas buvo 
sužeistas, vėliau paimtas į nelaisvę ir 
Muravjovo- koriko įsakymu 1863 m. 
birželio mėn. 27 d. pakartas Vilniuje.

<...>
Kas tuo metu dėjosi Anykščiuose 

ir visoje Lietuvoje, aprašė J. Biliūnas 
„Liūdnoje pasakoje“.

„Degino sodžius, šaudė ir korė ir iš 
tėvynės tolimos šiaurės šalin žmones 
gabeno. Nepasigailėjo nei žilų sene-
lių, nei sergančių moterų, nei nekaltų 
mažų kūdikių. Visas kraštas kalėjimu 
virtu. Niekas nebebuvo tikras rytdie-
nos, nežinojo, gultų eidamas, ar beat-
bus laisvas iš miego“.

Tačiau nei kalėjimai, nei ištrėmi-
mai neužgesino liaudies širdyje ge-
resnės ateities vilčių, ryžto kovoti iki 
pergalės“, - su šiek tiek socialistine 
gaida pasakojimą apie 1863 – 1864 
metų sukilimą Anykščių krašte baigė 
V. Pilkauskas.

- ANYKŠTA

Sukilėlių stovyklos vietą Teresbore dabar žymi paminklinis akmuo.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vienas svarbiausių sukilimo 
vadų Zigmantas Sierakauskas 
veikė ir Anykščių apylinkėse.

Šią nuotrauka „Kolektyvinis darbas“ 1963 metais pristatė sukilimą.
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UAB „Anykštos 
redakcija“ gali paruošti ir 

atspausdinti
mA3 ir A4 dydžio 

plakatus

Keičiasi socialinio 
draudimo įmokų dydžiai

Nuo 2015 m. liepos 1 d. padidinus minimaliąją mėnesinę algą 
(MMA) ir bazinę pensiją, keičiasi savarankiškai dirbančių asme-
nų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio 
draudimo (VSD) įmokų suma.

9 proc. MMA dydžio PSD įmoka savarankiškai dirbantiems asme-
nims nuo liepos 1 d. bus 29 eurai. Tokio dydžio PSD įmokas moka 
šie savarankiškai dirbantys asmenys:

Individualių įmonių savininkai;• 
Tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji • 
nariai;
Mažųjų bendrijų nariai;• 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla;• 
Šeimynos dalyviai;• 
Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, ku-• 
rių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių 
metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos 
yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai ir jie yra pri-
dėtinės vertės mokesčio mokėtojai.
Kiti asmenys (pvz., įsigyjantys verslo liudijimą arba besidrau-• 
džiantys savarankiškai) PSD įmoką privalo mokėti Valstybinei 
mokesčių inspekcijai.

Asmenims, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai jų že-
mės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio 
vienetai arba didesnis, kiekvieną mėnesį nuo MMA mokamų VSD 
įmokų dydis nuo liepos 1 d. yra 92,63 eurai (95,88 eurai, jei asmuo 
pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias 
pensijų įmokas savo lėšomis).

Už šeimynos dalyvius kas mėnesį nuo MMA mokamų VSD įmo-
kų dydis nuo liepos 1 d. yra 92,63 eurai (95,88 eurai, jei asmuo 
pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias 
pensijų įmokas savo lėšomis).

Jeigu nuo liepos 1 d. už individualių įmonės savininką, ūkinės 
bendrijos tikrąjį narį ar mažosios bendrijos narį turi būti priskaičiuo-
jama VSD įmoka nuo MMA, tai šios VSD įmokos dydis yra 85,48 
eurai (88,73 eurai, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėda-
mas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis).

Nuo liepos 1 d. verslo liudijimus turinčių asmenų už visą mėnesį 
galiojantį verslo liudijimą VSD įmokos dydis yra 54 eurai.

Apie šiuos pokyčius kiekvienas savarankiškai dirbantis asmuo 
bus informuojamas asmeniškai, žinute Elektroninėje draudėjų ap-
tarnavimo sistemoje (www.draudejai.sodra.lt).

„Sodros“ Utenos skyrius

Sušilus orams daugelis skuba pasimėgauti saulės spinduliais. 
Tačiau dauguma tą daro vis dar neatsakingai – deginasi vidurdie-
nį ir dažniausiai – per ilgai. Apie didelį saulės pavojų odai – nude-
gimą – pasakojo Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveika-
tos priežiūros centro šeimos gydytoja Aurika Treščenko.

Būdas išvengti nudegimo 
nuo saulės – poilsis pavėsyje 

ir gydytojo pagalbos neprireikia“, – 
pasakojo gydytoja A. Treščenko. 

Pasak gydytojos, pirmo laipsnio nu-
degimai pasireiškia odos paraudimu, ji 
gali švelniai patinti. „Tokių nudegimų 
geriausia „nejudinti“ – netepti jokiais 
tepalais ar liaudiškomis priemonėmis. 
Skausmą puikiai malšina vėsūs kom-
presai. Oda turi kvėpuoti natūraliai. 
Galima praustis, tačiau netrinti ir ne-
naudoti šveitiklių“, – patarė A. Treš-
čenko.

Antro B laipsnio nudegimas geriau-
siai pažįstamas iš besilupančios odos. 
Tai – neišvengiamas procesas, kadangi 
taip yra pašalinamos nebegyvos odos 
ląstelės. Specialistai pataria atsilupu-
sios odos jokiais būdais nelupti, ne-
šveisti, kad nudegusi vieta nebūtų dar 
labiau pažeista.

„Iš pradžių oda tik parausta, vėliau 

tampa ypač skausminga, atsisluoks-
niuoja plona odos plėvelė, po kuria 
kaupiasi skystis. Odai pratrūkus, skys-
tis išteka, o buvęs prieš tai plonas jos 
sluoksnis nusilupa. Dirbtinai tokios 
odelės jokiais būdais neplėšti, o nusi-
lupus iš pradžių netepti, leisti kvėpuoti. 
Esant ypač stipriam nudegimui, kada 
iš po nusilupusio odos sluoksnio atsi-
veria rausva jautri odelė, galima tepti 
sidabro sulfadiazino tepalu. Jis greiti-
na gijimą. Deja, jam reikalingas recep-
tas“, – perspėjo šeimos gydytoja. 

Daugelis mūsų vis dar pasitiki liau-
diškomis priemonėmis. Kai kurios 
jų nėra blogos ir, jei ne gydo, tai bent 
nekenkia. Tačiau liaudyje dar gajus 
mitas, esą aliejus gydo nudegimus. 
Gydytoja apie liaudies medicinos prie-
mones yra kiek kitokios nuomonės: 
„Liaudiškos priemonės padeda labiau 
psichologiškai – ramu, kad nors kažką 
padarei. Aliejus, kaip ir bet koks kitas 
riebalas, nenaudotinas prie visų rūšių 
nudegimų. Kefyras, ypač ištrauktas iš 
šaldytuvo, veikia labiau vėsinančiai, 
nei gydančiai. Tą patį, ir sveikiau, gali 
padaryti vėsūs kompresai su vande-
niu“.

Specialistai, o ypač – reklaminės 
gamintojų kampanijos skatina neiti į 
lauką odos nepatepus specialiu nuo 
ultravioletinių spindulių saugančiu 
kremu. Tačiau vis pasirodo informa-
cija, kad šie kremai padeda nenudegti 
odos, bet tuo pačiu jai yra kenksmingi. 
Klausėme gydytojos nuomonės apie 
tokio pobūdžio kremus.

„Dėl kremų nuo saulės pastaruoju 
metu kyla daug diskusijų. Nėra rim-
tų įrodymų, kad tokie kremai sukeltų 
vėžį, tačiau įrodyta, kad jie negali 100 
proc. padėti išvengti odos vėžio. Be to, 
nereikia pervertinti kremo paskirčių. 
Kremas skirtas apsaugoti odos ląste-
les nuo suvėžėjimo, tačiau be saiko 
kepinantis saulėje jis neapsaugos nuo 
nudegimo. Daug efektyviau nuo nude-
gimų saugo ilgi lininiai ar medvilniniai 
drabužiai bei kuo trumpesnis buvimas 
saulėkaitoje“, – dėstė A. Treščenko. 

Reikia pastebėti, kad per ilgai bū-
nant saulėje rizikuojama ne tik nudegti 
odą, bet ir gauti saulės smūgį, perkaisti. 
Taip pat nesaikingas mėgavimasis sau-
lės spinduliais sendina odą, ją sausina. 
Todėl einant į lauką reikia uždengti 

Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 
šeimos gydytoja Aurika Treščenko sakė, kad nuo saulės nudegusios 
odos gydymas liaudiškomis priemonėmis padeda tik psichologiškai.

galvą kepure, vartoti daug vandens.
„Pasimokykime iš pietiečių: 

jų drabužiai dengia didžiąją dalį 
kūno, saulė gauna palaižyti tik dalį 
veido, kur neuždengia plačiabrylė 
kepurė, ir rankų bei kojų pirštus. 
Be to, pietų šalių kultūroje ne vel-
tui atsirado siesta. Tik pasislėpus 
pavėsyje galima išvengti nude-
gimo saulėje. Deja, stebuklingo 
kremo, leidžiančio valandų valan-
das gulėti saulėkaitoje, dar niekas 
neišrado“, – sakė šeimos gydytoja 
Aurika Treščenko.

Trumpą laiko tarpą pabūti saulės 
atokaitoje sveika: tuomet organizme 
gaminasi vitaminas D, gerėja nuotai-
ka ir savijauta. Tačiau pasiilgę saulės 
spindulių lietuviai dažnai neapskai-
čiuoja buvimo saulėje laiko, taip pat, 
norėdami parusvinti odą, renkasi ne-
tinkamą paros laiką. Geriausia eiti mė-
gautis saule anksti ryte arba po pietų, 
kuomet saulės spinduliai nėra tokie 
deginantys. Lauke išsinuoginę paties 
piko metu – apie 11-15 valandą – rizi-
kuojate smarkiai nudeginti odą.

„Nudegimai medicininėje klasifi-
kacijoje yra viena nudegimų atšaka 
(kaip ir nudegimai vandeniu, karš-
tais garais, nudegimai tiesiogiai nuo 
ugnies ar karštų daiktų). Pagal nude-
gimo laipsnį, tai I (pirmo) ir II B (antro 
B) laipsnio nudegimai. Tokio laipsnio 
nudegimus užtenka gydyti namuose 

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

Siūlo darbą

Utenos įmonei reikalingi 
autovežių vairuotojai.

Įmonė siūlo:
Laiku mokamą darbo užmokestį.
Vairuotojams su patirtimi - naujus 

Mersedes markės autovežius.
Darbą Europoje nuo 2 sav. iki 6 sav.
CV siųsti: info@bleiras.lt 
Tel. (8-698) 00701.

Reikalingi E-kategorijos 
vairuotojai. 

Pagrindiniai maršrutai 
Lietuva-Skandinavija-Lietuva. 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

Reikalingas mechanizatorius, be 
žalingų įpročių, pastoviam darbui. 

Tel. (8-642) 53473.

ŽŪB Elma reikalingi mechaniza-
toriai. 

Tel.: (8-682) 97420, 
(8-659) 04065. 

Reikalingi grybų - uogų supirkė-
jai. Įdarbina, apmoko dirbti. 

Tel. (8-645) 40811. 

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų km. siūlo 
darbą. Profesijos apmoko darbo 
vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus 

santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

SVEIKATOS ABc

Renkasi liepos 7 -10 adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Sveikinu 
anykštėnus 

su Valstybės (Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo karūnavi-
mo) diena. 
Linkiu išminties suvokti mūsų 

valstybingumo ir laisvės svar-
bą. 
Tegul Vinco Kudirkos 

“Tautiškos giesmės” nubrėž-
tos gairės sujungia mūsų pa-
stangas ir sutelkia vienybei drauge darbuotis “vardan 
tos Lietuvos”. 

LR Seimo narys
Sergejus Jovaiša
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įvairūs

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 Eur.

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 15 metų garantija

Katilai, įdėklai, satechnikos 
darbai. 

Konsultacijos, montavimas, 
garantija. 

Prekyba išsimokėtinai.
Apželdinimo darbai. 

“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Liepos 6 d. (pirmadienį) prekiau-
sime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dės-
liosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti višto-
mis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 
Kaina nuo 3,50 euro. Raguvėlėje 7.10, Juostininkuose 7.20, 
Troškūnuose (turgelyje) 7.30, Vašokėnuose 7.45, Surdegyje 
7.55, Papiliuose 8.00, Viešintose 8.10, Didžiuliškėse 8.20, 
Padvarninkuose 8.25, Andrioniškyje 8.30, Piktagalyje 
8.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
9.00, N. Elmininkuose 9.15, Elmininkuose 9.20, Čekonyse 
9.25, Svėdasuose (prie turgelio) 9.45, Varkujuose 10.00, 
Debeikiuose 10.10, Rubikiuose 10.20, Burbiškyje 10.25, 
Katlėriuose 10.35, Pašiliuose 10.40, Skiemonyse 10.50, 
Staškuniškyje 11.15, Kurkliuose 11.25, Šlavėnuose 11.35, 
Ažuožeriuose 11.55, Pagiriuose 12.00, Dabužiuose 12.05, 
Kavarske 12.15, Janušavoje 12.20, Pienionyse 12.25, 
Repšėnuose 12.30, Traupyje 12.40, Laukagaliuose 12.50, 
Levaniškyje 13.00.

Šeima skubiai išsinuomotų butą, 
namą ar sodybą Anykščiuose ar ne-
toli miesto. Gali būti su baldais.

Tel. (8-655) 76135.

Vilniuje, Šeškinės mikrorajone, iš-
nuomojamas kambarys tvarkingai 
merginai arba studentei.

Tel. (8-600) 14321.

Pirksiu arba išsinuomosiu žemę 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-650) 16017.

Anykščių socialinės gerovės centre 
(Vilniaus g. 10) darbo dienomis gali-
ma nebrangiai įsigyti geros kokybės 
mažai dėvėtų drabužių, kitų namų 
apyvokos daiktų.

Tel. (8-600) 99641.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Pjauna pavojingai pasvirusius me-
džius prie pastatų, elektros linijų, so-
dybose. Karpo, formuoja gyvatvores, 
geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

Statybos ir apdailos darbai. Durų, 
grindų, dailylenčių montavimas. 
Keičia stogų dangą, stato karkasinius 
statinius.

Tel. (8-626) 81699.

Greitai ir kokybiškai atliekami įvairūs 
statybos ir remonto darbai. Namų da-
žymas, skardinimas ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Nebrangiai atlieka statybos darbus: 
namų dažymas, trinkelių dėjimas, 
plytelių klijavimas, laminato dėjimas 
bei kiti statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas, darbai atliekami beore 
Amerikos gamybos įranga, greitai, 
pigiai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, ap-
tarnavimas.

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Kasa, valo šulinius. 
Tel. (8-605) 77049.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Kanalizacijos valymo įrengi-
niai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Įrengia nuotekų surinkimo talpas 
gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 2,2 
m pločio, sandarūs, įlieti į betono 
pagrindą, smaluoti). Kasa tranšėjas 
vandentiekiui, jungia hidroforus.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com

Autokrano nuoma. Keliamoji galia 
15 t.

Tel. (8-686) 34284.

Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Tel. (8-618) 06174. 

VšĮ ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 
MOKYKLA 2015-2016 m.m. PRIIMA MOKINIUS 
Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS:

Nebaigusius 10 klasių ir turinčius 
14 metų (per tris mokymosi metus mokiniai 
įgys pagrindinį išsilavinimą):  

- STALIAUS 
- EKOLOGINIO ŪKIO DARBININKO 

(sudaromos sąlygos įgyti TR1, TR2 kategorijos  
traktorininko kvalifikacijas).

Neįgijusius pagrindinio išsilavini-
mo:

- ŽELDINIŲ TVARKYTOJO (sudaromos 
sąlygos įgyti TR1, TR2 kategorijos  traktorinin-
ko kvalifikacijas).

Į gimnazijos skyrių, kartu su profesiniu mokymu, 
įgijus pagrindinį išsilavinimą:
- PADAVĖJO IR BARMENO.
- VIRĖJO.
- AUTOMOBILIŲ MECHANIKO, įgyjant vairuotojo B katego-

riją.
- APDAILININKO (STATYBININKO). 

Visų programų mokymo trukmė 3 metai.

Turinčius vidurinį išsilavinimą:
- APSKAITININKO IR KASININKO (mokslas trunka 1 metus).
- PADAVĖJO IR BARMENO (mokslas trunka 1  metus).
- ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBUOTOJO (sudaro-

mos sąlygos įgyti  TR1, TR2, SZ kategorijos traktorininko kvalifikaci-
jas, mokslas trunka 2 metus). 

- APSAUGOS DARBUOTOJO (sudaromos sąlygos įgyti  vairuoto-
jo B kategoriją,  mokslas trunka 1 metus)

- PARDAVIMŲ KONSULTANTO (mokslas trunka 2 metus).
- TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ VAIRUOTOJO EKSPEDITO-

RIAUS (mokslas trunka 2 metus). 

SUAUGUSIŲJŲ NEAKIVAIZDINIS MOKYMAS PAGAL 
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ (11 IR 12 KLASĖS). 

Užsiėmimai vyksta šeštadieniais.
Mokykla bendradarbiauja su šalies aukštosiomis mokyklomis. Yra 

galimybė tęsti sutrumpintas studijas pagal Vilniaus technologijų ir di-
zaino kolegijos transporto logistikos, Utenos kolegijos buhalterinės 
apskaitos ir ž. ū. technologijų studijų programas. Paskaitos vyksta mo-
kyklos bazėje.

Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, mokama stipendija. Našlaičiams 
išlaikyti lėšas skiria valstybė.

Informacija teikiama tel. 8383 58 337, el. paštu alzum@is.lt Norintys 
mokytis Alantos TVM pateikia prašymus dokumentų priėmimo komisi-
jai (Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r.).

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Pjauna elektriniu ir benzininiu vari-
kliais. Parduoda statybinę medieną, 
atraižas, pjuvenas.

Tel. (8-682)12189.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

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

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Informacija gyventojams, norintiems nemokamai įsigyti komposta-
vimui skirtus konteinerius

Anykščių miesto, Anykščių seniūnijos individualių namų gyventojus 
ir Anykščių miesto gyventojus, turinčius sodo sklypus ir norinčius įsigyti 
kompostavimo konteinerius, kviečiame užpildyti klausimyną, kurį galima 
rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje: www.anyksciai.lt skyrelyje 
„Naujienos“ arba J. Biliūno g. 23, I a., „Vienas langelis“. Užpildytą klau-
simyną prašome pristatyti į Anykščių rajono savivaldybės administraciją 
adresu J. Biliūno g. 23, I a. „Vienas langelis“ arba atsiųsti el. paštu inga.
zukauskiene@anyksciai.lt. Anykščių seniūnijos gyventojai klausimynus 
turi pristatyti į Anykščių seniūniją arba siųsti el. paštu gina.petraskiene@
anyksciai.lt. 

 Asmenys, užpildę klausimyną apie galimybę atsiimti kompostavimo kon-
teinerį, bus informuoti papildomai.                                                                               

UAB URATC inf.

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose vietovėse ir 
miškuose prie upių, upelių, tvenkinių, prie 
ežerų didmiesčiuose, priemiesčiuose. 
Tarpininkams sąžiningai atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumen-
tus. Padedame spręsti teisminius ginčus.
info@namude.lt, Kupiškio g. 19, Utena

(8-698) 51269

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.
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Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.00 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 717

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė tel. 5-94-58, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.75 EUR / 16,40 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
 3.65 EUR / 12,60 Lt/kg.
juodmargius buliukus -
2.10 EUR / 7.25 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

PERKAME SPYGLIUOčIO 
RĄSTUS, 

ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: (8-686) 88713.

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

UAB “LINGERIS REL”
Brangiai superkame juodąjį
ir spalvotąjį metalo laužą.
GERA KAINA ANYKŠČIUOSE!
Valaukio g. 8 C, Anykščiai,
Tel. (8-601) 85691.
Darbo laikas I-V 8.00 - 17.00.

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

Už atliktą darbą, dėmesį, rūpestį nuoširdžiai dėkoju gydy-
tojams S. RAINIENEI, V GIRIŪNIENEI, A. TREŠČENKO, 
N. JANUŠKIENEI, K. FERENSUI, E. SKAČKAUSKUI.

L. ŽVIRONAITĖ

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

UAB „Miškų projektai“ brangiai 
- miškus bei įvairią medieną, že-
mes, pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus su Volvo FH12.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Teikia miški-
ninkystės paslaugas.

Tel. (8-605) 27002.

Mišką, gali būti areštuotas ar su 
netvarkingais dokumentais.

Tel. (8-602) 23154.

Skubiai sodybą, namą, butą, že-
mės ūkio paskirties sklypą ar kitą 
nekilnojamą turtą. Atsiskaito gry-
nais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Nekilnojamasis turtas

1000 kv. m. sandėlį Troškūnų mies-
telyje. Yra vandentiekis, elektra, tele-
fono linija. Kaina 11 500.

Tel. (8-682) 51146.

Sodybą vienkiemyje Debeikių sen. 
Yra žemės. Be tarpininkų.

Tel.: (8-618) 47828, (8-628) 79669.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli miš-
kas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

Butą ir namą Anykščių r.
Tel. (8-601) 13936.

Namą mieste ir sodybą Anykščių r.
Tel. (8-605) 32452.

Prižiūrėtą, įrengtą sodybą 
Troškūnuose Vytauto g.41. Sodyba - 
geroje vietoje, netoli parkas, mokykla, 
poliklinika, autobusų stotelė.  

Tel. (8-686) 80867.

12 a žemės sklypą su mūriniu na-
meliu Liudiškių sodų bendrijoje.

Tel.: (8-682) 12195, (8-686) 99253.

Kuras

Malkas kaladėmis (alksnines, ber-
žines).

Tel. (8-645) 19855.

Malkas kaladėmis, skaldytas, atrai-
žas pakais, supjautas, kaladukus. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Brangiai 
perkame įvairų mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Kita

Senovinius papuošalus, ordinus, 
pinigus, ikonas, sidabro dirbinius, 
skrynias, spinteles, stalus, geldas, 
piestas, girnas, fotografijas, tech-
niką, įvairius agregatus ir kt. 

Tel. (8-617) 33914.

Išpardavimas! Anglis 50-200 mm 
nuo 140 Eur, durpių briketus nuo 85 
Eur, pjuvenų briketus nuo 120 Eur. 
Pristatome. 

Tel. (8-683) 08828.

Pradedamas naujas lietuviškų dur-
pių briketų gamybos sezonas.

Tel. (8-612) 93386, (8-615) 79101.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Gyvuliai

Karves.
Tel. (8-617) 75507.

Karvę.
Tel. (8-605) 34020.

Karvę.
Tel. (8-608) 14008.

Veršingą telyčią.
Tel. (8-614) 96475.

Veršingą karvę. 
Terminas liepos 3 d.
Tel. (8-610) 64034.

Nebrangiai - įvairaus amžiaus dar-
binius arklius. 

Tel. (8-606) 62940.

Kita

Lingienės ūkyje - braškių uogos pa-
čiam išsiskinti.

Tel. (8-687) 45219.

Širvintose sudarytas bičių šeimas, 
motinos Bakfasto veislės 2015 metų, 
apvaisintos, galima su aviliu.

Tel. (8-615) 38489, Petras.

Dedekles vištas, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

Veršingą telyčią, naudotus: šieno 
vartytuvą, bulvių kasamąją (vienva-
gė).

Tel. (8-605) 28662.

Ūkininkas mėsinių kiaulių skerdieną 
4-5 kg, turi svilitų dujomis ir plikytų. 
Atvėsintos ir t.t Triušių skerdieną 1,5 
- 2,5 kg. Atveža nemokamai.

Tel. (8-686) 80994;
 (8-611) 34567.

Miežius, avižas, melžimo agregatą 
“MOTECH”.

Tel. (8-602) 72908.

AUDI 80 1994 metų.
Tel.: (8-603) 70348, 
(8-604) 97643.

MTZ-50.
Tel. (8-699) 74210.

Dviejų korpusų plūgą, GAZ-53 
rėmą - tralą, GAZ-53 kėbulą, ZIL-130 
užpakalinį tiltą su padangomis, trali-
nes padangas 240-508 (6 vnt.).

Tel. (8-612) 34784.

Parduoda
BRAŠKES,
pasiskinti patiems.
Tel.: (8-650) 50953,
(8-677) 59947.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skal-
vis, Gedgailė, Teodoras, Malvina.

šiandien

liepos 5 d.

liepos 6 d.

liepos 4 - 7 d. pilnatis.

Antanas, Butginas, Mantmilė, 
Karolina, Filomena.

Marija, Nervydas, Ginvilė, 
Dominyka, Domė, Mindaugas, 
Nervilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis.

Sangailas, Vilgailė, Estera, 
Astijus, Elita, Sangaudas.

anekdotas

IŠ ARTI

oras

+29

+15

Dantų gydytojas išsitraukia iš 
dėžutės kažkokį keistą instrumen-
tą. Pacientas susidomėjęs klausia:

– O koks čia instrumentas?
– Šis intrumentas man liko nuo 

mano senelio,- sako gydytojas.
– O jūsų senelis irgi buvo dan-

tistas?
– Ne, per karą jis dirbo tardyto-

ju.

***     

– Jonai, tu esi buvęs Turkijoje?
– Taip, pernai.
– O Egipte?
– Taip, šiemet.
– O Kipre?
– Užpernai buvau.
– Na, ir kur poilsis geresnis?
– Nežinau. Visur buvau su žmo-

na ir vaikais.

Amiliutė suplanuoja 
Anykščiams Paryžiaus ateitį

Ūžia transporto srautai
Net ir pykti pavargai.
Lėkštėje štai dreba barščiai,
O be to, kamuoja karščiai.

Tuoj nueisiu į pievelę
Nusipirksiu sau suknelę
Bet ir čia mašinos ūžia
Visai susuka galvužę.

Ko tos sankryžos kaip kryžius,
Padarysiu – bus Paryžius.
Apie Baranausko aikštę 
Išvingiuos keliai tuoj žvaigždę.

Dar geriau, kad dėl grožybių
Mes pasieksim kitą lygį.
Duos Europa pinigų - 
Bus gražu ir dar saugu.

Stovykla šiemet veikė tris pa-
mainas po dvi savaites. Vaikai at-
eidavo 10 valandą ir muziejuje bū-
davo iki 14 – os valandos. Tėvams 
ši stovykla kainavo simboliškai – 
vos 5,50 euro, kurių didžioji dalis, 
pasak muziejaus šeimininkės Ritos 
Jurkėnienės, išleista popieriui, da-
žams ir kitoms darbeliams reika-
lingoms priemonėms pirkti. Beje, 
jai užimti vaikus padėjo pedagogė 
Birutė Šimelytė.

„Vaikams tai ir gilesnė pažintis 
su vaikų rašytoja Brone Buivydai-
te, prasmingi darbeliai ir žaidimai 
muziejaus kiemelyje, - sakė R. 

„Auksinis batelis“ 
atsisveikino...

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Vakar Bronės Buivydaitės memioraliniame muziejuje pasibaigė šešias savaites veikusi vaikų va-
saros stovykla „Auksinis batelis“, kurioje per 3 pamainas linksmai ir prasmingai vasaros dienas 
praleido penkios dešimtys pradinukų. 

Vakar karšta saulė vaikus suvijo į vėsius Br. Buivydaitės memioralinio muziejaus kambarius. 

„Čia kažkas iš kosmoso“, - 
savo kūrinį komentavo Greta. 

Į ką panaši ši lėlė?
Autoriaus nuotr. 

 

Kristupui iš Pagirių kaimo 
pernai stovykloje patiko, tad 
į ją tėvų išsiprašė ir šiemet. 

Vaikai pasidarė vaizdaknygių. 

Smagu bėgioti po rašytojos kiemelį.

Jurkėnienė. - Su vaikais aplankė-
me muziejaus kaimynus Anykščių 
ugniagesius gelbėtojus, pabuvo-
jome pas arbatų meistrą Ramūną 
Daugelavičių. Vaikai pamatė, kaip 
džiovinamos vaistažolės, sužinojo, 
kaip jas reikia rinkti. Stovykloje 
vaikai mokėsi dirbti grupelėse, at-
skleidė savo talentus. Rašė vieni 
kitiems popierinius laiškus, ku-
riuos išdalino laiškanešys. Juk nie-
ko keisto, kad kai kurie vaikai jau 
nebežino ir nemoka rašyti laiško 
popieriuje“.

Stovykla vaikams patiko, tad kai 
kurie ją lankė nebe pirmus metus. 
Antai sesutėms Dovilei ir Gretai iš 
Storių kaimo ši stovykla jau ketvir-
toji, Kristupui iš Pagirių kaimo – 
antroji. Stovykloje ne tik vaikai iš 
Anykščių, į ją savo atostogaujan-
čius anūkus atvedė Anykščiuose 
gyvenantys seneliai. Buvo vaikų 
iš Vilniaus, Kauno ir netgi užsie-
niečių. 
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