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KONCERTAS. Liepos 11 d. 
(šeštadienį) 18 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai) 
festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ koncertas. Dalyvau-
ja kamerinis ansamblis „Vilniaus 
Arsenalas“: Laima Šulskutė (fleita), 
Rolandas Romoslauskas (altas), Ser-
gejus Okruško (klavesinas). Solistai: 
Julija Stupnianek (sopranas) ir Tomas 
Tuskenis (baritonas).

Nusižengė. Liepos 6-ąją Anykščių 
rajono agentūros pareigūnai Burbiš-
kyje nustatė, kad pilietis R.S. degi-
no buitines atliekas. Tą pačią dieną 
Anykščių mieste užfiksuoti ir 3 auto-
mobiliai, pastatyti ant žaliosios vejos 
bendrojo naudojimo teritorijose.

Žinios. Anykščių rajono savival-
dybė „nedraugauja“ su nesena isto-
rija. Įsijungus jos interneto puslapio 
naujienų archyvą žinias galima pažiū-
rėti tik iki šių metų birželio pradžios. 
Toliau – informacija nuo 2010 metų 
pabaigos. Kur dingo ketverių su puse 
metų žinios – neaišku.

Ženklai. Upeliukas Piestupys, ku-
ris kerta ir kelią į Niūronis, pažymė-
tas ženklu „Volupys“. Įdomu, kokiu 
žemėlapiu vadovaujantis atsirado šis 
klaidinantis užrašas? Volupis (ne Vo-
lupys) su Voreliu teka prie Šeimyniš-
kėlių piliakalnio.

Žais. „Nykščio namuose“ apsigy-
veno Prancūzijos, Suomijos, Baltaru-
sijos aštuoniolikmečių krepšinio rink-
tinių merginos. Vakar į šią stovyklą 
atvažiavo ir lietuvės, kurios šiandien 
16 valandą žais su prancūzėmis. 

Grybai. Anykščių turguje pasirodė 
pirmieji grybai. Litras voveraičių kai-
navo 4 eurus, litrą mėlynių buvo ga-
lima nusipirkti už 3 eurus arba pusę 
litro žemuogių. 

Atlaidai. Liepos 11 d. Janonyse 
(Molėtų r.) švč. Mergelės Marijos 
Aplankymo koplyčioje – atlaidai. Šv. 
Mišios 11 val. Liepos 12 d. 12.30 val. 
Skiemonių bažnyčioje – atlaidai.

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefo-
no numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 3,10 Eur, šeštadienio – 
3,70 Eur.

Trečiadienį Anykščių meras Kęstutis Tubis lankėsi Kavarske. Į susitikimą su rajono vadovu atėjo tik 9 miestelėnai (paskui jų padau-
gėjo iki 12), tačiau, regis, visi, kas atėjo, turėjo ką pasakyti. Daug pylos nuo kavarskiečių gavo seniūnas Algirdas Gansiniauskas.

Kavarskiečiai seniūną 
„auklėjo“ merui girdint

Žiūrovai, renginių vietoje, prie Kavarsko šaltinio, mato ne kas vyksta scenoje, o arčiau jos sėdinčiųjų nugaras: priekinė 
eilė yra aukščiausiai, o kitos eilės vis žemiau. Šitą atrakciją trečiadienį apžiūrėjo ir rajono meras Kęstutis Tubis.

Lengvatos
Politikai paskelbė, kad len-

gvata šildymui paliekama dar 
metams. Ačiū. Danke. Spocibo. 
Ir dar tas pats žodis angliškai. 
Jie, matai, mums lengvatą pra-
tęsė...

Gal nereikia mūsų mulkinti. 
Kaip jūs, brangieji, galite suteik-
ti lengvatą tam, ko nebuvo? Iš-
likę gyventi Lietuvoje supranta 
– dar metams atidėjo papildomų 
mokesčių įvedimą. Aš asmeniš-
kai matau tik vieną būdą gyven-
tojams apsisaugoti – rinkimai į 
Seimą turi vykti kasmet.

 Linas BITVINSKAS

Didžiausia bėda bitėms – 
rapsai Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Albertas Einšteinas sakė: „Kai žemėje išnyks bitės, žmonėms 
bus likę gyventi ketveri metai“. Anykštėnas Albertas Žarskus su 
šia mintimi sutinka. Anykščių bitininkų draugijos pirmininkas 
pasakojo, kad bitės sparčiai nyksta dėl milžiniškais chemikalų 
kiekiais purškiamų laukų, o priemonių, kurių imasi Lietuva, su-
stabdyti nepakanka medaus nešėjoms išsaugoti.

Pesticidų mažiausiai propolyje

„Pagrindinė didelio bičių mir-
tingumo priežastis – rapsų laukai, 
kuriuos ūkininkai turi purkšti che-
mikalais daug kartų. Nors jie ir turi 
įspėti bites auginančius žmones, 
kad jie uždarytų bites tą dieną, kai 
chemikalai purškiami, tačiau tai ne 
itin gelbsti – nuodingos medžia-
gos būna aktyvios dar 14 dienų.“ 
– sakė Anykščių bitininkų drau-
gijos pirmininkas, - „Tai didžiulė, 
didžiulė problema.“

Pasak bitininko, kyla rizika ap-

Pasak bitininko Alberto 
Žarskaus, Lietuvoje vienas 
žmogus vidutiniškai per me-
tus suvartoja vos 2-3 kilogra-
mus medaus, o Vakarų Eu-
ropoje – 12-13 kilogramų.

sinuodyti valgant bičių, kurios 
skraido pesticidais purškiamose 
teritorijose pagamintus produktus 
– nuodingų medžiagų lieka ir me-
duje, ir bičių duonelėje. „Mažiau-
siai paveikiamas bičių gaminamas 
natūralus antibiotikas – propolis, 
dar vadinamas pikiu,“ - kalbėjo 
bitininkas. A. Žarskus dėl bitėms 
gresiančio išnykimo kreipėsi ir 
į Seimą, tačiau jis negirdėjo, kad 
kokių nors realių priemonių imta-
si.

Įkliuvo 11 
neblaivių 
vairuotojų

„Šimtukų“ rajone sumažėjo
Šiais metais Anykščių rajo-

ne „šimtuką“ gavo vienintelė 
Rūta Pačinskaitė. Aukščiausią 
įvertinimą J. Biliūno gimnazi-
jos abiturientė gavo už lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminą.

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS: 

„Rajono meras, kapojęs slibi-
nui galvas, neišvengiamai pats 
privalo tapti trigalviu slibi-
nu.“ 

Šerno padarytus 
nuostolius 
atlygina 
medžiotojai
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spektras

Temidės svarstyklės
Susidūrė. 2015-06-11 apie 

14 valandą Anykščiuose, Kalno 
gatvėje, leidžiantis vasaros ro-
gučių trasa ir susidūrus dviems 
rogutėms buvo sužalota mote-

ris, gimusi 1977 metais.
Tyrimas. 2015-07-07 Anykščių 

policijoje pradėtas ikiteisminis ty-
rimas dėl vyro, gimusio 1952 me-
tais, rasto savo namuose, esančiuo-
se Anykščių seniūnijoje, mirties 

priežasties nustatymo.
Mušeikos. 2015-07-10 apie 1 

valandą Svėdasų seniūnijoje, vie-
šoje vietoje, prie ežero, atvykę keli 
vaikinai su lazdomis ir lentgaliais, 
panaudojo fizinį smurtą prieš vy-

riškį, gimusį 1973 metais, jo sūnų 
bei draugą. Keturi įtariamieji, 
gimę 1996 metais, sulaikyti ir 
uždaryti į areštinę. Vienas iš su-
laikytųjų figūruoja ir dar vienoje 
byloje.

Vidmantas Navickas 1981 g. 
2015-02-28 Anykščių r., Šove-
nių k., vairavo automobilį bū-
damas neblaivus (2,64 prom.) ir 
neturėdamas teisės vairuoti. Pa-
skirtas 25 parų administracinis 
areštas ir konfiskuota transporto 
priemonė. Pakartotinai vairavo 
būdamas neblaivus.

Romualdas Mažylis 1946 g. 
2015-03-21 Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (0,49 prom.). 
Paskirta 289 Eur bauda.          

Valerijan Petkevič 1962 g. 
2015-01-30 Anykščiuose, J. Bi-
liūno g., vairavo automobilį bū-
damas neblaivus (0,56 prom.). 

Įkliuvo 11 neblaivių vairuotojų
Anykščių rajono policijos komisariatas skelbia neblaivių vai-

ruotojų sąrašą. Jame – 11 pavardžių.

Paskirta 289 Eur bauda ir atimta 
teisė vairuoti transporto priemo-
nes 3 mėn.     

Arnas Raišelis 1994 g. 2015-
03-28 Anykščių r., Levaniškio 
k., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus (0,57 prom.). Paskir-
ta 289 Eur bauda ir atimta teisė 
vairuoti transporto priemones 12 
mėn.             

Saulius Bartaševičius 1987 g. 
2015-04-13 Anykščių r., Lauka-
galių k., vairavo automobilį bū-
damas neblaivus (0,77 prom.) ir 
neturėdamas teisės vairuoti. Pa-
skirta 1 158 Eur bauda.                 

Rita Caliva 1961 g. 2015-04-
19 Anykščiuose, J. Biliūno g., 

vairavo automobilį būdama ne-
blaivi (1,56 prom). Paskirta 579 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 24 mėn.                

Paulius Nemcevičius 1987 g. 
2015-04-10 Anykščių r., Debei-
kių mstl., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (1,86 prom.). 
Paskirtas 25 parų administracinis 
areštas ir konfiskuota transporto 
priemonė. Pakartotinai vairavo 
būdamas neblaivus.

Žydrūnas Žuolys 1988 g. 
2015-03-19 Anykščių r., Varkujų 
k., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus (1,82 prom.) ir netu-
rėdamas teisės vairuoti. Paskirta 
1 200 Eur bauda ir konfiskuota 
transporto priemonė. Pakartoti-
nai vairavo būdamas neblaivus.

Andrius Šablauskas 1984 g. 

2015-05-18 Anykščiuose, Šal-
tupio g., vairavo automobilį bū-
damas neblaivus (1,48 prom.). 
Paskirta 289 Eur bauda ir atimta 
teisė vairuoti transporto priemo-
nes 12 mėn.             

Deividas Laurikėnas 1981 g. 
2015-04-22 Anykščių r., Svė-
dasų mstl., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (1,75 prom.) 
ir neturėdamas teisės vairuoti. 
Paskirta 1 158 Eur bauda.                 

Martynas Didas 1991 2015-
05-09 Anykščių r., Storių k., 
vairavo automobilį būdamas 
neblaivus, (0,8 prom.). Paskir-
ta 289 Eur bauda ir atimta teisė 
vairuoti transporto priemones 12 
mėn.

-ANYKŠTA

Strategija. Vilniuje posėdžia-
vę Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos žemės ūkio ministrai 
nusprendė kurti ilgalaikę kovos 
su kiaulių maru strategiją, į kurią 
ketinama įtraukti likusias Europos 
Sąjungos (ES) šalis, taip pat Balta-
rusiją ir Ukrainą. „Situacija nege-
rėja, galima sakyti kai kur ir pablo-
gėjo. Per šiuos metus Lietuvoje yra 
nustatytos 44 vietos, kur kilo ligos 
protrūkiai, Latvijoje yra iš viso 180 
tokių vietų, Estijoje - 112 ir Lenki-
joje - 39. Galime tik pasidžiaugti, 
kad ši liga daugiau puola laukinę 
fauną – šernus“, - po ministrų su-
sitikimo sakė žemės ūkio ministrė 
Virginija Baltraitienė.

Vizitas. Pirmadienį, liepos 13-
ąją, darbo vizito į Lietuvą atvyks 
naujasis Latvijos prezidentas Rai-
mondas Vėjuonis. Tai bus pirmasis 
naujo kaimyninės šalies vadovo 
vizitas Lietuvoje ir antra jo kelionė 
į užsienį po priesaikos.

Partizanai. Lietuvos apeliaci-
nis teismas penktadienį paskelbė 
atmetąs nuteistojo Stanislovo Drė-
lingo gynėjo skundą ir paliekąs ga-
lioti apkaltinamąjį nuosprendį dėl 
dalyvavimo partizanų vado Adolfo 
Ramanausko-Vanago ir jo žmonos 
Birutės Mažeikaitės-Vandos sulai-
kyme. S. Drėlingas nuteistas už tai, 
kad dalyvaudamas A. Ramanausko 
ir B. Mažeikaitės sulaikymo ope-
racijoje padėjo prieš juos, kaip na-
cionalinės-etninės-politinės grupės 
(lietuvių ginkluoto pasipriešinimo 
sovietų okupacijai) narius, įvykdy-
ti genocido veiksmus.

Nuomonė. Graikijos sprendi-
mas paruošti priemonių planą ir 
susiveržti diržus - žingsnis į priekį, 
sako Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-LKD) 
partijos pirmininkas, europarla-
mentaras Gabrielius Landsbergis. 
„Šio plano pakankamai despera-
tiškai laukė didelė dalis Europos, 
nes nuo to priklauso daugelis kitų 
dalykų, tai lyg kortų namelis. Jei 
tas planas nebūtų atsiradęs šiąnakt, 
būtų prasidėję tam tikri veiksmai, 
kurių negalime prognozuoti“, - tei-
gė G. Landsbergis.

Migrantai. Pasienyje su Bal-
tarusija pasieniečiai sulaikė dar 
8 nelegalius migrantus iš Vietna-
mo bei, įtariama, jų vedlį kirgizą. 
Ketvirtadienį Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos (VSAT) Vilniaus 
rinktinės Specialiosios paskirties 
užkardos pareigūnai bei kinologas 
su šunimi patruliavo pasienyje su 
Baltarusija ties Vilniaus rajono 
Mačiuliškių kaimu. Miške pasie-
niečiai pastebėjo grupę asmenų, 
kuriuos sulaikė. 6 vyrai turėjo 
Vietnamo piliečių pasus. Šių su-
laikytųjų amžius yra nuo 23-ejų iki 
40-ies. Dar du dokumentų neturėję 
asmenys prisistatė 15-mete ir 14-
mečiu Vietnamo piliečiais, tačiau 
dėl jų nurodyto amžiaus tikslumo 
abejojama.

Parduos. Dėl didžiulės ekono-
minės krizės Ukrainos vyriausybė 
ketina parduoti 350 valstybinių 
įmonių. Apie tai ketvirtadienį pa-
skelbė ministras pirmininkas Arse-
nijus Jaceniukas. Kijevas už įmo-
nes tikisi gauti milijardus eurų. 
Investuotojų bus ieškoma Euro-
poje ir JAV. Per pirmuosius tris 
šių metų mėnesius Ukrainos BVP 
traukėsi 17,2 proc. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

„Šimtukų“ rajone 
sumažėjo Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Anykščių rajono abiturientai šiais metais laikė 9 valstybinius 
ir 3 mokyklinius brandos egzaminus. Privalomas yra tik lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminas, kiti – pasirenkamieji. Daugiau-
siai mokinių rajone – 151 – rinkosi laikyti anglų kalbos valstybinį 
brandos egzaminą. 

Rajone šiemet buvo tik vienas „šimtukas“ – už lietuvių kalbos 
ir literatūros egzaminą aukščiausią įvertinimą gavo Anykščių J. 
Biliūno gimnazijos abiturientė Rūta Pačinskaitė.

Pernai rajone buvo trys “šimtu-
kai“. Du aukščiausius įvertinimus 
už anglų kalbos valstybinį brandos 
egzaminą gavo taip pat J. Biliūno 
gimnazijos moksleiviai Giedrius 
Višniauskas ir Rimantė Ražinskai-
tė, o už informacinių technologijų 
egzaminą „šimtuku“ buvo įvertin-
tas Gytis Šiaučiūnas iš Kavarsko 
vidurinės mokyklos (mokyt. Lore-
ta Daugėlienė).

Pernai lietuvių kalbos ir literatū-
ros egzamino nė vienas abiturien-
tas neišlaikė 100 balų. 

J. Biliūno gimnazijoje lietuvių 
kalbos ir literatūros valstybinį eg-
zaminą laikė 114 šios gimnazijos 
abiturientų, o mokyklinį – 74. Vals-
tybinio neišlaikė 7 moksleiviai, 
mokyklinio – 1. Kaip jau buvo mi-
nėta, šimtą balų už šį valstybinį eg-
zaminą surinko viena abiturientė, 
mokytojos Onos Jakimavičienės 
auklėtinė R. Pačinskaitė. J. Biliūno 
gimnazijoje už mokyklinį lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminą nei 
vienas moksleivis negavo nei „de-
šimtuko“, nei „devintuko“. 

Anglų kalbos valstybinį brandos 
egzaminą laikė 130 „biliūniečių“, 
išlaikė visi. 

Valstybinio matematikos egza-
mino neišlaikė 17 iš 92 jį laikiusių 
J. Biliūno gimnazijos abiturientų, 
o biologijos – 3 iš 99 pasirinkusių 
šį egzaminą. 

Geografijos ir istorijos valstybi-
nius egzaminus išlaikė visi J. Bi-
liūno gimnazijos abiturientai (ati-
tinkamai laikė 84 ir 71 mokiniai). 

Chemijos valstybinį egzaminą 
apskritai rajone laikė tik šios gim-
nazijos abiturientai. Iš 23 laikiu-
siųjų nepasisekė 2, o informacinių 
technologijų egzamino neišlaikė 
vienas iš 8 laikiusiųjų. 

6 J. Biliūno gimnazijos mokiniai 
laikė mokyklinį menų egzaminą, 2 
neišlaikė, aukščiausio įvertinimo – 
„dešimtuko“ – negavo nė vienas. 
Mokyklinį technologijos egzaminą 
laikė 35 abiturientai, 16 jų gavo 
„dešimtukus“.

Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje 14 gimnazistų laikė 
valstybinį lietuvių kalbos ir litera-
tūros brandos egzaminą, visi išlai-
kė. Tuo tarpu mokyklinio egzami-
no vienas neišlaikė, o „dešimtukų“ 
taip pat nebuvo. 

Anglų kalbos valstybinį egza-
miną pasirinko 10 mokinių ir visi 
išlaikė. 

Matematikos valstybinį brandos 
egzaminą Svėdasų J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje taip pat išlai-
kė visi 12 gimnazistų. Biologijos 
valstybinio egzamino neišlaikė 1 iš 
11 svėdasiškių, o istorijos ir infor-
macinių technologijų egzaminus 
išlaikė visi laikiusieji (atitinkamai 
5 ir 4). Mokyklinį technologijos 
egzaminą rinkosi 13 šios gimnazi-
jos mokinių, vienas gavo 10 balų.

Troškūnų K. Inčiūros gimnazijo-
je po 8 moksleivius laikė lietuvių 
kalbos ir literatūros bei anglų kal-
bos valstybinius egzaminus: lietu-
vių kalbos ir literatūros egzamino 
neišlaikė 3, anglų išlaikė visi. Tuo 
tarpu lietuvių kalbos mokyklinį 
egzaminą laikė 8 troškūniečiai, 
pusė neišlaikė. 

Troškūnų K. Inčiūros gimnazi-
joje matematiką išlaikė visi 3 pasi-
rinkusieji, biologiją – taip pat visi 
7 laikiusieji egzaminą. Geografijos 
valstybinį brandos egzaminą laikė 
5 moksleiviai, taip pat nebuvo ne-
išlaikiusių. Istoriją laikė 3, fiziką 
– 4, visi išlaikė. Mokyklinį tech-
nologijos egzaminą laikė 8 abitu-
rientai, net 5 iš jų gavo aukščiausią 
įvertinimą.

Anykščių technologijos moky-
kloje buvo pasirinkti tik trys vals-
tybiniai brandos egzaminai – anglų 
kalbos, geografijos ir istorijos. An-
glų kalbą išlaikė visi 3 laikiusieji, 
geografiją ir istoriją laikė ir išlai-
kė po 1 mokinį. Lietuvių kalbos 
ir literatūros mokyklinį brandos 
egzaminą laikė 18 moksleivių, 3 
neišlaikė. Technologijų mokyklinį 
egzaminą pasirinko 17 mokinių, 4 
gavo „dešimtukus“.

Šiais metais Anykščių rajone „šimtuką“ gavo vienintelė Rūta 
Pačinskaitė. Aukščiausią įvertinimą J. Biliūno gimnazijos abi-
turientė gavo už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.

Facebook.com nuotr.
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savaitės citatos???

užuojauta

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Netektis tokia skaudi ir 
nepaguodžiama. Tylų ir 
švelnų užuojautos žodį ta-
riame Audronei GALVO-
NAITEI ir jos artimiesiems, 
mirus mylimai mamytei.

Janės Gavėnavičienės
šeima

Anykščių seniūno pavaduotojas 
Juozas Šakalys sakė, jog šis žmogus 
tikrai kreipėsi į seniūniją dėl šernų 
išknistų bulvių. „Žmogus turi ateiti į 
seniūniją, rašyti pareiškimą, tuomet 
yra sudaroma speciali komisija, kuri 
suskaičiuoja nuostolius. Apie įvykį 
pirmiausia turime pranešti medžioto-
jų būrelio vadovui. Šiam žmogui taip 
pat daviau būrelio vadovo telefono 
numerį. Jis iš pradžių reikalavo pinigų 
iš medžiotojų, tačiau tvarka ne tokia – 
pirmiausia yra nustatomi nuostoliai, 
o po to atlyginama žala. Medžiotojų 
būrelio vadovas Juozas Petraitis va-
žiuos asmeniškai su Janušaičiu kal-
bėtis ir spręsti situaciją“, – pasakojo 
Anykščių seniūno pavaduotojas.

Pasak J. Šakalio, žmogus pirmiau-
sia turi pats imtis priemonių – nuo 
miško savo auginamas daržoves at-
sitverti. „Yra specialūs reikalavimai, 

Šerno padarytus nuostolius 
atlygina medžiotojai Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi iš Gilių kaimo (Anykščių sen.) 
atvykęs ponas Janušaitis ir guodėsi, kad jo sodintas bulves baigia 
išknisti šernai, o pagalbos žmogus tiek iš medžiotojų, tiek iš seniū-
nijos teigė nesulaukęs. Redakcija domėjosi, kur tokiais atvejais rei-
kia kreiptis ir kas yra atsakingas už laukinių žvėrių padarytą žalą.

kiek metrų nuo miško turi būti daržas, 
kad, sunaikinus daržoves, nuostoliai 
būtų atlyginami. Mat būna atvejų, 
kai žmonės piktnaudžiauja – kultūras 
pasodina per arti miško, kad gautų 
kompensacijas. Dabar šiam žmogui 
pasakiau, jei nesusitars su medžio-
tojais, kad grįžtų į seniūniją ir rašytų 
prašymą – tuomet bus sudaryta komi-
sija, suskaičiuoti ir atlyginti nuosto-
liai. Išsiskyrėme draugiškai“, – dėstė 
J. Šakalys.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos Anykščių skyriaus valdybos 
pirmininkas Rimantas Pečkus pa-
tvirtino: „Nesvarbu, ar tai – bulvės, 
ar kitokia kultūra, esant tokiai situa-
cijai, žmogus turi kreiptis į seniūniją 
pagal savo gyvenamąją vietą, pateikti 
raštišką skundą. Tuomet skundą se-
niūnas perduoda Anykščių medžio-

jamųjų gyvūnų padarytos žalos skai-
čiavimo komisijai“, – tvarką aiškino 
R. Pečkus.

Pasak medžiotojų valdybos pirmi-
ninko, visų pirma seniūnas nukentė-
jusį nuo žvėrių žmogų dažniausiai 
paskatina susitarti su toje vietoje 
medžiojančiais būrelio medžioto-
jais. „Būna, kad ir man skambina į 
draugiją ir klausia, kur kreiptis, nes 
nežino, koks medžiotojas kur me-
džioja. Visuomet duodu to būrelio 
pirmininko kontaktus ir paprastai 
patys medžiotojai būna suinteresuo-
ti susitarti su tuo žmogumi. Kartais 
žmonės prašo, kad medžiotojai pa-
saugotų laukus, bokštelį pastatytų. 
Žmogus iš tiesų labai džiaugiasi, kai 
būna sumedžiojamas tas žvėris, ku-
ris jam pakenkė“. 

Jei jau yra sudaryta komisija, ji 
apžiūrėti nuostolių turi atvykti per 7 
dienas: „Tuomet nustatoma žala – ne 
piniginė išraiška, o procentai. Laukia-
ma rudens derliaus, nustatomas rajo-
no vidurkis, ir tuomet padarytos žalos 
sumą nukentėjusiajam atlygina me-
džiotojų būrelis“, – sakė R. Pečkus.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas Riman-
tas Pečkus sakė, kad, lauki-
niams žvėrims padarius nuos-
tolių, žmogus pirmiausia turi 
kreiptis į savo seniūniją.

Alvydas LATĖNAS, Duseto-
se (Zarasų raj.) gyvenantis dai-
lininkas, buvęs anykštėnas:

- Kiek girdėjau, graikai jau 
anksčiau buvo neteisingai pasi-
kėlę pensijas, tačiau ir pragyve-
nimo lygis ten buvo aukštesnis. 
Manau, juos reikia gelbėti iš 
susidariusios situacijos, nes ir 
mums taip gali atsitikti. Sėdim 
vienoje valtyje, reikia priekin 
irtis visiems kartu.

Stanislava GENIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:  

- Kaip nejaudins? Juk Graiki-
joje kenčia, kaip visada, papras-
ti žmonės, valdžiai ten užtenka. 
Dėl jų gali būti blogai ir Lietu-
vai. Manau, kad jie turėtų išlikti 
Europos Sąjungoje. 

Jonas BAGUMIRSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Taip. Jaudina, kaip ir visus. 
Seku įvykius Graikijoje ir gal-
voju, kad tik gerai jų problema 
išsispręstų. Nepritarčiau scena-
rijui mesti Graikiją iš Europos 
Sąjungos, linkėčiau demokrati-
niu būdu išspręsti susidariusią 
situaciją. Gaila senų žmonių, 
kurie gauna po 60 eurų pensiją, 
kai tuo tarpu vargu, ar nukentės 
Graikijos milijonieriai. 

Ar Jus jaudina 
Graikijos 
likimas?

Organizatoriai praneša, kad iš 
Tarpsritinių projektų programos, 
festivalis turėtų gauti 13 500 eurų. 

Kiti „anykštėniški“ Tarpsritinių 
projektų programoje – Anykščių 
menų centro ir Aukštaitijos siaurojo 
geležinkelio, projektai finansuoja-
mi nebus.

Priminsime, kad esame rašė, jog 
iš LKT parama buvo skirta ir kitam 
Anykščiuose vykstančiam festiva-
liui „Velnio akmuo“ (nuo šių metų 
jis persivadino į „Devilstone“).

Beje, Anykščių meras Kęstutis 
Tubis „Anykštai“ teigė, kad į „Pur-
purinį vakarą“ su Anykščių savi-
valdybei skirtais kvietimais šiais 
metais tarnautojai nekeliaus.

Pasak Anykščių rajono savi-
valdybės mero Kęstučio Tubio, 
savivaldybė šiais metais gavo 10 
pakvietimų į festivalį. Pakvietimus 
nuspręsta dovanoti geriausiems 
Anykščių rajono mokyklų abitu-
rientams. Internetiniame naujienų 
portale www.anyksta.lt paskelbus 
apie tai žinią, netrūko tokį valdžios 
sprendimą palaikančių komentarų. 

Į „Purpurinį vakarą“ eis geriausi 
abiturientai
Lietuvos kultūros taryba (LKT) paskelbė, kad nusprendė pa-

remti Anykščiuose vykstantį Nacionalinį bardų festivalį „Purpu-
rinis vakaras“. Naujienų turi ir Anykščių meras Kęstutis Tubis.

Pavyzdžiui, vardu „Jomajo“ pasira-
šęs komentatorius rašė, jog: 

„Geras sprendimas. O tai senieji 
tarybiniai nabagai elgdavosi kaip tė-
vas, radęs bilietuką į teletabių show 
ir rėkdamas čia mano, čia aš radau 
ir niekam neduosiu, patys lėkdavo 
į tą show, vietoje to, kad bilietėlį 
vaikams atiduotų. Jei kas nesupra-
to palyginimo - tėvas tai valdžia, o 
vaikai – rajono gyventojai. Tokie 
jau jie menkystos buvo. Gaudami 
didžiausias rajone algas už bilietėlį 
negebėdavo susimokėti.

Klausimas - tik kam atiduoti. Da-
bar nusprendė taip, kitą kartą gal 
nuspręs kitaip. Atiduoti geriausiems 
mokiniams gal ir ne tinkamiausias 
sprendimas. Manau bilietėliai turė-
tų atitekti tiems, kuriems to labiau-
siai reikia, kurie dėl to svaigsta ir 
sąmonės netenka. Kaip tokius at-
rasti? Gal kokį konkursėlį padaryti. 
Be to į renginį turėtų patekti ne-
mokamai ir bent pora savivaldybės 
darbuotojų. Tie, kuriems būtų dar-
bas ten būti ir matyti, kas ir kaip 
vyksta iš tikrųjų visokiuose rengi-

niuose. Kaip ne kaip savivaldybė 
privalo žinoti ne iš nuogirdų, kas 
ten gerai, kas negerai, ko trūksta ir 
panašiai ir gal net operatyviai, jei 
yra reikalas ir galimybės reaguo-
ti į iškylančias problemas siekiant 
kartu su organizatoriais renginius 
padaryti tobulais“, - sprendimą ver-
tino komentatorius.

-ANYKŠTA

Kai dryžuotieji apsilanko jūsų bulvėse, skambinkite savo seniūnui.

Tokios utopinės minties 
net Konstitucijoje nėra

Rita KRIPAITIENĖ, „Anykš-
čių rajono vartotojų koopera-
tyvo“ vadovė, savivaldybės 
Tarybos narė, apie valstybės pa-
didintą minimalią algą:

„Jeigu Vyriausybė galvoja 
apie žmogų, tai tegu pirmiausia 
ir galvoja apie žmogų...“

Net per rinkimus meras 
taip intymiai nekalbėjo

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, per Valstybės dienos 
minėjimą kreipėsi į miestelėnus:

„Prieikite arčiau, kad jaustu-
me vienas kito petį...“

Lygintojoms kursus 
birža organizuoja

Valentinas DILYS, UAB 
„Ripstas“ vadovas, apie Darbo 
biržą:

„Mums reikėjo 2 lygintojų. Iš 
Darbo biržos gavome 48 kandi-
datūras. Atėjo viena moteris ir 
tai pasakė, kad čia nedirbs. Tai 
kam reikalinga ta Darbo birža? 
Kam tie išlaikytiniai?“

O kada gi žiūrėsi, kai 
tiek užklasinės veiklos yra

Kęstutis TUBIS, rajono me-
ras, atsiprašė Kavarsko seniūno 
Algirdo Gansiniausko:

„Atsiprašau seniūno, kad ne-
pranešęs atvažiavau. Bet seniū-
nai turi žiūrėti, ką veikia me-
ras...“

Ne visos seniūnijos gali 
pasigirti gražiomis moterimis

Algimantas VARANAVIČIUS, 
kavarskietis, piktinosi Kavarsko 
seniūnijos ūkvedžiu:

„Čerešką kaip papuošalą se-
niūnijoj laiko...“

Nuo šiol kėdės šalia 
mero bus paliktos tuščios

Poetas Vidmantas KIAUŠAS-
ELMIŠKIS, apie rašytoją Ri-
mantą Vanagą, pristačiusį nau-
jausią knygą „Akivaras“:

„Kadangi R.Vanagas sėdi šalia 
Anykščių mero, tikiuosi, meras 
įsteigs fondą kitai jo knygai...“

O srutos leidžiamos į Jarą 
iš Svėdasų kiaulidžių vakare, 
matyt, žuvis veikia kaip mig-
domieji

Albertas ŽARSKUS, bitinin-
kas, apie chemikalų keliamą pa-
vojų bitėms:

„Dabar ūkininkai įpareigoti 
purkšti savo laukus tik vakare, 
tik kas iš to...“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Man mero Kęstučio Tubio 
gaila... O taip gražiai viskas 
prasidėjo. Kaip pasakoje. Atjojo 
karalaitis ant balto arklio, nukirto 
KGB kapitonui galvą, o paskui 
dar ir ištrėmė juos (galvą ir 
kapitoną) už karalystės teritorijos 
ribų. Merginos ir vaikinai, bet 
labiausiai seneliai ir senelės, nes 
jų buvo daugiausiai, karalaičiui 
po kojomis pylė gėles ir ėjo su juo 
į koaliciją. 

Paskui karalaitis barė ir 
baudė, baudė ir barė likusius 
kapitono sėbrus. Vieni, neišlaikę 
pažeminimo, bėgo iš karalystės, 
kiti griebėsi kraštutinių veiksmų 
ir pakeitė partiją, kas daugeliui 
buvo baisiau už pačią mirtį. 
Rinkėjai jį šlovino. „To be or 
not to be...“ (ką reiškia nežinau, 
bet skamba gražiai)  - bent kartą 
per savaitę kartojo pats Andrius 

Mamontovas. 
Rajono meras, kapojęs slibinui 

galvas, neišvengiamai pats pri-
valo tapti trigalviu slibinu. Viena 
galva skirta rajono valdymui, kita 
– lobistinei veiklai, trečia politi-
kavimui. Per gerus du pirmuosius 
darbo mėnesius ta rajoną valdanti 
K.Tubio galva dirba nuostabiai. 
Meras oriai, be skandalų „stato 
ant ausų“ valdininkus. Pajudino 
net patį savivaldybės administra-
cijos Vietinio ūkio ir turto valdy-
mo skyrių (įsivaizduojat? Paaatį 
Alberto Miškinio skyrių!). Drįstu 
teigti, jog mero bijo ir valdinin-
kai, ir seniūnai, ir savivaldybės 
įmonių vadovai. Ir aš bijau... 
Suvokiu, kad jis manęs iš darbo 
neatleis, net už vairavimą be 
diržų nenubaus. Bet vis tiek bijau. 
Statutinio pareigūno praeitis ir, 
matyt, charakterio savybės būnant 
prie K.Tubio neleidžia atsipalai-
duoti. Čia kaip per tą visuotinio 
mandagumo dieną, geriau jau 
pats save kur nors pasiųsi, nei 
būsi nepagarbus oponentui...   

Žinios apie mūsų mero sėkmin-
gą ar nesėkmingą lobistinę veiklą 
kol kas „Anykštos“ nepasiekė, 
o ir negalėjo pasiekti. Darbo 
su šalies valdžios institucijomis 
vaisiai realiai bus matomi tik 
po kelerių metų. Tačiau, dary-
tina prielaida, kad nei K.Tubio 
užimtas generalinio komisaro 
pavaduotojo postas, nei jo stotas, 
nei jo valia - net pačiam mažiau-

siam ir labiausiai susisukusiam 
ministrui įspūdžio nedarys. Ką 
jau kalbėti apie tokias iškilias ir 
subtilias asmenybes, kaip Seimo 
pirmininkė Loreta Graužinienė. 
Čia, taip sakant, ne valios, o 
priėjimo reikia.

Trečioji, 
politikuojanti 
slibino galva, 
politinius 
pamatus pa-
dėjo teisingai. 
Partneriai 
solidžiais postais apdalinti. Ir tam 
davė, ir tam davė, ir net Antanui 
Baurai liko. Bet, mano supratimu, 
politika yra silpnoji K.Tubio vieta. 
Jam gal net neįdomi ta politika. 
Pavyzdžiui, formalaus darinio, ra-
jono Tarybos Antikorupcinės ko-
misijos formavimas yra ir visiškai 
akivaizdus farsas ir nesiskaitymas 
su partneriais. Farsas todėl, kad 
konservatorių Valentiną Patumsį 
ir liberalę Žaną Loginovą į tą 
komisiją neva delegavo Anykščių 
seniūnijos bendruomenė. Žinoma, 
kas gi geriau valdžios veiksmus 
kontroliuos nei valdžiai artimi 
žmonės. Reikėjo dar savo žmonas 
ir anūkus deleguoti prisidengus 
bendruomene... Esu įsitikinęs, kad 
minėtus partinius pakeitus nepar-
tiniais, niekas iš esmės nepasi-
keistų, čia tik gestas, parodymas, 
kad sąžiningasis meras, dažniau-
siai yra sąžiningas. Bet galimos 
ir išimtys... Kam toje komisijoje 

reikėjo „ženyti“ amžinus priešus 
koalicijos partnerį „darbietį“ 
Alfrydą Savicką ir opozicionierių, 
socialdemokratą Vilių Juode-
lį. A.Savickas išsikovojo, kad 
V.Juodelio komisijoje neliktų, 

tačiau ilgai 
prisimins nuos-
kaudą. Postų ar 
formalių par-
eigų dalinimas 
nėra baigtinis 
procesas. 
Partnerius teks 

šerti nuolat – vieniems užteks dė-
mesio, vieningai sušaudomo šerno 
pavidalu, su kitais teks dalintis 
dalinamais postais, projektais ir 
įtakomis. Kitu atveju, partneriai 
tyliai, (paskui ir garsiai) – kenks. 
Nėra politikai kažkokios išskirti-
nės rūšies sutvėrimai, su jais vis-
kas tas pats kaip su valdininkais 
tik ... atvirkščiai – valdininkas 
valdomas, kai iš jo galima ką nors 
atimti, politikas – kai jam galima 
ką nors duoti.    

Pirmosios slibino galvos, tos 
rajoną valdančios, stiprumas 
gali atsverti kitų dviejų, abejo-
tinų galimybių galvų įtaką. Bet 
tuoj norėsis ir pirmosios slibino 
galvos rezultato. Meras tikina, 
kad kažką neįvardintą savival-
dybėje nubaudė ir dar du-tris 
nubaus, bet vėl, matyt, nesakys 
ką. Dabar panašu į ryžtą, bet, 
jei neįvardintas baudimas tęsis, 
tauta pradės abejoti, ar K.Tubis 

ką nors apskritai baudžia. Gal 
tik vaidina kietą? X valstybėje, X 
pilietis sulaukė 173 metų... Gal 
sulaukė, gal nesulaukė, o gal 
naujienų agentūros redaktorius 
žinią sukūrė, mat pagyringas 
tingėjo skambinėti ir informaciją 
apie visokius BVP, PVM ir BMW 
rinktis. Patikrink, kad gudrus.    

Nuolat girdime griežtus 
mero nurodymus, reikalavimus, 
konkrečius pažadus. Pavyzdžiui, 
jis labai drąsiai žurnalistams 
pareiškė, kad prie šilumos trasos 
rasti žmogaus griaučiai bus 
iškasti ir žmoniškai palaidoti. 
Tačiau tranšėja jau užlyginta, o 
griaučiai guli, kur gulėję. Kol 
žmogaus kūnas bus ten, kur yra 
dabar, abejonės, ar meras atsako 
už visus savo tvirtai pasakytus 
žodžius, liks. Lankydamasis Ka-
varske meras griežtai baksnojo 
seniūnui Algirdui Gansiniauskui, 
nurodydamas, kas turi būti pada-
ryta. K.Tubio retorika - išskir-
tinė, kietesnė net ir už Leono 
Alesionkos. Tačiau, jei pradės 
aiškėti, kad kieta retorika yra tik 
kaukė, įvaizdis, rinkėjai jausis 
apgauti ir šito neatleis. Žodžiu, 
pabaksnojus A.Gansiniauskui, 
dera patikrinti, ar nurodymai 
įvykdyti ir apie tai pranešti tau-
tai. Nes, regis, A.Gansiniauskas 
linkęs baksnoti atgal...    

P.S. Žmogus, kuris guli po 
asfaltu, man svetimas. Nepažys-
tamas. Bet ir jo gaila.

Raimondas GUOBIS

Anelė ir Juozas Pajedos pavel-
dėjo nemenką dosnių ir mylinčių 
bei laimingo gyvenimo linkinčių 
globėjų ūkį ir sumaniai su di-
džia meile žemei ir žmonėms bei 
Dievui šeimininkavo. Kaimynai 
net kartais susitikę šnabždėda-
vosi, kad, matyt, Pajedos turin-

Devyniasdešimtoji Onutės vasara
Liepos 7 - ąją, pačiame gražume, kuomet vasara savo gražiausius 

žiedus skleidžia, uogas gardžiausias sunokina, Galvydžių kaime 
prie Svėdasų prieš devyniasdešimt metų gimė mokytoja, visuome-
nininkė, žinoma fotografė Ona Pajedaitė. Sveikinimai, linkėjimai 
gražiausi ir jau netrumpo gyvenimo akimirkų prisiminimai.

tys stebuklingąjį, turtus visokius 
nešantį aitvarą, bet didžiausias 
jaunosios šeimos „aitvaras“ 
buvo darbštumas ir gyvenimo 
meilė. Dievas dovanojo ne tik 
sėkmę ūkyje, bet ir gausią šei-
mą, kurioje augo šešetas vaikų 
- Adelė, Bronė, Petras, Antanas, 

Vladas ir jauniausioji Ona, guvi 
ir ryškių, smalsių akių šviesa iš-
siskirianti.

Tėviškės grožis: slėnyje vais-
kiu kaspinu vingiuojanti Jara - 
vasaros karščiuose atgaiva dar-
buose per dieną sukaitusiems 
žmonėms ir ištroškusiems gy-
vulėliams, sumaniems žvejams 
žuvies gardžiausios dovanojan-
ti, giria ir miškai miškeliai su 
uogomis ir grybais, paukštelių 
giesmėmis, niekad nesibaigian-
čiomis. 

Pasaka, rojaus paveikslai, ku-
riuos amžiams sugriovė karas 
ir sovietinė okupacija. Kuomet 
šaudė, gaudė, kulkos ne kartą 
skriejo per Pajedų sodybą, net 
per sienas prasiskverbdamos, 
jaunas gyvybes nusinešdamos. 
Išsiblaškė šeimyna, vieni Lie-
tuvoje užsiliko, kiti tolimajame 
Sibire ne vienus metelius vargo.

Onutė pasilikusi Lietuvoje 
baigė Anykščių gimnaziją, stu-
dijavo Vilniaus universitete, 
dėstė lietuvių kalbą technikos 

mokyklose, rengdavo savo au-
klėtiniams pažintines keliones 
po Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. 
Sulaukusi penkiasdešimties visa 
esybe pasišventė fotografijai. 
Fotografuodavo daugiausiai 
Lietuvos rašytojus, gebėjo susi-
bičiuliauti ir su ypatinga vieniše 
Ieva Simonaityte, iš jų bičiulys-
tės ir gimė knyga – fotoalbumas 
„Ji buvo Simonaitytė“. Vėliau 
likimas dovanojo bičiulystę su 
Juozu Baltušiu, kuris O. Pajedai-
tę pavadino geriausia, ir paprašė 
iliustruoti septyniasdešimtmečio 
proga rengiamą knygą „Skaito-
me Baltušį“. 

Važinėję tuomet, fotografavu-
si su liaudies rašytoju susijusias 
vietas, buvę ir Puponyse, ir Ku-
piškyje, Anykščiuose, Butėnuose 
bei Svėdasuose, net ir bažnyčio-
je prie Šv. Antano, kurio pieme-
nėliu būdamas J. Baltušis karš-
tomis maldomis prašė pagelbėti 
nusikratyti bjauraus, ant kaktos 
išdygusio naviko. Vėliau buvo 
draugystė su Jonu Mikelinsku, 

Susimąstymo valandėlė išgyvenant nelabai mėgiamą praeitos 
vasaros karštymetį sodyboje prie Svėdasų. 

Autoriaus nuotr.

Džiaugsmu, tikėjimu, meile, viltimi turtinga Pajedų šeima 1939 
- ųjų vasarą Galvydžiuose. Pirmoje eilėje iš kairės: Adelė, mo-
tina Anėlė, tėvas Juozas, jaunylė Onutė; antroje eilėje: Bronė, 
Petras, Antanas ir Vladas. 

Nuotr. iš albumo
 

Eduardu Mieželaičiu, Eugeniju-
mi Matuzevičiumi, Kaziu Bra-
dūnu, kitais rašytojais, aktoriais, 
tačiau didžiausia žmogiškoji bi-
čiulystė apvainikavo pažintį su 
poetu Justinu Marcinkevičiumi. 

Surengė daugybę savo foto-
grafijų parodų Lietuvoje ir už-
sienyje, daugybė jos fotografijų 
panaudota leidžiant įvairias kny-
gas, albumus, skelbiant publika-
cijas.

Sielos ramybė, tegul ir be šei-
mos, bet ne vienišas gyvenimas, 
saikinga, išmani mityba su bado 
dietomis ir kitais naudingais da-
lykėliais pagelbėjo išsaugoti jė-
gas. Metai tarsi prabėgo pro šalį, 
Onutė pasiliko tokia pat judri, 
nors kartais ir padejuojanti, bet 
dėmesio gyvenimui ir džiaugs-
mų žmogiškųjų kupina. Ir šiemet 
sodžiuje prie Svėdasų pasisodi-
no daržą, rūpinasi savo daržovė-
mis, žolynėliais, laukia kada gi 
pradės dygti grybai. Tuomet sės 
į savo senutėlį rausvą automobi-
liuką – „japoniukę“ ir pievų lau-
kų keliutėmis lėks į žinomas vie-
tas grybingąsias savosios miško 
derliaus dalies susirinkti.

O. Pajedaitės paruoštus grybu-
kus žino ir vertina visas vyres-
niosios kartos lietuvių literatūros 
pasaulis, kai kas ir iš jaunesniųjų 
ragauja. Belieka nuspausti fotoa-
parato mygtuką ir savo kolekciją 
naujais portretais praturtinti. Bet 
veteranė jau keli metai nebefo-
tografuoja, tik sukauptą fotoar-
chyvą tvarko, į rinkinius skirsto, 
rimtoms įstaigoms šį tą dovanoja. 
Pati pripažįsta, kad niekada nebu-
vusi menininke, tik paprasčiau-
sia buitine, tą laiką fiksuojančia 
fotografe. Naujas technologijas 
pasitelkusi, nenuvargstanti Onutė 
nuo 2013 metų apie savo gyve-
nimą pasakoja, fotografijas pa-
teikia interneto svetainėje „Ona 
Pajedaitė. Dovana Lietuvai“. 

...Bet, mano suprati-
mu, politika yra silpnoji 
K.Tubio vieta. Jam gal net 
neįdomi ta politika...
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 VėŽyS
Vėžys (birželio 21 – liepos 22) – ketvirtasis Zodiako ženklas, 

valdomas Mėnulio. Kviečiant vėžį kartu atostogauti ar pramo-
gauti - vėžys ieško ramių vietų netoli vandens, kur galėtų jaus-
tis kaip namie. Restoranų nemėgsta, maistą mieliau pasigamina 
pats. Idealios atostogos jam būtų prie ežero pastatytame namely-
je ant rastų.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Vėžiams būdinga:

1. Tai – jautrus ženklas. Su-
geria aplinką ir įspūdžius visa 
savo esybe.

- Tikrai taip. Aš pati esu jautri, 
bet labai gerai jaučiu ir tai, ką 
jaučia kiti. Pavyzdžiui, darbe įei-
nu į kieno nors kabinetą, jaučiu, 
kokia žmogaus nuotaika. Būna ir 

Tikri jausmai reiškiami 
neverbaliniu būdu

„Želė tortas, papuoštas žemuogėmis ir mėtų lapeliais – tikriau-
siai per aštuntąjį gimtadienį mama man jį padarė... Aš ir dabar 
matau jo grožį, uodžiu šviežių uogų kvapą... Ko gero, tai buvo 
viena iš ypatingiausių dovanų... Nepaisant to, kad prieš kelis me-
tus kolegos, žinodami, kaip aš mėgstu uogienes, padovanojo di-
džiulį jų pačių gamintų šių skanėstų krepšį“ – pasakoja Anykščių 
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 
vadybininkė Kristina Kiaušaitė, liepos 15 dieną švęsiantį 34-ąjį 
gimtadienį.

taip, kad vesdama ekskursijas (K. 
Kiaušaitė turistus supažindina su 
Siauruko muziejumi – aut.past.), 
kai labai pavargstu, įsijungia 
„automatas“ – vis tiek dirbu jau 
aštuonerius metus, tada pradedu 
tyrinėti žmones. Kartais ši savybė 
vargina. Gerai, kai sutinki švie-
sius, geros nuotaikos žmones, o 
kiek būna pavargusių, nusivylusių, 

tiesiog „nusipaišiusių“ šypseną... 
Anksčiau galvodavau, kad visi tai 
jaučia, bet paskui kolegos pradėjo 
stebėtis tokiomis mano kalbomis, 
sakyti, na kaip tu tokius dalykus 
taip pastebi... Gal tam įtakos turi 
ir tai, kad pagal kiniečių horos-
kopą gimiau Gaidžio metais, o tai 
irgi labai emocingas ženklas, tad 
kai susiduria ir Vėžys, ir Gaidys, 
pajaučiu tokią emocijų laviną...

Būna, kad noriu atsiriboti nuo 
žmonių, pabūti viena, išjausti 
savo jausmus, netgi pabūti racio-
nali... Bet... Atvirai kalbant, savo 
jautrumo vis dėlto nekeisčiau į 
racionalumą, šaltą mąstymą... 
Jausmai – mano gyvenimo spal-
vos: kokie jie bebūtų – liūdesys, 
džiaugsmas, pyktis, meilė – kai 
tik išmoksti įvardinti, ką jauti, gy-
venimas įgauna tikrą kokybę. 

2. Vienas stipriausių charak-
terio bruožų – laikytis įsikibus 
praeities. Praeities prisimini-
mai gali būti net ryškesni negu 
dabartiniai išgyvenimai. Vėžys 
nemažai laiko praleidžia galvo-
damas apie praeities suteiktą 
patirtį.

- Labai geras pastebėjimas. Aš 
į praeitį kabinuosi, nuolat ją per-
mąstau – ir lieka ne tik prisimini-
mai, bet ir kažkada išgyventi jaus-
mai. Bet su šiuo bruožu Vėžys turi 
dirbti, kad „neužsiparintų“ – lie-
tuviško atitikmens tiesiog neran-
du. Praeitis – gerai, bet ji kartais 
tampa ateities šmėkla. Bet tai ne-
būtinai kalbant apie blogus prisi-
minimus, tai ir geri išgyvenimai 
– kartais į juos pradedi per daug 
nugrimzti. Pastaruoju metu suvo-
kiau, kad praeitis duoda impulsą 
ateičiai, o jeigu ji užgožia ateitį, 
yra pavojus likti praeityje...

3. Artimiausi emociškai yra 
kiti Vandens ženklai – jausmin-
gasis Skorpionas, romantiško-
sios Žuvys ar tiesiog kiti Vėžiai.

- Mano aplinkoje labai daug 
Vėžių ir, nors kartais teigiama, 
kad tie patys ženklai nesutaria 
tarpusavyje, bet Vėžius aš mėgs-
tu. Labai įdomiai mano gyvenime 
yra susidėliojęs visų stichijų kom-
plektas: Faustinos tėtis yra Merge-
lė, taigi Žemės stichijos atstovas, 
mano tėvai – Dvyniai, Oras, de-
šimtmetė Faustina – Šaulys, too-
okia Ugnis... Gal man sunkiausiai 
suprasti Oro ženklus... Ne tai, kad 
aš jų nemėgstu, bet nelabai „gau-
dausi“ bendraudama su jais...

Nepriklausomai, koks Zodiako 
ženklas, mane labiausiai erzina 
žmonių abejingumas.\

4. Šiam ženklui reikia saugu-
mo, pinigai iš dalies šį poreikį 
patenkina.

- Vakar pirkau dešimt loterijos 
bilietų – noriu mašinos (juokia-

si)... O jeigu rimtai, tai, kai pasi-
žiūri bankomate ir matai, kad yra 
pinigėlių, su kuriais tu bent mė-
nesį gali jaustis saugiai ir nesukti 
galvos dėl pragyvenimo, saugumo 
tai suteikia...

Vis dėlto didžiausią saugumą 
man teikia namai – ypač, kai jie 
švarūs, kai kiekvienas daiktas turi 
savo vietą, mėgstu gražias, mielas 
interjero detales. Bet... kas keli 
mėnesiai man užeina toks „šišas“, 
kai turiu perstumdyti baldus – 
taip darydavau, kai dar gyvenau 
pas tėvus. Bute – tokie manevrai 
kiek sudėtingesni, bet tada aš len-
du į drabužių spintą. Ateina toks 
laikas, kai jaučiu vidinį norą išsi-
valyti – ir tada atidarau spintą ir  
daug ką išmetu be gailesčio. Bet 
tai turiu padaryti iš karto – jei-
gu imsiu svarstyti, reikia man to 
daikto, ar nereikia, o jeigu dar ati-
dėsiu kitai dienai – nieko iš mano 
tvarkymosi nebus – tiesiog, jeigu 
jau nusprendžiau atsikratyti daik-
tais, taip ir padarau.  

5. Vėžio ženklo moteriai šei-
ma ir namai visada bus pirmoje 
vietoje. Ji nepaprastai švelni ir 
moteriška, pareiginga ir atsida-
vusi motina.

- Savo gyvenimą galiu suskirs-
tyti į du etapus – prieš Faustiną ir 
jai gimus. Tačiau nesu motina viš-
ta perekšlė. Nesikeliu šeštą valan-
dą daryti pusryčių, pietų ir vaka-
rienės. Su Faustina jaučiu ryšį ne 
tupinėdama aplink ją kaip vištelė, 
o sielų bendrystę. Buvo laikas, kai 
savo vaikui buvau vadybininkė – 
ir suknelę koncertams lygindavau, 
ir plaukus tvarkydavau, ir nuvež-
davau, kur reikėdavo, bet nesu ta 
mama, kuri perdėtu rūpestingumu 
užsikaria vaikui ant galvos. Au-
ginu nepriklausomą vaiką, labai 
noriu, kad vaikas pats pažintų pa-
saulį, pamatytų ir kas gražu, ir kas 
gera, ir kas bloga.

Faustina į mano gyvenimą įnešė 
labai daug spalvų, savo betarpiš-
ku bendravimu pritraukė naujų 
žmonių... Ir kai žmonės sako, kad 
vaikai labai greitai auga, tai man 
tie dešimt, beveik vienuolika, 
praleistų su Faustina – buvo pa-
tys įdomiausi, gražiausi, spalvin-
giausi. Kartu atrasdama pasaulį, 
domėdamasi juo, ir man pažadino 
norą ieškoti, rizikuoti, kartais net-
gi elgtis spontaniškai. 

6. Šio ženklo poelgiai kartais 

atrodo nelogiški, nes jie vado-
vaujasi jausmais bei intuicijos, 
pasąmonės patarimais, tačiau 
tame ir yra jų jėga.

- Esu kontrastų pilna moteris. 
Galiu būti nepaprastai švelni, glo-
bėjiška, užjaučianti, bet galiu ir 
„pakelti stogą“ – juokauju, kad 
mūsų name renovacija, matyt, ir 
vyksta dėl to, kad kartais labai 
smarkiai išjudinu tą stogą. Ko-
legos man sako, negi tu gali būti 
pikta, pakelti balsą – galiu. Ir sau 
kartais tai leidžiu. Tik išmokau 
prisipažinti, įvardinti, kodėl esu 
pikta ar nepatenkinta. Jausmų slė-
pimas, manau, silpnumo požymis. 
Aš ir Faustinai sakau – dabar man 
liūdna, aš pikta, bet tu su tuo nie-
ko bendro neturi. O jeigu ir apšau-
kiu, būtinai apkabinu, atsiprašau. 
Manau, kad savo jausmų suvoki-
mas ir įvardijimas nėra duotybė, 
to reikia mokytis, kartais ir visą 
gyvenimą... Kažkodėl žmonės 
mano, kad neigiami jausmai yra 
blogis, apie juos nereikia kalbėti, 
jų nereikia įvardinti, bet taip tikrai 
nėra. Bent kartą pamėginus būti 
sąžiningu su savimi ir aplinka, pa-
saulis akivaizdžiai pasikeičia. 

Labai daug ką gyvenime darau 
spontaniškai ir tai dažniausiai pa-
siteisina – ir mano studijos Pran-
cūzijoje, vertėjos darbas Lietuvai 
pirmininkaujant Europos komisi-
jai, tai labiau spontaniški, nei pro-
tu suvokti veiksmai.

Bet ką darydama turiu jausti 
malonumą, tada galiu neskaičiuo-
ti valandų, degu darbu, veikla, 
tačiau jeigu nejausiu tos ugnelės, 
man bus sunku – tada vaikštau iš 
vieno kampo į kitą, įjungiu protą, 
svarstau...

7. Nors jie mėgsta bendrauti, 
tačiau jiems reikia laiko pabū-
ti su savo mintimis ir jausmais 
vienumoje.

- Tikrai kartais ilgiuosi vie-
numos. Nors čia vėl gi galima 
įžvelgti kontrastą. Galiu labai drą-
siai vesti ekskursijas 200 žmonių, 
tačiau gali būti ir taip, kad kalbė-
dama su vienu žmogumi būsiu ne-
drąsi ir drovėsiuosi.

Puikiai pailsiu gamtoje, tačiau 
kaip man patinka namų ruoša! Tie-
siog mėgaujuosi ir indų plovimu, 
tvarkymusi, jeigu jau užsiimu, tai 
išvalysiu ir tolimiausią lentyną. O 
kaip man patinka lyginti...!

8. Vėžiui labai reikalinga žmo-
nių, su kuriais jis bendrauja, 
simpatija. Jie nepakelia aštraus 
pokalbio arba stiprios kritikos, 
nepriklausomai nuo to, pelnyta 
ji ar ne.

- Pripažįstu, man tikrai dažnai 
norisi, kad viskas būtų taip, kaip 
esu suplanavusi, taip, kaip noriu 
aš. O palaikymas man labai svar-
bus – jausti, kad žmonės, su ku-
riais dirbi, bendrauji, tave palaiko 
– didžiulė dovana. 

Apie kritiką... Nemėgstu kriti-
kos, ilgai nešiojuosi tuos žodžius, 
išgyvenu, svarstau, ką ne taip pa-
dariau. Nors vėl gi, yra žmonių, 
kurie amžinai viskuo nepatenkin-
ti, tad jų kritika žeidžia mažiau, 
tačiau būti kritikuojamai savų 
žmonių – ne pats geriausias jaus-
mas. 

4 detalės Apie Kristiną KIAUŠAITĘ

Stichija...
Mėgstu visas stichijas. Pavyzdžiui, esant 30 laipsnių šalčiui įlįsti į eke-

tę, o paskui į karštą pirtį, man neapsakomai malonu. Metų laikus jaučiu 
pagal kvapą, man vienaip kvepia žiema, kitaip – vasara, dar kitaip – pa-
vasaris ar ruduo.

Pamoka...
Santykiai su artimaisiais. Kai aš įskaudinu savo artimus žmones, man 

tai būna tokia gyvenimo pamoka... Labai svarbu branginti savo šeimą, 
savo tėvus, savo vaikus. Paradoksalu, bet įskaudinus artimuosius, ateina 
suvokimas, kad jie man yra patys svarbiausi, patys brangiausi. Ypatingai, 
kai gyvenime būna aštrios, ribinės situacijos, aš pagalvoju: Kristina, tu 
turi brangiausią turtą, nesi vieną, ir turi būti dėkinga už tai, kad jie tave 
priima tokią, kokia esi, palaiko tave. Reikia nulipti nuo pjedestalo ir pa-
matyti žmones, kurie tikrai tave myli.

Knyga...  
Yra ne viena knyga, padariusi man įspūdį, skirtingais gyvenimo etapais 

jos būna vis kitokios. Mokykloje mėgau Donatą Kajoką. Supurtė ir daug 
ką permąstyti privertė H. Hessės „Sidharta“. Taip pat K. Antarovos „Du 
gyvenimai“, C.Pinkolos Estes „Bėgančios su vilkais“.

Gėlė...
Azalija, taip pat mėgstu orchidėjas, ir, žinoma, rožes.

Mano receptas
- Šios vasaros mano atradimas – uogienės. Niekada jų neviriau, bet 

be galo mėgstu. O šiemet – gal šaltą žiemą prognozuoju – man taip no-
risi viską kaupti. Braškės, juodieji serbentai, žemuogės, paskui atsiras 
agrastai – jaučiu „kaifą“ rinkdama uogas, virdama, pilstydama į gražius 
stiklainiukus, o paskui ragavimas...

Uogienę reikia mokėti valgyti – jokiu būdu nereikia jos gadinti batonu 
ar duona. Puodelis geros kavos ir šaukštelis ar du uogienės. Tik taip atsi-
skleidžia tikrasis jos skonis...

Muziejininkė Kristina Kiaušaitė ir jos dešimtmetė dukra Faus-
tina puikiai papildo viena kitą: jeigu santūresnė Kristina tam 
tikrus dalykus nutylės, tai energingoji mergaitė nuoširdžiai iš-
duos “mažas” mamos paslaptis. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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(Atkelta iš 1 p.)
Ligoninės savininkas
gyvena Saudo Arabijoje

Prieš susitikimą su kavarskie-
čiais meras K.Tubis sustojo prie 
buvusio Kavarsko ligoninės pas-
tato, kuris yra privatizuotas ir ap-
leistas. Mero nurodymu apleistų 
pastatų savininkams buvo išsiun-
tinėti raštai, dalis savininkų jau 
„apsireiškė“ savivaldybėje. Ka-
varsko ligoninės pastato savinin-
kas gyvena Saudo Arabijoj, tačiau 
pas merą buvo atsiųsti jo atstovai, 
kurie žadėjo daryti tvarką – viena 
iš idėjų privatizuotame pastate 
įrengti senelių namus.

Meras atvažiavo neperspėjęs 

Kavarskiečiai dar prieš susi-
tikimą piktinosi, kad seniūnas 
A.Gansiniauskas neinformavo 
apie mero K.Tubio vizitą. Todėl 
seniūnas renginio pradžioje pre-
venciškai teisinosi, kad žinią, jog 
atvažiuoja meras, jis sužinojo tik 
pažiūrėjęs į savivaldybės inter-
netinę svetainę. Šį seniūno pasi-
teisinimą meras K.Tubis iš karto 
įvertino. „Atsiprašau seniūno, kad 

Kavarskiečiai seniūną „auklėjo“ 
merui girdint

nepranešęs įsiveržiau. Bet seniū-
nai turi žiūrėti, ką veikia meras“, 
– ne ypač šiltai ironizavo meras.

Kavarskiečiams kalbėdamas, 
ką padarė per pirmuosius darbo 
mėnesius, K.Tubis taip pat buvo 
griežtas. Jis pareiškė, kad vykdant 
projektus buvo daug netvarkos, 
darbų prirašinėjimo. „Turiu prie-
kaištų dėl ūkiškumo, tiksliau dėl 
neūkiškumo – labai rėžia akį. Iš 
visų rangovų, kurie dar gyvi, ne-
bankrutavę, reikės išieškoti, kad 
padarytų, kaip priklauso“,– apie 
tai, ką rado tapęs meru, Kavars-
ke kalbėjo K.Tubis. Jis teigė, kad 
vienas savivaldybės valdininkas 
jau yra nubaustas ir dar du arba 
trys bus nubausti. Jis atskleidė, 
kad nemalonę jau spėjo užsitrauk-
ti ir UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Šapoka. 
„ K o m u n a l i -
nis ūkis padė-
jo ruošti „Bėk 
bėk, žirgeli“ 
šventę. Bet kai 
pateikė sąmatą, 
buvo akivaizdu, jog ji per dide-
lė.“ – dėstė meras. Jis sakė, kad 
komunalininkų sąmata buvo re-
vizuota papunkčiui ir nustatyta, 

jog kai kurios eilutės yra išpūstos. 
„Neleisiu gyventojų sąskaita, net 
ir savivaldybės įmonei gerai gy-
venti“, – savo filosofiją išdėstė 
rajono vadovas. 

„Seniūnas matomas, 
kai reikia vėliavą pakelti“

Aktyvus Kavarsko bendruome-
nės narys, miestelyje daug ir neat-
lygintinai pats dirbęs Algimantas 
Varanavičius piktinosi seniūno 
A.Gansiniausko neveiklumu. „Se-
niūnas matomas, kai meras atva-
žiuoja, kai galima nusifotogra-
fuoti, kai reikia vėliavą pakelti, o 
kai reikia dirbti – jo nėra“, – rėžė 
A.Varanavičius. „Čerešką kaip 
papuošalą seniūnijoj laiko“, – se-
niūnijos ūkvedžio veikla piktinosi 
kavarskiečiai. Seniūną bandė už-

stoti Pumpu-
čių seniūnaitis 
Vladas Kurci-
kevičius, aiš-
kindamas, kad 

A.Gansiniauskas vaikšto po mies-
telį ir žino kavarskiečių proble-
mas. „Jis pėsčias nevaikšto, važi-
nėja“, – ironizavo A.Varanavičius. 

Klausydamas konkrečių priekaiš-
tų – apie nešienautus plotus, ne-
genėtus medžius ir kitas mažesnes 
problemas – meras K.Tubis dalijo 
nurodymus seniūnui. Kartais – 
subtiliai. „Seniūnas ten rytoj nuva-
žiuos“, – apie nešienautą valdišką 
pievą Kavarske sakė K.Tubis.

A.Varanavičius reikalavo, kad 
seniūnas pateiktų savo veiklos 
ataskaitą. O A.Gansiniauskas 
pyko – „Ką, nematot, kas pada-
ryta?“ Bet meras nuleido „garą“: 
„Čia normali idėja. Galėtų seniū-
nai atsiskaityti, manau, net jiems 
patiems palengvėtų“, – kavarskie-
čiui pritarė meras.

Bendruomenės atstovai ir meras 
kartu diskutavo, kurias miesto ga-
tves pirmiausia reikia asfaltuoti, 
priminė ankstesnės valdžios paža-
dus. „Buvusi valdančioji daugu-
ma tų gatvių per 8 metus neišas-
faltavo, negalime mes visų darbų 
padaryti per du mėnesius“, – apie 
gatvių asfaltavimo perspektyvas 
Kavarske kalbėjo K.Tubis. 

Kavarskiečiai skundėsi, kad val-
džia niekaip nesugeba sumažinti 
automobilių greičio pagrindinėje 
miestelio gatvėje, kelis kartus pri-
minė kitus buvusios valdžios pa-
žadus. Seniūnas A.Gansiniauskas, 
bandydamas perimti iniciaty-
vą, sakė, kad reikia žiūrėti, ką 
dabartinė valdžia pažadės, bet 
A.Varanavičius iš karto vėl atėmė 

Meras Kestutis Tubis Kavarsko seniūno Algirdo Gansiniausko ironiškai atsiprašė, kad į svečius 
atvažiavo jo neįspėjęs.

Kavarskietis Algimantas Varanavičius piktinosi seniūno 
A.Gansiniausko neveiklumu.

Auditorija nebuvo gausi, bet praktiškai visi į susitikimą susirinkę kavarskiečiai turėjo ką pasaky-
ti.

Kavarskiečius piktina nuoroda prie šaltinio.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

...„Neleisiu gyventojų 
sąskaita, net ir savivaldybės 
įmonei gerai gyventi“...

kamuolį iš seniūno: „Daug ką gali-
ma padaryti su „socialiniais“ dar-
bininkais – nereikia visur mero“, 
– seniūną mokė kavarskietis.

Vieni kitiems žiūri į nugaras

Po susitikimo kavarskiečiai 
ir meras vaikščiojo po miestelį, 
apžiūrinėjo problemines erdves, 
K.Tubis rodė pirštu, kuriuos mies-
to medžius reikia išpjauti. 

Per „ekskursiją“ paaiškėjo, kad 
įdomiausia miesto vieta yra šalti-
nis. Pasirodo, už šimtus tūkstančių 
litų šaltinis „diversifikuotas“ ypač 
idiotiškai – priešais lauko sceną, 
šalia šaltinio, kėdės žiūrovams 
įrengtos atvirkščio amfiteatro 
principu: priekinė eilė yra aukš-
čiausiai, o kitos eilės vis žemiau, 
todėl žmonės mato ne veiksmą 
scenoje, o priešais sėdinčiųjų nu-
garas.

Ir nuorodos link šaltinio ori-
ginalios: „KAVARSKO šaltinis, 
vad. Švento Jono šaltiniu“. Nuo-
rodoje neaiškus trumpinys „vad.“, 
du kartus minimas „šaltinis“, o ir 
Jonas, pasirodo ne tas... Akcijo-
je dalyvavęs Kavarsko klebonas 
Norbertas Martinkus patvirtino, 
kad šv.Jonas yra visai kitas šven-
tasis nei šv. Jonas Krikštytojas. O 
Kavarsko bažnyčia ir Kavarsko 
šaltinis pavadinti šv. Jono Krikš-
tytojo vardu. 



2015 m. liepos 11 d.

pirmadienis 2015 07 13

sekmadienis 2015 07 12

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
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 enciklope-
dija.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. 
13.00 „Mis Marpl 3“. N-7  
14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
15.05 Emigrantai. 
16.00 Žinios.  
16.15 Tikri vyrai.  
17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
17.30 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Giminės po 20 metų“.  
21.50 „Vardas tamsoje“. N-7 
23.30 Žagarės vyšnių festi-
valis 2014.  
0.25 „Mis Marpl 3“. N-7  
2.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
4.35 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. I d.  
5.30 Savaitė (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 Sveikatos ABC.
9.30 „Kačiukas vardu Au 4“. 
10.00 „Radijo maištininkė“. 
11.50 „Tuščias čekis“. N-7 
13.55 „Mafija“. N-7 
15.45 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
16.25 „Turi mylėti šunis“. 
N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Teleloto. 
20.30 KK2 vasara. N-7  
21.55 „Dingti per 60 sekun-
džių“. N-7 
0.15 „Laukinės aistros 2“. 
N-14 
2.05 „Kitoks parodijų filmas“ 
(k). N-14

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Lesė“. 
10.20 „Zambezija“. N-7  
12.05 „Krokodilas Dandis 
2“. N-7  
14.15 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Taksi“. N-7 
20.55 „Skrydžio planas“. 

N-17  
22.55 „Asai“. N-7  
1.10 „Ledi“. N-14
 

7.00 Ekstrasensų mūšis (k). 
N-7 
8.00 Skonis. 
10.00 „Drakono vartai. Lėtai 
bundanti Kinija“. 
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“. N-7 
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 Sveikinimai.  
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7  
17.00 „Žurovas“. N-7 
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7 
19.00 „Inga Lindstrom. 
Susitikimas Eriksberge“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Futbolo chuliganai“. 
N-14 
1.10 „Mano mylimiausia 
ragana“ (k). 
2.10 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 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 

16.10 „Būrėja“. 
17.25 „Užšaldytas“. N-7 
18.55 „Kas aprengs nuo-
taką?“ 
20.00 „Nematomas žmo-
gus“.
21.00 „Nusikaltimo vie-
ta. Komisarė Lindholm. 
Kraujuojanti širdis“. N-7 
22.50 „Beovulfas“. 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.  
11.20 Dainuoja Valentinas 
Adamkevičius (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Lietuvos regbio sep-
tynetų rinktinės geriausios 
rungtynės. 
12.15 LRT Kultūros aka-
demija.  
13.00 Mokslo ekspresas.  
13.15 Mokslo sriuba. 
13.25 „Iš dainų atskridę 
paukščiai“. 
13.45 F. Operetė 
„Paganinis“. 
16.00 Rašytojo Romo 
Gudaičio kūrybos vakaras.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 „Valdovų rūmai“. 
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Auksinis balsas.  
21.00 Grupės „Freaks On 
Floor“ koncertas. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 

23.00 Gera pasaulio muzi-
ka „Altai Khangai trio“. 
23.55 Džiazo muzikos va-
karas. 

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).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Mes pačios (k). 
14.55 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
18.20 24 valandos (k). N-7 
19.30 „Pasaulio uostai“.  
20.30 „Ufologų pasakoji-
mai“. 
21.00 Miesto skoniai. 
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 Aukščiausia pavara.  
11.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai.  
13.00 Džeimio Oliverio 

patiekalai per pusvalandį. 
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  
19.05 „Netikra vienuolė 2“. 
N-7 
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 gy-
vūnai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
10.30 „Genijai iš prigim-
ties“. 
11.10 Mūsų miškai. 
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 „Šetlando žmogžu-
dystės. Juodas varnas“. 
N-14 
22.40 „Šetlando žmogžu-
dystės. Negyvas vanduo“. 
N-14 
23.50 „Burtininkas“. S 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 Istorijos detektyvai 
(k). 
12.00 Pasaulio doku-
mentika. „Paslaptingoji 
Afrika 3 d. Ngorongoras. 
Užgimęs ugnyje“ (k).  
13.00 Pasaulio panorama 
(k). 
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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Teisė žinoti.  
21.50 „Šlovės dienos“. 
N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Apokalipsė. 
Antrasis pasaulinis ka-
ras“. N-7 
0.00 Tikri vyrai.  
0.45 „Puaro“ (k). N-7  
2.25 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.15 „Naisių vasara“. 6 
sezonas (k). 
4.05 Auksinis protas (k). 
5.15 Bėdų turgus (k). 

6.25 „Garfildas“ (k). 
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7  
8.50 „Tuščias čekis“ (k). 
10.50 „Vėl septyniolikos“ 
(k). N-7 
12.50 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (k).  
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 „Sukrečiantis skry-
dis“. N-7 
0.15 „Visa menanti“. N-7 
1.10 „Alkatrazas“. N-7 
2.05 „Grubus žaidimas“. 
N-14

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 „Šunų viešbutis“.  
13.00 „Čipas ir Deilas 
skuba 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 Aklos vestuvės. N-7  

21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kažkas skolinto“. 
N-7  
0.50 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14  
1.40 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.35 „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 „Žurovas“ (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 skambu-
tis. N-7 
21.30 „Da Vinčio kodas“. 
N-14 
0.25 „Mentalistas“ (k). N-7
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.25 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 „Vasabis“. N-14 
22.45 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
23.40 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
0.35 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasa-
kos. 13 s. „Sumani sodie-
tė“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Septynios Kauno 
dienos. 
12.50 Kultūra +. (k). 
13.15 „Dobilėlis penkiala-
pis“ (k). 
14.50 „Altai Khangai trio“ 
(k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Valdas Daškevičius.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga mei-
lė“. N-7 

17.45 Žinios (k). 
18.00 Dabar pasaulyje 
(k). 
18.30 Triumfo arka. 
20.10 Choreografinės 
miniatiūros.  
20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai“. 
21.00 „Sabaka“. 
21.10 „Geriausias skyriuj“. 
21.30 Teatras. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Ar gali būti blo-
giau?“ (k). N-7 
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 „Žemynų kelionė“. 
9.30 Žinios. 
10.30 Pasaulis X. N-7 
11.15 24 valandos (k). 
N-7  
12.25 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 „Svajonių kruizai“ 
(k).  
16.15 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 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 
16.00 „Mastrichto polici-
ja“. 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 3“. S  
1.15 „CSI Majamis“. N-7  
2.05 „Naša Raša“. N-14  
   

7.20 Žinios. 
7.50 Kitoks pokalbis. 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Sukčius“. N-7 
12.00 Gyvenu čia. 
13.00 Mūsų miškai. 
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 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Stalino sūnus“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. 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
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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“ (k). 
N-7
11.55 „Apokalipsė. 
Antrasis pasaulinis karas“ 
(k). N-7  
12.50 Bėdų turgus (k).  
13.40 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas. 
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 „Prezidentinio lėktu-
vo užgrobimas“. N-14 
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“.  
5.15 Teisė žinoti (k).   

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7  
8.50 „Turi mylėti šunis“ 
(k). N-7
10.55 „Dingti per 60 se-
kundžių“ (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 „Sukeisti žudikai“. 
N-14 
23.55 „Visa menanti“. N-7 
0.50 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
1.45 „Užribis“. N-7

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 Aklos vestuvės. 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 Ta proga!.. N-7.  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.30 „Iliuzionistas“. N-14  
0.40 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14  

1.35 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.30 „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 
9.00 „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 „Kosmoso kaubojai“. 
N-7 
0.00 „Taikinys“. N-7 
1.00 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
3.00 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 
22.35 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
23.30 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
0.25 „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 „Mes - tavo vaikai“ 
(k). 
14.05 Rašytojo Romo 
Gudaičio kūrybos vakaras. 
2012 m. (k). 
15.30 „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. 
Vilniaus albumas. (subti-

truota). 
18.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
19.25 Prisiminkime. 
Dainuoja Rimantas 
Siparis. 
19.40 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 ARTi. Tekstilė.  
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Vardas tamsoje“ 
(k). N-7 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje.

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
11.15 Nuo... Iki.... 
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Yra, kaip yra (k). 
N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.45 Ne vienas kelyje.  
16.15 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 „Spąstai“. N-14 
23.10 „Moteris iš 5-ojo 
rajono“. N-18
0.55 „CSI Majamis“. N-7 
1.45 „Naša Raša“. N-14  
 

7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa.
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 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Stalino sūnus“. N-7 
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Sukčius“. 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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
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 „Prezidentinio lėk-
tuvo užgrobimas“. N-14  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. 
4.00 Auksinis protas.  
5.15 Stilius (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 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 „Ringo karalius“. 
N-14
0.20 „Visa menanti“. N-7 
1.15 „Juodasis sąrašas“. 
N-7  
2.10 „Užribis“. N-7

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 Ta proga!. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas 
skuba 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 „Pasivyti bangą“. 
N-7  
0.55 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14  
1.45 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.40 „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 skambu-
tis. N-7 
21.30 „Netyčiukė“. N-7 
23.20 „Taikinys“. N-7
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 

6.25 „Uždrausta meilė“. 

N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“. 
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 „Panikos kamba-
rys“. N-14 
23.15 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
0.10 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7
1.05 „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 Istorijos detektyvai.  
13.20 Mokslo sriuba (k). 
13.35 Operetė „Paganinis“ 
(k).  
15.55 ...formatas. Poetas 
Liutauras Degėsys.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga mei-

lė“. N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje 
(k). 
18.30 Koncertas Valdovų 
rūmuose. 2010 m. 
19.40 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.  
20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 5“.  
21.00 „1410 m. Žinomas 
nežinomas Žalgiris“.  
22.20 Geofaktorius. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 „Jauna ir graži“. S 
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta.  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Yra, kaip yra (k). 
N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 „Svajonių kruizai“. 
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 polici-
ja“. 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 „Šėtono dešinioji 
ranka“. N-14 
23.30 „Tu esi čia“. N-14  
1.45 „CSI Majamis“. N-7 

7.20 Reporteris. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Froido metodas“. 
N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Tigrų sala. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau“. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Stalino sūnus“. N-7 
21.30 Pasaulis X. 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
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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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 „Adlono viešbutis. 
Šeimos istorija“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Degantis krūmas“. 
N-7  
0.15 „Puaro“. N-7 
2.00 Klausimėlis.lt.  
2.15 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.10 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. (k). 
4.00 Auksinis protas (k). 
5.15 Emigrantai (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 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
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 „Bloga kompanija“. 
N-7
0.30 „Visa menanti“. N-7  
1.25 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
2.20 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 „Vienišius“. N-14  
0.15 „Gelbėtojų bū-
rys“. N-7  
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 „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 „Šanchajaus kaubo-
jus“. N-7 
23.45 „Taikinys“. N-7 
0.40 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.40 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-

Dū?“. 
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. Atpildo die-
na“. 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 „1410 m. Žinomas 
nežinomas Žalgiris“ (k). 
13.50 ARTi. Tekstilė (k). 
14.20 Muzika gyvai (k). 
15.35 Choreografinės mi-
niatiūros (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Aivaras Veiknys.  
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 „Aš nežinau, kas 
esu aš“. 
23.25 „Sabaka“ (k). 
23.35 „Geriausias skyriuj“ 
(k). 
23.55 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 „Pasaulio ugnikal-
niai“ (k).  
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 „Svajonių kruizai“ 
(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 „Naujasis pasaulis“. 
N-7  
0.20 „Angelo širdis“. N-14 
 

7.20 Reporteris.  
7.50 Pasaulis X. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Froido metodas“. 
N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
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 „Kulinaras“. 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 „Kulinaras“. 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  
12.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
13.15 Klausimėlis.lt. 
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (k).  
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Kelias į laimę 1“. N-7 
18.30 Šiandien.  
19.20 „Kelias į laimę 1“. N-7  
20.00 Vasara su LRT mu-
zika. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 „Mirtinas skrydis 
MH17“. 
21.50 „Tango su žudiku“. 
N-14 
23.45 Auksinis balsas. 
0.45 „Puaro“. N-7  
2.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
3.10 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas (k). 
4.00 Delfinai ir žvaigždės 
(k). 
5.35 Klausimėlis.lt. 

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš atei-

vius“ (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 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
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 „Policijos akademija“.  
21.30 „Drakono kapas“. 
N-14 
23.20 „Anakonda 4. Kraujo 
žymės“. N-14 
1.05 „Ringo karalius“ (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 skuba 
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 „Pelenė“.  

21.05 „Tolimas kraštas“. N-7  
0.00 „Grobis“. S  
1.25 „Delta“ būrys 2. 
Kolumbietiškoji grandis “. 
N-14
 

5.45 „Policija ir Ko“. N-7 
6.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
7.40 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.40 „Šanchajaus kaubojus“ 
(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 „Keršto troškimas“. 
N-14 
23.05 „Bordžijos“. N-14 
1.15 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.20 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“. 
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. „Perlo“ pensi-
onas“. N-14 
22.45 „Mirtis per laidotu-
ves“. N-14 
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Legendos (k). 
13.15 Visu garsu (k). 
14.00 „Sabaka“ (k). 
14.15 „Geriausias skyriuj“ 
(k). 
14.40 Džiazo muzikos vaka-
ras (k). 
15.55 ...formatas. Poetė 
Rasa Kutkaitė. 
16.10 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai. II dalis. (k). 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis.  
18.45 Benai, plaukiam į 
Nidą 2012. Antra diena. 1 d. 

19.50 „Nepaprasti Tučkaus 
ir jo viršininko nuotykiai“. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.. 
21.00 „Gintaro kelias“. 
21.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Ukraina“. 
23.30 Nidos ekspresija. 
0.00 Naktinis ekspresas. 
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.05 Tauro ragas (k). N-7 
11.30 „Pasaulio ugnikalniai“. 
13.05 Nuo... Iki... (k).  
13.45 Dviračio šou (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.25 „Svajonių kruizai“.  
16.20 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 „Numylėtieji kaulai“. 
N-14  
1.50 „Šėtono dešinioji ran-
ka“. N-14
    

7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Froido metodas“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
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. Mažasis 
Lozorius“. N-7 
21.30 „Komendanto valan-
da. Po priedanga“. N-14 
23.30 „Sunkūs laika“. N-14 
1.30 „Vera. Mažasis 
Lozorius“. 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 „Čia mūsų namai“.
10.50 Klausimėlis.lt.
11.05 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. II d.  
12.00 „Pasaulio dokumenti-
ka. Šunų ABC“.
12.50 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“. N-7 
14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
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 Dainuoja Rosita 
Čivilytė.
22.30 „2 dienos Niujorke“. 
N-7 
0.05 AM+FOJĖ=30. 
2.30 Klausimėlis.lt.  
2.45 „Šerloko Holmso su-
grįžimas“ (k). N-7 
4.30 Dainuoja Rosita 
Čivilytė (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 „Krokodilas Gena“.
9.55 „Peliuko Perio nuoty-
kiai“.
11.50 „Ponas Magu“. N-7
13.35 „Nepaprastas drau-
gas Semas“.  
15.35 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
16.35 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Linksmosios pėdu-
tės“. 
21.05 „Lobiai O.K.“. N-7 
23.15 „Pats geriausias 
mergvakaris“. S 
0.50 „Bloga kompanija“ (k). 
N-7

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Švelnusis Benas“. 
10.20 „Adamsų šeimynėlė“. 
N-7  
12.25 „Meilė, vedybos, 
šeimyninis gyvenimas“. N-7 
14.05 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.00 „Mergina vaikino 

kelnėse“. N-7  
19.30 Filmo pertraukoje – 
Eurojackpot. 
21.10 „Išsiskyrimas“. N-7 
23.25 „Žąsine, kur mano 
automobilis?“. N-7  
1.05 „Krikštatėvis II“. N-14
    

6.50 „Amerikos talentai“ 
(k).
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Penktoji pavara“. 
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas.
11.55 1000 km lenktynės. 
2015 m.
12.30 „Vienintelis ralis pa-
saulyje“. 
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7
14.00 1000 km lenktynės. 
2015 m. 
14.30 „Mano mylimiausia 
ragana“. N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
17.00 1000 km lenktynės. 
2015 m.
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
20.00 1000 km lenktynių 
finišas. 2015 m.
21.00 „Kovotojas“. N-14 
23.05 „Mirusiųjų namai 2“. 
N-14 
0.55 „Mano mylimiausia 
ragana“ (k). 
1.55 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
23.10 „Ledo pilys“. 
1.00 „Atpildas“. N-7  

 KULTŪRA
8.05 Teatras (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (k). 
10.15 Kelias.  
10.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
11.15 Geofaktorius. 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 „Demografinių po-
kyčių bei migracijos įtaka 
Lietuvos gyventojų užim-
tumui“. 
13.00 Filmas-koncertas 
„Pamestas vaikas“. 6 d. 
14.10 Pinigų karta. 
15.00 „Karo žmonės“.  

15.55 Koncertas „Puokštė 
profesorės Veronikos 
Vitaitės 75-mečiui“.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios.  
18.15 Muzika gyvai. 
20.15 Maksimas Gorkis. 
„Motina (Vasa Železnova)“. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.45 „Tango su žudiku“ 
(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).  
16.00 KK2 (k). N-7  
17.35 Dviračio šou (k).  
19.30 „Pasaulio uostai“.  
20.30 „Miesto skoniai“.  
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 rezervaci-

jos“. N-7  
13.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį.  
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  
19.05 „Lėktuvu, traukiniu ir 
automobiliu“. N-7
21.00 Be stabdžių. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „24 valandos“. N-14  
23.00 „Dingę be žinios 3“. 
N-14  
1.05 „Naujasis pasaulis“. 
N-7
      

7.55 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
9.00 „Viskas apie gyvū-
nus“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui. 
13.00 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“. N-7 
14.00 „7 dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“. 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 4. 
Apokalipsė“. S

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

EUR LT

„Aukštaitiškas formatas“ 3.47 11.97

Prenumeruokite tinklalapyje 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt

Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, 
užsisakę visos savaitės “Anykštą” ne trumpesniam kaip 

6 mėnesių laikotarpiui.

 „Anykšta“

Prenumeratos 
kainos
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Susitikime – pagrindiniai 
serialo aktoriai

Į susitikimą su mylimais akto-
riais galėjo atvykti visi norintieji 
– bilietai nieko nekainavo. Serialo 
gerbėjai scenoje išvydo aktorius 
Nijolę Mirončikaitę (Adelę), No-
medą Bėčiūtę (Reginą), Rimantą 
Krilavičiūtę (Genutę), Sigitą Ja-
kubauską (žiniuonį), Aurimą Žvinį 
(Pijų).

Susitikimą pradėjo aktorius A. 
Žvinys – jis pristatė savo koman-
dą bei papasakojo apie mecenatą 
Ramūną Karbauskį, kurio iniciaty-
va rodomas serialas ir kurio dėka 
vyksta šie nemokami susitikimai. 
R. Karbauskis yra šio, šešis sezo-
nus per televiziją rodomo populia-
raus serialo scenarijaus autorius ir 
finansinis rėmėjas.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos pirmininkas R. Karbauskis 
dvi kadencijas buvo Seimo narys, 
dirbo Seimo Pirmininko pavaduo-
toju, buvo Šiaulių savivaldybės 
tarybos narys. Jis yra vienas turtin-
giausių šalies verslininkų, valdan-
tis bendrovę „Agrokoncernas“.

Dainavo, skaitė, vaidino

Žiūrovams aktoriai stengėsi su-

„Naisių vasaros“ aktoriai anykštėnus 
kvietė į svečius Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Ketvirtadienio vakarą Anykščių kultūros centre viešėjo serialo „Naisių vasara“ aktoriai. Susirin-
kusiesiems Šiaulių dramos teatro aktoriai, vaidinantys šiame seriale, dainavo, vaidino ir pasakojo 
apie Naisius. Paaiškėjo, kad nedideliame miestelyje netoli Šiaulių, kuris yra serialo mecenato Ramūno 
Karbauskio tėvonija, filmuojami ne tik serialai, kuriami muziejai, bet ir vyksta šventės be alkoholio.

teikti daug gerų emocijų: N. Miron-
čikaitė ir N. Bėčiūtė, dainuodamos 
akapela, kvietė prisijungti ir salę. 
J. Binotas, pasidžiaugęs nuostabia 
viešnage Anykščiuose, žiūrovams 
papasakojo keletą nuotaikingų is-
torijų dzūkiškai: ir apie grybus, ir 
apie mergas. Tiesa, pirmiausia pa-
sitaręs su sale, ar ši supras dzūkų 
tarmę. 

N. Bėčiūtė dainavo dainas iš 
Šiaulių dramos teatro spektaklių 
„Alisa stebuklų šalyje“ bei „Su 
meile – Marlen Ditrich“, kurie, 
tiesa, jau neberodomi. Bene dau-
giausia žiūrovų simpatijų ir juoko 
sukėlė S. Jakubausko ir R. Krila-
vičiūtės suvaidinta situacija iš Dai-
vos Čepauskaitės pjesės „Pupos“ 
apie besivaidijančius sutuoktinius, 
užstrigusius viename lifte.

yra „koliziejus“

Tarp aktorių pasirodymų susirin-
kusieji galėjo pasiklausyti apie pa-
čius Naisius. A. Žvinys pasakojo, 
kad nedideliame miestelyje yra net 
penki muziejai: Baltų dievų, Šiau-
lių krašto literatūros, Inkilų, Baltų 
žolynų bei Naisių žemės istorijos. 
Visų jų sumanytojas yra R. Kar-
bauskis.

„Naisiai yra paskelbti mažąja 

Lietuvos kultūros sostine, kuo mes 
labai didžiuojamės“, – sakė A. Žvi-
nys. Miestelis – ir baltiškosios kul-
tūros sostinė. 

„Naisiuose neseniai pastatyta 
didžiulė Baltų arena – ji yra tokio 
pat dydžio, kaip Romos koliziejus. 
Arena pastatyta iš žemės grunto, 
jai reikėjo net 125 tūkst. kubinių 
metrų žemės. Šiltuoju metų laiku 
ten vyksta renginiai, o šaltuoju 
vyksta žiemos pramogos“, – pasa-
kojo A. Žvinys.

Toje vietoje, iš kurios buvo ka-
sama žemė, atsirado tvenkinys, pa-
vadintas Laimės ežeru. Jame taip 
pat galima pramogauti. „Naisiuose 
yra dar vienas ežerėlis – Mėnulio 
akis – prie jo yra rengiamos baltų, 
šeimų šventės“, – sakė aktorius.

Miestelyje taip pat yra vienas 
didžiausių dažasvydžio centrų, že-
maitukų žirgynas.

Visos šventės – be alkoholio

Tiek „Naisių vasaros“ serialo, 
tiek įvairių švenčių miestelyje ini-
ciatorius – Ramūnas Karbauskis. 
„Dėl to, kad Naisiai tapo didžiuliu 
traukos centru, turime būti dėkin-
gi mecenatui R. Karbauskiui. Šis 
žmogus yra paskelbtas Metų vai-
kų draugu už tai, kad rinko lėšas 

nemokamam vaikų švietimui. R. 
Karbauskiui Kultūros ministras 
Šarūnas Birutis įteikė pirmąjį Lie-
tuvoje mecenato ženklą. Už santar-
vės vystymą jis gavo ir Santarvės 
apdovanojimą“, – apie mecenatą 
kalbėjo A. Žvinys.

Negana to, R. Karbauskis su-
galvojo Naisiuose rengti šeimos 
šventę. Pagrindinė šventės mintis 
– jokio alkoholio. „Tiesą sakant, 
aš buvau vienas skeptikų, kad šios 
idėjos įgyvendinti nepavyks. Ta-
čiau buvau neteisus. Praėjusiais 
metais į šventę susirinko apie 20 
tūkst. žmonių, o miestelyje budėjo 
tik du policininkai. Ir, spėkite: nė 
vieno įvykio užfiksuota nebuvo! 
Dabar šia idėja susižavėję ir kitų 
švenčių organizatoriai, ji plinta“, – 
pasakojo aktorius.

R. Karbauskio nuostata – visus 
renginius organizuoti nemokamai. 
Tad rugpjūčio 5 dieną į Anykščius 
atvyksiantis „Naisių vasaros“ te-
atras į sales žiūrovus vėl kvies už 
dyką.

Anykščiai paliko gerą įspūdį

Aktoriams dėkojo ir rašytojo Ri-
manto Vanago dedikuotas knygas 
įteikė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas, rajono savivaldybės admi-

nistracijos žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Baura bei pats 
knygų autorius.

Aktoriai džiaugėsi turėję progą 
aplankyti Anykščius, teigė nesiti-
kėję pamatyti tokį gražų miestą ir 
gailėjosi, kad visko pamatyti nesu-
spėjo. Ekskursiją po miestą jiems 
organizavo ir aktorius globojo A. 
Baura.

Tuo tarpu savo ruožtu A. Žvinys 
pakvietė anykštėnus atvykti į Nai-
sius. Vėlgi – nemokamai. Tereikia 
surinkti 49 žmonių grupę, parašyti 
į tinklalapį www.naisiuvasara.lt ir 
norinčiuosius autobusas paims iš 
bet kurio Lietuvos kampelio.

Antanas Baura išbučiavo “Naisių vasaros” heroję Adelę (aktorė 
Nijolė Mirončikaitė) ir dovaną jai teikė kaip serialo personažui. 
kairėje - Reginą vaidinanti aktorė Nomeda Bėčiūtė.

Autorės nuotr.

Anykščiuose lankėsi Šiaulių dramos teatro aktoriai iš serialo „Naisių vasara“.

Aktorius Aurimas Žvinys 
sakė, kad šį šeštadienį Nai-
siuose jau šeštą kartą vyks 
Šeimų festivalis, kuriame 
apsilankyti kvietė ir anykš-
tėnus. 

„Doras žmogus bet kuriomis sąlygomis, net pačiomis baisiau-
siomis, sugeba atskirti gėrį nuo blogio, jokia ideologija, netgi 
gražiausiais žodžiais dangstoma, negali pateisinti nusikaltimų 
žmoniškumui, - sakė Rimantas Vanagas, pastebėjęs, kad „Aki-
varas“ yra bene pirmoji dokumentinė knyga lietuvių literatūroje 
atspindinti ne vien juodą ir baltą spalvas, bet visą sudėtingą ir 
skausmingą pokario  spalvų paletę“.

Prieš tris dešimtmečius Ažuo-
žerių aštuonmetėje mokykloje 
mokytojavęs Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio - Žukausko 
memorialinio muziejaus direkto-
rius Antanas Verbickas sugretino 
klasiko A. Vienuolio prisiminimų 
knygą apie gimtuosius Ažuožerius 
ir R.Vanago apie Peslius bei aplin-
kines vietoves. Pasakak A. Verbic-
ko, abiejų knygų herojai paprasti 
kaimo žmonės, graudūs jų liki-
mai ir siekis išgyventi, išsaugoti 
savo šeimas. R. Vanagas atsklei-
dė skaudžius tų žmonių likimus, 
apie kuriuos jam mokytojaujant 
Ažuožeriuose buvo nutylima arba 
kalbama pašnibždomis. „Tai savo 
krašto istorija, kurią reikėtų giliau 
pažinti kiekvienam“, - pastebėjo 
A. Verbickas. 

 „Metų“ mėnraščio vyriausiasis 
redaktorius, rašytojas D. Mušins-
kas nusistebėjo, kad tiek knygos 

„Rašau ne sau, rašau žmonėms“
Šią savaitę Anykščių koplyčioje - Pasaulio anykštėnų kūrybos 

centre buvo pristatyta šeštoji rašytojo Rimanto Vanago „Sielių“ 
serijos knyga „Akivaras”. 

autoriaus gerbėjų vidurvasaryje 
sunkiai pavyktų surinkti net Vil-
niuje. „Bet Anykščiai - literatūros 
sostinė, o R. Vanagas - rašytojas 
profesionalas, mokantis rašyti ne 
tik apie šiuos laikus, bet ir apie 
svarbius praeities įvykius“, - sakė 
D. Mušinskas.

Valstybės dienos išvakarėse 
„Akivarą“ perskaičiusio kraštie-
čio poeto Vidmanto Kiaušo – El-
miškio nuomone, būtų gerai, kad 
ši knyga atsirastų ir didmiesčių 
knygynuose. Pasak jo, jeigu ne to-
kie, kaip R. Vanago knygos hero-
jai, vargu, ar mes iš viso galėtume 
švęsti Valstybės dieną. „Kadangi 
R.Vanagas sėdi šalia Anykščių 
mero, tikiuosi, kad meras įsteigs 
fondą kitai jo knygai“, - šmaikšta-
vo V. Kiaušas – Elmiškis. 

Pats rašytojas knygos herojus 
pristato taip: „Jie nebuvo ypatingi 
pasišventėliai, kariai, herojai – tik 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

beginkliai kaimo žmonės, įmurk-
dyti į kruviną pokario liūną. La-
viruodami tarp savų ir svetimų, 
dienos ir nakties šešėlių, jie ka-
riavo savo tylų, alinantį, mirtinai 
pavojingą karą su baime, laukimu, 
nežinia . Taip tikėjosi išsaugoti 
savo šeimas, vaikus, - ir galbūt 
Lietuvos ateitį“.

„Knygoje tėra sudėta trečdalis 
to, ką žinojau, - sakė R. Vanagas, 
pastebėjęs, kad kai kurių pokario 
baisybių atpasakoti liežuvis neap-
siverčia ir plunksna nerašo. – Su-
sitikime pažadėjo dalyvauti aklas 
knygos herojus, į devintą dešim-
tmetį įkopęs Jonas Semaška, ku-
riam mylimoji išdegino akis ir jis 
apako, tačiau paskutinę akimirką 
sužinojau, kad jis guli ligoninėj. 
Kitas herojus Aloyzas Keiba ką 
tik mirė, o dvi nuostabios sesutės  
pereiti per kambarį gali tik viena 
kitos prisilaikydamos“, - priminė 
herojų likimus rašytojas, pabrė-
žęs, kad jis rašo ne sau, rašo žmo-
nėms....  

Ištraukas iš knygos skaitė  ren-
ginį vedęs Anykščių bibliote-

kos direktorius Romas Kutka, o 
R.Vanago eiles  - J. Biliūno gimna-

zijos mokytoja Rasa Poškuvienė. 
Dainavo atlikėja Ieva Norkutė. 
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Kurtos antireliginės rubrikos 

„Kolektyviniame darbe“ antireligi-
nių temų netrūko. Jos visos vadinosi 
panašiai ir buvo publikuojamos to-
kiose rubrikose, kaip „Pokalbiai anti-
religinėmis temomis“ ar „Ateistiniais 
klausimais“. 

Vienas iš propagandinių antireligi-
nių pasakojimų vadinosi „Kodėl aš 
netikiu dievu?“. Jame naudota daugy-
bė teiginių, dabar vadinamų „juodo-
siomis“ technologijomis. Nenuostabu 
– pasakojimą užrašė (o panašiau, kad 
surašė kaip naudingiau) propagandos 
neetatinės tarybos narys. Kas rašoma 
tame pasakojime?

Propagandisto užrašytas (parašy-
tas?) pasakojimas vyksta pirmuoju 
asmeniu. Pagal geriausias propagan-
dos taisykles, apie savo apsisprendi-
mą netikėti Dievu, pasakoja papras-
tas vieno iš Anykščių rajono fabrikų 
darbininkas. Be abejo, gal todėl, kad 
būtų sunkiau patikrinti pasakojimą, jis 
kilęs iš kito Lietuvos galo. Jau pačioje 
pradžioje, iš karto buvo supriešinami 
darbininkai ir valstiečiai su tarpukario 
Lietuvos valdininkais ir dvasininkija: 
„Šie žmonės (mažažemiai valstiečiai 
ir darbininkai, - red. pastaba) sunkiai 
sudurdavo galą su galu. Užtat gerai 
gyveno valsčiaus viršaitis ponas Še-
reika, nuovados viršininkas Žaroms-
kis ir parapijos klebonas Gribinas“, 
- pasakojimo gaires jau pradžioje nu-
brėžė propagandisto plunksna. 

Toliau tekste mintys bėgo pagal 
propagandos taisykles. Nepamiršti 
buvo ir vokiečiai. Autorius pasakojo, 
kad jo tėvas 1918 metais grįžo iš vo-
kiečių „vergovės“ ir sugadinęs svei-
katą įsidarbino eiguliu. 

Kovai prieš religiją tiko visi ginklai
Laimėjusio socializmo šalyje Dievui ir religijai nebuvo vietos. 

Religija buvo paskelbta išnaudotojų ideologija, naikintina senie-
na, galų gale – melu. Kai buvo kalama tokia ideologija, neišven-
giamai religija turėjo būti „demaskuota“, o Bažnyčios tarnai – 
viešai išjuokti. 

Toliau pasakojime kabama apie so-
cialinę nelygybę: „Aš su sesute Jane 
lankiau pradinę mokyklą. Kartais la-
bai nenorom mes eidavom į mokyklą, 
nes būdavo tiesiog nesmagu. Buvo 
vaikų gerai apsirengusių, per pertrau-
kas valgydavo skanius buterbrodus. 
Jie mus vadindavo driskiais, ubagais 
ir panašiai. Nemėgdavo manęs ir kle-
bonas, atvykstąs į tikybos pamokas“, 
- elementariu socialinio neteisingumo 
jausmu spaudė propagandininkas. 

- „Kiaules tau reikia ganyti, o ne čia 
suolus trinti, - kartą skaudžiai spreng-
telėjęs man į nosį pasakė jis. Klebonas 
buvo piktas dėl to, kad mano motina 
per kalėdojimą jam tedavė porą litų, 
trejetą kilogramų vilnų ir tėvo rastą 
kilpoje pasikorusį kiškį“, - prieš kle-
boną nustatinėjo propagandininkas. 

Toliau autorius pasakoja apie tai, 
kad labai tikėjo Dievu, kad melsda-
vosi: „Ypač nuoširdžiai melsdavo-
mės mes kiekvienos nelaimės atveju. 
Atsimenu, mums pavogė kiaulę. Ne-
užilgo pastipo vienintelė karvė. Mes 
prašėme dievo pagalbos, užtarimo. 
Po kurio laiko į taip jau tuščią tvartą 
įsibrovė lapė ir išpjovė visas 14 vištų. 
Mes ir šį kartą meldėmės“, - turbūt 
norėdamas parodyti, kad Dievas nėra 
gailestingas, ar dar teisingiau, jo visai 
nėra, rašė agitatorius. 

Tačiau ir šios detalės dar toli gražu 
ne pabaiga. Toliau jau nuosekliai pie-
šiamas blogojo klebono paveikslas. 
Maža to, kad jis už pagalbą reikalavo 
atidirbti. 

Toliau įvyko ypač svarbus įvy-
kis – paskelbiama Tarybų valdžia ir 
su ja ateinanti laimė. Kitas žingsnis 
– klebonijos žemių išdalinimas ma-

žažemiams ir, be abejo, vėl „piktojo 
klebono“ personažas... Šį sykį jis kei-
kia, kad visus paėmusius klebonijos 
žemių gabalėlį užgrius prakeiksmas.

Naujos keiksmų prieš kleboną do-
zės užgriūna naciams okupavus Lietu-
vą: „Jau pačioje okupacijos pradžioje 
buvo išžudyti visi miestelyje gyvenę 
žydų tautybės žmonės, aktyvesni ta-
rybiniai piliečiai. Žudė visus be išim-
ties: senelius, moteris, vaikus, kurie 
niekam ir niekuomet nenusikalto. O 
kas gi juos šaudė? Tai žmonijos padu-
gnės – vietiniai buožės, policininkai, 
fašistinių šunleiterių padlaižiai. O juk 
jie visi buvo katalikai ir žudė kunigo 
Gribino laiminami!“, - bet kokias tai-
sykles griovė tokia propaganda.

Negalėjo be bažnyčios puolimo 
apsieiti ir pokario tema. Ir kunigas 
joje negalėjo būti priskirtas prie „ge-
riečių“. Savo istoriją pasakojantis 
darbininkas (arba užrašantis propa-
gandistas) pasakoja, kad kunigas per 
išpažintis klausinėdavęs įvairių daly-
kų apie tarybinius aktyvistus, o juos 
po to „banditai“ nužudydavo. Beje, 
neužmiršta paminėti, kad tarp „bandi-
tų“ buvo „dešinioji klebono ranka“. 

„Aš dar tada užeidavau į bažny-
čią. Žmonių kalbomis nesinorėjo 
tikėti. Juk matant, kaip prie altoriaus 
meldžiasi šis dievo tarnas, kaip jis 
laimina žmones, niekad nepamany-
tum, kad po baltutėle kamža paslėpta 
kruvina veidmainystė, kad naktimis 
šis sutanotas galvažudys raudonu ra-
šalu stato kryželius ties pavardėmis 
tų, kuriuos numatė nužudyti, o dienos 
metu laiko mišias, vaizduoja nekaltą 
avinėlį“, - kad nebūtų maža, prirašė 
propagandininkas. 

Tamsybininkai mėgina „moder-
nizuoti“ religiją

Nors daugelis kovos prieš religiją 
temų buvo kylančios „iš liaudies“, 
pasakojamos paprastų darbininkų 
kaip tikėti Dievu yra kvaila, bet pro-
paganda nebūtų propaganda, jei ji 
neitų visais frontais. 

Neišsemiamas šaltinis propagan-
dai – Biblija. Tiksliau, jos nesenstan-
tys pasakojimai. Jie buvo pateikiami 
kaip įmanoma primityviau ir ties-
mukiškiau, priešpriešinant Biblijos 
pasakojimus su mokslo pasiekimais. 
Galimybės diskusijoms neturėjo likti. 

Vienas tokių „pokalbių antireli-
ginėmis temomis“ vadinos „Tam-
sybininkai mėgina „modernizuoti“ 
religiją“, straipsnis turėjo potemes 
„Nauja bažnytininkų taktika“ ir „Te-
ologų „aiškinimai“. Jau patys pava-
dinimai nusako visą esmę, bet, jei 
trumpai, straipsnyje pasakojama, kad 
tikėti Dievu (žodžiai „Dievas“ ir „Bi-
blija“ visur rašomi iš mažųjų raidžių) 
yra primityvu ir kvaila. Mokslas, so-
cializmo materialistinė pasaulėžiūra 
pateikiama kaip priešprieša religijai: 
„Tačiau religijos gynėjai nesudeda 
savo surūdijusio ginklo. Jie vis dar 
kovoja su mokslu, griebdamiesi čia 
įvairiausių prasimanymų ir gudravi-
mų. Pavyzdžiui, biblijoje pasakyta, 
jog dievas sutvėrė pasaulį per... 6 die-
nas. O mokslas neginčijamai įrodė, 
kad to negalėjo būti, nes žemė susida-
rė palaipsniui, per puspenkto – penkis 
milijardus metų. Mėgindami biblijos 
legendą priartinti prie mokslo duome-
nų, teologai ėmė sakyti, kad „dienos, 
apie kurias kalbama biblijoje, - tai, 
girdi, ne šiaip dienos paprasto žodžio 
prasme, bet geologinės epochos, tru-
kusios kelis milijonus, o gal ir milijar-
dus metų. Taip pat jie aiškina ir kitus 
„šventojo rašto“ teiginius. Tačiau atidi 
biblijos teksto analizė rodo, kad apie 

jokius „laiko periodus“ arba epochas 
ten net ir neužsimenama. Termino, 
reiškiančio „epochos“ sąvoką, seno-
vės žydų kalba, kuria buvo parašyta 
biblija, nėra, nežino“, - moksliniais 
argumentais Biblijos teiginius ginčijo 
tuometiniai mokslo žmonės. Jie kate-
goriškai atmetinėjo religijos ir moks-
lo suderinimo teoriją. 

„Vis daugiau ir daugiau žmonių 
visose pasaulio šalyse, ir ypač Tarybų 
Sąjungoje, – masinio ateizmo šalyje 
– įsitikina religinių pažiūrų melagin-
gumu ir žengia su tais, kurie neturi 
religinių prietarų. Visos bažnytininkų 
pastangos „modernizuoti“ religiją, 
sutaikyti ją su mokslu, su šiuolaikinių 
gamtos mokslų laimėjimais, neiš-
vengiamai žlunga. Mokslą ir religiją 
sutaikyti neįmanoma“, - ne be propa-
gandos elementų konstatavo dar vie-
nas iš rašiusių autorių.

Kunigas – nusikaltėlis

Kiek džiaugsmo propagandai teikė 
galimybė prikibti prie kunigų – net 
sunku apsakyti. Pavyzdžiui, propa-
gandininkai su sunkiai slepiamu ma-
lonumu rašė apie Debeikių kunigą 
Bronislavą Šukį. Straipsnelis vadinos 
„Kunigėlio nagai į save riesti“. 

„Senas žmogelis atšlepsėjo į 
Aknystų invalidų namų sodybą.

- Gera dienelė, - pasisveikino. – 
Kur čia meistrus radus, kurie pečius 
mūrija?“, - prasideda istorija apie ku-
nigo „nusikaltimą“.

Toliau pasakojama, kad atsirado du 
mūrininkai, kurių tas atšlepsėjęs žmo-
gelis priprašė nueiti į kleboniją pas ku-
nigą. Klebonijoje kunigas darbininkų 
prašo sumūryti jam krosnį, už tai žada 
sumokėti, bet prisipažįsta, kad neturi 
plytų ir prašo plytomis pasirūpinti 
pačius darbininkus, neva sakydamas, 
kad pusšimtį plytų jie pasiskolintų iš 
invalidų namų statybos. Darbininkus 
sugauna draugovininkai ir propagan-
dininkai išsijuosę puola „kalti prie 
kryžiaus“ kunigo: „Darbininkų poel-
gį svarstys kolektyvas, darbo draugai. 
Gal ir nubaus. O kas nubaus vagystės 
iniciatorių kunigą Bronislavą Šukį? 
Juk ir jam įstatymai vienodi. Tai ko-
dėl, įtraukęs kitus į balą, kunigai daž-

niausiai išlenda sausi?
Ar ne taip buvo ir su Kavarsko 

klebonu Valerijum Kekiu? Nupirkęs 
vogtas malkas, jis prikalbėjo šoferius 
R.Jasikonį ir J.Palepšį jas suvežti. 
Vairuotojai, vežę vogtas malkas, nu-
bausti. O V.Kekiui – nieko. Taip da-
bar yra ir Debeikiuose. 

Jeigu nagai per daug į save riesti, 
juos reikia pritrumpinti, nežiūrint, 
kieno jie bebūtų: meistro, vairuotojo 
ar kunigėlio“, - neva teisingumo ieš-
kojo propaganda.

Apie „negrų“ teises Rojuje

O kas, jei viena ir ta pačia žinia 
galima ir religiją pašiepti, ir Ame-
rikai „įkasti“? – Juk tai ideali žinia 
propagandai! Viename „Kolektyvi-
nio darbo“ numeryje pasirodė ir toks 
straipsniukas. Vadinosi jis „Apie tvar-
ką danguje“, jis buvo skirtas kilusiam 
JAV juodaodžių gyventojų judėjimui 
už lygias teises su baltaodžiais. 

„Neseniai JAV senato suruoštame 
apklausinėjime integracijos reikalu 
iškilo „sudėtinga“ problema: ar dan-
guje negrai laikomi atskirai nuo bal-
taodžių, ar ne?

Aprašydama tokias „diskusijas“ 
Vilnis“ nurodo, kad šiuo klausimu 
susirėmė dvi įžymybės – Mičigano 
valstijos senatorius Filipas Hartas ir 
Alabamos valstijos gubernatorius, 
„grynakraujis“ rasistas Volesas. Pir-
masis įrodinėja, kad ir baltaodžius, 
ir juodaodžius dievas sukūręs „iš 
meilės“, todėl ta meile jie turi dalintis 
bendrai, jei ne žemėje, tai bent dangu-
je. Užkietėjęs rasistas gubernatorius 
Volesas teigia, kad rasistiniai papro-
čiai turi galioti ne tik Amerikoje, bet 
ir danguje. Remdamasis šventuoju 
raštu, jis įrodo, kad, jei dievas sukūrė 
žmones su šviesia oda ir žmones su 
tamsia oda, tai tuo pačiu juos ir atsky-
rė vienus nuo kitų. Išeina, ir danguje 
turi viešpatauti Alabamos gubernato-
riaus režimas...

Komentarai, kaip sakoma, tokiais 
atvejais nereikalingi“, - atsidžiaugti 
žinia, kurie tarybiniai propagandistai 
šovė iš karto kelis zuikius, negalėjo 
publikacijos autorius.

-ANYKŠTA

Kovai prieš religiją buvo naudojami ne tik laikraščiai bet ir pla-
katai. Ir vienur, ir kitur taktika buvo vienoda – religiją pristatyti 
kaip tamsą, o jai priešpastatyti šviesų tarybinį rytojų.

Pagal tarybinį supratimą, mokslas ir protas religiją turėjo įveik-
ti. 
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KELIONĖS

etiketas

(Atkelta iš 1 p.)

SVEIKATOS ABC

 
„Sovietmečiu purškimas chemi-

kalais labiau kontroliuotas. Dabar 
ūkininkai įpareigoti purkšti savo 
laukus tik vakare, tačiau kas iš 
to.“ – bitininkas sakė, kad ūkinin-
kai prieš purkšdami chemikalus 
perspėja bičių augintojus, tačiau 
dažnai tai nedaro jokios įtakos, - 
„Vienas ūkininkas, turintis labai 
daug laukų, pasakė, kad purkš 
savo auginamas kultūras visą mė-
nesį. Bet juk bitės negali būti už-
darytos tiek laiko.“

Miesto medus sveikesnis 
už kaimo

Daugelį metų bites auginantis 
A. Žarskus paneigė mitą, kad kai-
mo laukuose surinktas medus yra 
sveikesnis, nei mieste. Iš tiesų di-
džioji dalis nuodingų išmetamųjų 
medžiagų mieste nusėda ant že-
mės, jų daug vandenyje, o miesto 
bitės nektarą renka iš įvairių žy-
dinčių medžių – obelų, kriaušių, 
vyšnių, ant kurių teršalų nedaug. 
Dėl šios priežasties miesto bičių 
renkamas medus sveikesnis, nei 
kaimo bičių, kurios medų ,,gami-
na“ iš rapsų ar kitų, chemikalais 
purškiamų, žydinčių grūdinių kul-
tūrų laukų.

Ačiū bitei už įgėlimą

Turbūt dažniausias bičių ne-
auginantiems žmonėms kylantis 

Didžiausia bėda bitėms – rapsai 
klausimas apie bitininko gyveni-
mą – ar bitės dažnai gelia pačiam 
bitininkui?

A.Žarskus į šį klausimą atsakė 
su šypsena: „Bitės gelia tik tada, 
kai jas prispaudi, na ir jei užmini 
ant kokios nukritusios ant žemės 
dėl nudilusių sparnelių. O šiaip 
sakau, kad bitutėms už įgėlimą 
reikia dėkoti: ačiū, bitute, nes 
kiekvienas įgėlimas teikia svei-
katos. Kasmet pas mane ateina 
darželinukai – juos visada įspėju, 
kad paprašysiu bitučių gerų vaikų 
negelti, na, o išdykusiems geriau 
arčiau avilių neiti“.

Buvęs mokytojas A. Žarskus 
sakė, kad bitės labai protingos – 
jos jaučia, jei žmogus labai bijo 
būti sugeltas, nes organizmas iš 
karto išskiria į orą baimės hormo-
nus. 

Bičių gyvenimo modeliu derėtų 
vadovautis ir žmonėms

,,Jei gyventumėme pagal bičių 
dėsnius, žemėje būtų rojus“ – A. 
Žarskus pasakojo apie bičių gy-
venimą. Tik išsiritusi bitė prade-
da dirbti, visi darbai suskirstyti 
pagal bitės amžių. Tik sutvirtėjusi 
ir tinkamai apmokyta bitė skrenda 
į laukus, apie kuriuos praneša bi-
tės-žvalgai.

Pasirodo, namo į avilį parskridę 
žvalgai sušoka tam tikrą ,,šokį“, 
pagal kurį bitės-nešėjos kelių 
centimetrų tikslumu sužino, kur 
skristi.

Finansinė bitininkavimo 
nauda

Pasak bitininko, auginti bites fi-
nansiškai apsimoka, o uždirbama 
suma priklauso nuo turimų avilių 
skaičiaus.

Paklaustas, kiek reikia turėti bičių 
šeimų, kad galėtum pragyventi iš 
bitininkystės 300 narių vienijančios 
draugijos pirmininkas buvo šmaikš-
tus: „Norint minimaliai pragyventi 
reikia ne mažiau 100 avilių, gyventi 
šiek tiek geriau - apie 200-300 avilių, 
na, o norint būti dvarininku – apie 
1000 avilių“. Tradicinis bičių ūkis 
Anykščiuose – nuo 10 iki 50 šei-
mų, tačiau yra ir didesnių bitininkų, 
kurie rūpinasi net 400 avilių. Pasak 
A. Žarskaus, bitininkai, laikantys 
daugiau nei 100 šeimų, dažniausiai 
gyvena tik iš bitininkystės, o turintys 
mažiau paprastai dirba ir kitą darbą.

A. Žarskus papasakojo, kad Vaka-
ruose vienas bitininkas sugeba prižiū-
rėti 1000 avilių, tačiau tai daro pade-
damas mechaninių prietaisų.

Kaip ,,tapti“ bitininku

Bitininkas sakė, kad daugė-

ja jaunų bitininkų, tačiau jiems 
koją dažnai pakiša jaunatviškas 
maksimalizmas – norint būti 
geru, sėkmingu bitininku reikia 
turėti patirties, pradėti nuo ke-
leto šeimų, o jaunuoliai dažnai 
nori visko iš karto – nusipirkę 
daug avilių jie nežino įvairių ga-
limų situacijų, todėl dažnai savo 
bites praranda.

Pats A. Žarskus bites auginti 
pradėjo atsitiktinai – jis iš tuo-
metinio kolegos Utenos 2-oje 
gimnazijoje, biologijos mokyto-
jo, gavo netikėtą dovaną – bičių 
avilį, ir patikintas, kad yra tin-
kantis bites auginti žmogus, pra-
dėjo bitininkauti. 

Visa tai įvyko daugiau nei 
prieš 40 metų. 

Vėliau bitininkas savo ūkį  
po truputį pradėjo plėsti. Persi-
kraustęs į gimtuosius Anykščius 
A. Žarskus pradėjo bendrauti su 
kitais bitininkais, 2000 metais 
tapo Anykščių bitininkų draugi-
jos pirmininku. Dabar bitininko 
kieme ir sode gyvena 38 bičių 
šeimos (kiekvienoje šeimoje 
gali būti net iki 80 000 bičių!), 
jis rengia ir dalyvauja įvairiuose 
susitikimuose ir seminaruose su 
mokslininkais bei bitininkais.

Su ,,Anykštos“ skaitytojais vasarišku receptu, kurio svarbiausias 
ingredientas – medus, pasidalino bitininkas Albertas Žarskus. 

Jums reikės:100g medaus, 0,5 litro braškių sulčių, 1 stiklinės pieno, 
6 ledukų

Paruošimas: Ledukus kartu su braškių sultimis sutrinti maišytuve, 
tada sudėti medų bei supilti pieną, viską gerai išmaišyti.

Susižalojus geriausia kreiptis    
tiesiai į ligoninę

„Persidūrus koją vandens tel-
kinyje ar ant žemės vaikštant ba-
sam, geriausia kreiptis tiesiai pas 
mus.“ – sakė gydytojas. Jis patarė 
susižalojus pasinaudoti pirmosios 
pagalbos vaistinėlėje esančiu ste-
riliu tvarsčiu, o tada, konsultuotis 
su gydytoju, kuris nustatys žaizdos 
rimtumą, išvalys ją chirurgiškai, 
bei priims sprendimą, ar žaizdą 
reikia susiūti.

Paklaustas, ką daryti, kai įsikabi-
na maudantis dėlė, gydytojas nusi-
stebėjo, ko žmonės lenda maudytis 
ten, kur veisiasi dėlės ir sakė, kad 
dėlę paprasčiausiai reikia ištraukti, 
o jeigu įkandimo vieta kraujuoja – 

Ten kur dėlės - nesimaudykite, o 
susižeidę - keliaukite į ligoninę Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Vasarą maudantis ne taip ir sunku persidurti koją aštria stiklo 
šuke, kriaukle, perkaisti saulėje ar išsinarinti ranką. Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Suaugusiųjų skyriaus 
vyriausiais gydytojas Kęstutis Jacunskas patarė, ką daryti susidū-
rus su vienu iš tokių šiltojo sezono malonumų sukeltų traumų.

važiuoti į ligoninę, kur bus sustab-
dytas kraujavimas.

Stabligė – retai pasitaikanti, 
tačiau labai pavojinga liga

,,Persidūrus ar persidrėskus odą 
gamtoje, būtina pasiskiepyti nuo 
stabligės,“ – priminė K. Jacunskas, 
- ,,Ši liga nėra tokia ir dažna, tačiau 
pacientų mirtingumas net apie 60 
procentų“. Todėl įsidūrus, gydy-
tojas pataria geriau nerizikuoti ir 
pasiskiepyti.

Stabligė – tai ūmi įvairaus sti-
prumo raumenų spazmais pasireiš-
kianti liga, kurios sukėlėjas - tai 
bakterija, kuriai nereikia deguo-
nies ir kuri gamina sporas, atspa-
rias aplinkos veiksniams (karščiui, 

šalčiui, saulės šviesai), todėl spo-
ros išlieka gyvybingos nuo kelių 
mėnesių iki kelerių metų. Stabligės 
sukėlėjai yra labai plačiai paplitę 
gamtoje. Jie randami įvairiausių 
gyvūnų, taip pat ir žmogaus žar-
nyne (vėliau su išmatomis jie gali 
patekti į dirvožemį ir jame spo-
rų pavidalu išbūti gyvybingi ilgą 
laiką). Grėsmė susirgti kyla tada, 
kai stabligės sukėlėjas ar jo sporos 
patenka į žaizdą, ypač – į dirvože-
miu užterštas gilias durtines žaiz-
das. Kartais stabligė pasireiškia 
po sunkesnio galūnių nušalimo, 
nuplikinimo. Patekę į gilią žaizdą, 
stabligės sukėlėjai pradeda gaminti 
stiprų nuodą, kuris ir sukelia rau-
menų spazmus. Daugiau nei pusė 
stablige užsikrėtusių žmonių mirš-
ta

Kaip atpažinti stabligę

Pirmieji stabligės požymiai – 
trumpalaikiai raumenų trūkčio-
jimai užkrato patekimo vietoje. 
Ligos sukėlėjas patekęs į žaizdas 
pradeda daugintis ir gaminti toksi-
nus. Pagrindinis toksino išplitimo 
kelias - per nervines skaidulas, taip 
pat toksinas gali plisti limfiniais 
takais ir per kraujotaką. Toksinui 
pasiekus centrinę nervų sistemą, 
didėja skersaruožių raumenų tonu-
sas, dažniausiai pradedant kramto-
maisiais ir kaklo raumenimis.

Per kelias dienas raumenų spaz-
mai gali išplisti po visą kūną. 
Spazmai labai skausmingi, jų tru-
kmė – nuo kelių sekundžių iki ke-
lių minučių. Ligai progresuojant, 
priepuoliai dažnėja, būna ilgesni ir 

skausmingesni.

Skiepai nemokami

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cen-
tro specialistai primena, kad nuo 
stabligės galima pasiskiepyti ne-
mokamai. Pagal Nacionalinę imu-
noprofilaktikos programą vyresni 
nei 26 m. amžiaus asmenys, nuo 
difterijos ir stabligės skiepijami 
valstybės lėšomis. Norintiems pa-
siskiepyti reikia kreiptis į savo šei-
mos gydytoją. 

Pagal vaikų profilaktinių skiepi-
jimų kalendorių valstybės lėšomis 
nuo stabligės (stabligė skiepijama 
kartu su difterijos, poliomielito, 
kokliušo ir kitų komponentų tu-
rinčia vakcina) skiepijami kūdikiai 
ir vaikai, sustiprinančios stabligės 
dozės (revakcinacija) atliekami - 
6-7 metų vaikams ir 15-16 metų 
paaugliams (skiepijama kartu su 
difterijos komponentą turinčia 
vakcina), tačiau apsauginis antikū-
nų nuo stabligės lygis organizme 
išlieka ne ilgiau kaip 10 metų. Kad 
būtų išlaikyta patikima apsauga 
nuo minėtos infekcijos, 26 metų 
asmuo turėtų pasiskiepyti palaiko-
mąja doze ir taip kas 10 metų.

Dažniausi vasarą 
pasitaikantys sužeidimai

Pasak gydytojo K. Jacunsko, va-
sarą Anykščių PSPC gydytojams 
darbo gerokai padaugėja: žmonės 
susižeidžia užlipę ant stiklų, pasi-
taiko daug riešų, čiurnų lūžių. Gy-
dytojas sakė, kad daug sužeidimų 
patiriama apsvaigus nuo alkoholio.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Suaugu-
siųjų skyriaus vyriausiasis gydytojas Kęstutis Jacunskas patarė 
žaizdų patiems nekrapštinėti ir geriau iš karto kreiptis į ligoninę.

Arbatpinigių 
etiketas

Kuriose šalyse arbatpinigius pa-
likti būtina? Visose šalyse, išskyrus 
Japoniją, padavėjai pageidauja, kad 
klientai jiems paliktų arbatpinigių. 
Net Prancūzijoje ir Australijoje, kur 
aptarnavimo mokestis yra įtraukia-
mas į sąskaitą, galima palikti arbat-
pinigių ant staliuko. Tose šalyse, kur 
arbatpinigių nereikalaujama, jie būna 
dar labiau vertinami, nes joks pada-
vėjas nenusimintų gavęs papildomų 
pinigų.

Kiek arbatpinigių palikti? Di-
džiojoje Britanijoje standartinis ap-
tarnavimo mokestis, įtraukiamas į 
sąskaitą, yra 12,5 proc. nuo klientų 
išleistos pinigų sumos. Tose kavinėse, 
kur aptarnavimo mokestis į sąskaitą 
neįtraukiamas, priimtina arbatpinigių 
palikti 10 proc. nuo mokamos su-
mos, skelbia Guardian.co.uk. Šiau-
rės Amerikoje mažesni nei 20 proc. 
dydžio arbatpinigiai gali sukelti ne-
malonumų – yra pasitaikę atvejų, kai 
klientai buvo išprašyti iš restorano dėl 
to, kad padavėjams paliko 10 proc. 
dydžio arbatpinigių. Dėl didžiausios 
sumos, kurią derą palikti padavėjams, 
nerimauti neverta – arbatpinigių per 
daug nebūna.

Kiek arbatpinigių palikti, jei 
nesijaučiate patenkinti? Kai aptar-
navimo kokybė nuvilia, personalas 
elgiasi nemaloniai ir klientas tarsi 
pasijaučia kaltas, jog atėjo pavalgyti, 
ką jau bekalbėti apie dėmesį, aukštą 
kokybę ir prabangą, galima jaustis 
drąsiai ir neskiriant atlygio ar tai da-
rant minimaliai.

Ar mandagu aptarnaujančiam 
restorano personalui pasakyti, kas 
kliento netenkino? Būtų tikslinga 
išreikšti pastabas dėl dalykų, kurie 
sukėlė diskomfortą, tačiau ne norint 
įžeisti padavėją, bet rūpinantis dėl 
ateities, kad klaidos nepasikartotų ir 
vizitas restorane neapkarstų kitiems 
svečiams. Kliento pastabos gali likti 
ir nesuprastos, tačiau jeigu padavėjas 
yra protingas, jis tikrai priims kritiką 
kaip teigiamą dalyką.

Kaip teisingai palikti arbatpini-
gius? Keliautojas Rimvydas Širvins-
kas knygoje „Makaliaus pigių kelio-
nių vadovas“ pataria: ,,Arbatpinigiai 
dažniausiai paliekami ant stalo – pri-
dengiami čekiu arba įdedami į sąs-
kaitos dėklą. Greitojo maisto užkan-
dinėse ar restoranuose arbatpinigių 
palikti neprivaloma, bet kartais ten 
būna speciali dėžutė, į kurią galite 
įmesti pinigų. Arbatpinigiai taksistui 
priklauso nuo kelių dalykų: kelionės 
trukmės ir sudėtingumo, sustojimų 
jūsų prašymu, bagažo sunkumo. 
Dažniausiai užtenka suapvalinti 
sąskaitoje nurodytą sumą. Jei ar-
batpinigiai laukiami, prie paslaugos 
kainos pridėkite 10–15 proc., bet 
nepersistenkite. Pasiruoškite monetų 
nenumatytiems atvejams, kad ieš-
kant smulkiųjų netektų ilgai raustis 
piniginėje. Jei kavinėje ar restorane 
atsiskaitote mokėjimo kortele, pasi-
stenkite turėti nors kiek smulkiųjų 
kišenėje. Jei neturite – nesiaiškinkite 
padavėjui, o mandagiai padėkokite 
už paslaugumą. Prisiminkite: arbat-
pinigiai duodami subtiliai (nekiškite 
monetų paslaugą suteikusiam dar-
buotojui į kišenę). Kavinėje ar res-
torane palikite smulkiųjų sąskaitos 
dėkle ar lėkštelėje. Jei duodate tiesiai 
į rankas, pasistenkite padėkoti ir šyp-
sena, galvos linktelėjimu.
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įvairūs

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Renkasi liepos 13 d. 13 val. 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.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.

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.

Mob. (8-606)99300 
www.specagra.lt

Pramonės g. 3, Panevėžys

 Fermų, melžimo ir mėšlo 
šalinimo įrangos prekyba, 
montavimas, aptarnavimas, 
atsarginės dalys.
 Girdymo sistemų įrengimas.
 Lauko melžimo aikštelės, 

kiti metalo gaminiai.
 Pieno valytuvų, vakuumo 

siurblių, mobilių melžimo 
agregatų remontas.
 Prekyba šienainių plėvelėmis, 

tinkleliais, siloso uždangalais.

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos 
„Modifikuotos gumos miltelių gamybos vykdymas“ 

galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas (organizatorius): UAB 
„ESSPO rubber technologies“ (adresas Šviesos g. 1, Anykščiai, LT-29147, 
tel. +370 381 58009, el.p. lukas@esspo.lt).

PŪV pavadinimas: Modifikuotos gumos miltelių gamybos vykdymas.

PŪV vieta: Utenos apskritis, Anykščių rajono savivaldybės teritorija, 
Anykščių miestas, adresai Vilties g. 4D ir 4F.

Persvarstyta atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 
prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriaus) 2015-05-13 priimta 
atrankos išvada Nr. (15.7)-A4-5242, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas 
(PAV) neprivalomas. 

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: 2015-05-25 Utenos visuomenės 
sveikatos centras raštu Nr. S-602 kreipėsi į Atsakingą instituciją dėl PAV at-
rankos išvados persvarstymo, nurodydama, kad PŪV turėtų būti taikoma 300 
m sanitarinė apsaugos zona arba mažinama teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę PAV at-
rankos išvadą: PAV subjektai pritarė dėl neprivalomo PŪV PAV. Visuomenė 
per nustatytą terminą pastabų dėl PŪV Atsakingai institucijai nepateikė. PŪV 
aplinkosaugos požiūriu yra nejautrioje vietoje, nuotekos bus nukreipiamos į 
miesto komunalinius tinklus. PŪV nebus naudojama pavojingų, radioaktyvių 
medžiagų. PŪV organizatorius turės atlikti poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą dėl sanitarinės apsaugos zonos tikslinimo. 

Priimta galutinė atrankos išvada: PŪV PAV neprivalomas. 

siūlo darbą Reikalingi E-kategorijos 
vairuotojai. 

Pagrindiniai maršrutai 
Lietuva-Skandinavija-Lietuva. 

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

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.

„Baltijos vėjas“ 
Jaunimo ir suaugusiųjų vasaros stovykla prie Baltijos jūros 

Stovykla pajūryje Latvijoje visiems, kurie domisi psichologija ar sun-
kiai išgyvena gyvenimo krizes, kenčia nuo nerimo, depresijos, nemigos, 
įvairių negalavimų ir kt. Užsiėmimus ves profesionalus psichologas. 
Psichologinių, pagalbos sau metodų, relaksacijos, meditacijos mokymąsi 
papildys mėgavimasis jūra ir ramybe, sportiniai žaidimai, diskusijos ak-
tualiomis temomis prie laužo. Bus teikiamos asmeninės psichologinės 
konsultacijos. Stovyklos metu turėsite galimybę pasimokyti groti gitara, 
dainuoti, plaukioti burlente, važinėtis dviračiais. Atvažiuok pas mus, jeigu: 
patyrei asmeninę krizę ar išgyvenai netektį ir nebegali sugrįžti į buvusį 
gyvenimo ritmą; jautiesi vieniša(-as); nori geriau pažinti save ir išmokti 
efektyviau spręsti savo problemas; esi vieniša mama, turinti sunkumų 
auklėdama vaikus; sunku susitvarkyti su nerimu, kenti nuo depresijos, 
kankina nemiga, galvos, skrandžio skausmai ir tradicinis gydymas vais-
tais nepadeda; turi antsvorio ir nori sureguliuoti kūno svorį mūsų siūlomais 
metodais; tiesiog nori aktyviai pailsėti. Trukmė: 7 dienos, liepa–rugpjūtis. 
Kaina 300 eurų. Informacija tel.: +370-618-30372, +370-605-03832, 
www.DainiusCerbulenas.lt

Brangiai išsinuomočiau arba 
pirkčiau žemes Skiemonių, 
Mačionių, Leliūnų, Antalgės ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Vilniuje, Šeškinės mikrorajone, 
išnuomojamas kambarys tvar-
kingai merginai arba studentei.

Tel. (8-600) 14321.

Išnuomojamos komercinės pre-
kybinės patalpos Anykščiuose.

Tel. (8-650) 22313, 
(8-602) 46826.

Parduoda dvi grūdų sandėlio 
norėjas, perka grūdų valomo-
sios OVS-25 grūdų elevatoriaus 
transporterį. 

Tel. (8-620) 52201. 

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal indivi-
dualius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankioja-
mos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Muzikantas groja vestuvėse, 
jubiliejuose, įvairiose šventėse, 
padeda pravesti vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.
 
Pjauna, mulčiuoja aukštą, seną 

žolę. Žolę, kupstus, aukštas pie-
vas paverčia mulčiu. Kaina nuo 
30-60 Eur/h.

Tel. (8-606) 78072.

Nušienauja, supresuoja ir išsi-
veža (Skiemonių sen.).

Tel. (8-630) 10200.
 
Mobiliu gateriu pjauna medie-

ną. 
Tel. (8-618) 06174. 

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną, galima ir be trifazio. 
Parduoda įvairią dvigubo pjovi-
mo statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

Kloja trinkeles, įrengia kelius ir 
aikšteles. Niveliacijos ir bobkato 
paslaugos, betonavimo darbai.

Tel. (8-648) 11907.

Įvairūs statybos darbai. Stogų 
dengimas.

Tel. (8-652) 77157.

Statybos ir apdailos darbai. 
Durų, grindų, dailylenčių monta-
vimas. Keičia stogų dangą, stato 
karkasinius statinius.

Tel. (8-626) 81699.

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, granulėmis, 
poliuretanu. 

Tel. (8-608) 66111.

Atlieka fasadų šiltinimo dar-
bus. Tinkuoja, deda dekoratyvinį 
tinką. Dengia šlaitinius stogus. 
Skardinimo darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas, darbai atlie-
kami beore Amerikos gamybos 
įranga, greitai, pigiai ir kokybiš-
kai. 

Tel. (8-679) 90305.

Dengia šlaitinius ir plokščius 
stogus, šiltina fasadus, atlieka 
apdailos darbus. Pjauna žolę su 
trimeriu.

Tel. (8-670) 01470.

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

Tel. (8-687) 47372.

AB „PST“ fil. „Stogas“ - ventiliuo-
jamų fasadų brigadoms. 

Tel. (8-626) 49415.

ŽŪB “Elma” reikalingi statybinin-
kai statybos remonto darbams. 

Tel. (8-682) 97420.

Įmonei reikalingi staliai - dailidės 
ir pagalbiniai darbininkai. 

Tel.: (8-640) 31320.

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. Suteikia garantiją. 

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

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.

Kokybiški kaminų įdėklai. 
Pristatomieji kaminai (dvisieniai). 
Suteikiame garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
 portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.90 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
2.10 Eur / 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

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

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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Nuoširdžiai dėkoju už pasveikinimą mano devyniasdešim-
ties metų sukakties proga Kavarsko bažnyčios klebonui, 
giedotojams, senjorams, Kavarsko seniūnui, Kavarsko ben-
druomenei, kaimynams, Eleonorai ŽEMAITAITIENEI, gimi-
nėms, šeimai.

Kostas LIŽAS

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 – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius, seną buitinę techniką 
ir elektroninę įrangą. Klientui pa-
geidaujant 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 - 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.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Mišką, gali būti areštuotas ar su 
netvarkingais dokumentais.

Tel. (8-602) 23154.

Nekilnojamasis turtas

Butą.
Tel. (8-686) 77184.

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

Tel. (8-676) 32443.

9 a namų valdos sklypą J. Biliūno g. 
Anykščiuose ir 30 a miško Rokiškio 
raj (2 km nuo Dviragio ežero).

Tel. (8-601) 41698.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais ir supjautas. Veža į 
rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Supjaustytas lapuočio medžio atrai-
žas. Skaldytas malkas (turi uosio). 
Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

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

Tel. (8-622) 44850.

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

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

Butą Gėlių g. 7.
Tel. (8-676) 42843.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškarto, automobilį pasiima patys.

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

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Ožką.
Tel. (8-650) 95233.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas.  Atsiskaito,  išsive-
ža savo transportu. 

Tel. (8-614) 24950.

Pradedamas naujas lietuviškų dur-
pių briketų gamybos sezonas.

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

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-678) 66748.

Karvę.
Tel. (8-654) 80343.

Karves.
Tel. (8-618) 02795.

Kita

Pigiai 6 a ir 15 a žemės sklypus prie 
N. Elmininkų. Ramų 1,5 m kumeliu-
ką.

Tel.: (8-614) 92723, 
(8-381) 5-19-33.

VW Golf II.
Tel. (8-676) 42843.

Dyzelinius automobilius su TA. 
2000 m. SKODA OCTAVIA, 1999 m. 
VW SHARAN, 1998 m. ir 1999 m. 
VW PASSAT. 

Tel. (8-699) 43030.

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

Rotacines šienapjoves, bulvių ka-
samąsias, purkštuvus, smulkintuvus, 
vagotuvus, trąšų barstomąsias, skuti-
kus, vagotuvus, kultivatorius, frezus. 

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-615) 38489, Petras.

Juoduosius serbentus. Galima pa-
siskinti patiems.

Tel.: (8-685) 41966, (8-690) 27487.

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

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Liepos 13 d. (pirmadie-
nį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, balto-
mis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. le-
salais, 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.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, 
Pijus, Kipras.

šiandien

liepos 12 d.

liepos 13 d.

liepos 11 - 13 d. delčia.

Bonifacas, Brunonas, Sigisber-
tas, Margiris, Vyliaudė, Izabelė, 
Sigitas.

Eugenijus, Henrikas, Arvilas, 
Arvilė, Anakletas, Anys.

anekdotas

iš arti

oras

+16

+11

Amiliutė triumfuoja, kad
Anykščių valdžia ima 
moteriškėti Kabo danguje delčia

Anykščiuos - jau mūs valdžia
Moteris – geriausias vadas
Kalba baltiškasis pradas.

Pažiūrėkite - matyti
Daro tvarką Veršulytė.
O Virginija Ros Gracija
Tuoj užims administraciją.

Dar viena kita kadencija -
Vyrus grūsime į pensiją
Kursim rojų be diedų
Moterėlės, bus smagu.

Imk bet kokią seną tarką
Ji įves gerenę tvarką
Nei polikų šimtai –
Tuo tikrai tikiu šventai.

Kadaise Pakapės vienkiemiu 
vadinta Kruopių sodyba šurmu-
liavo nuo džiaugsmingų kalbų, 
sveikinimų, dainų tokią brangią 
dieną beveik pusšimčiui senolių, 
vidutinio amžiaus ir dar visai 
mažų vaikų susirinkus. 

Tvankų vasaros karštį prigesi-
no lietus, bet visai laiku nušvito 
ir daugiau nei dvidešimties pi-
liečių delegacija keliais automo-
biliais išvyko į Palatavio šventę. 
Smičių keliutėje ties ąžuolu di-
džiuoju pateko iš vos ne paniškai 
nuo piliakalnio besievakuojan-
čių kamštį. Pravažiavimą ilgam 
užvėrė kelias „išeinamas“ išve-
žantis sunkvežimiukas, čia pat 
įstrigęs stovėjo ir malūnsparnėlį 
naudojusių filmuotojų ekipažas, 
ir barzdotą šarvuotą vyrą bei taip 
ir nevainikuotą karaliaus vaidilą 
gabenantis „volksmobilis“. Mat 
lietaus sugniuždyti siauruko dvi-
ratininkai pasinaudojo demokra-
tijos galiomis ir mikliai nubal-
savo į piliakalnį nebevažiuoti, 
nebešvęsti, o ties Pagoju sėdus į 
traukinį namo keliauti. 

Karalius tokios demokratijos 
nebūtų leidęs. Bet Kiaušagalio 
delegacija tokiems netikėtu-
mams buvo pasirengusi - turėjo 
ir plačiai Mindaugo Lietuvos, ir 
piliakalnio istoriją papasakojusį 
žinovą ir balsingų dainininkų, 
tad iškilmingai nuščiuvusiame 
šile nuskambėjo „Lietuva bran-
gi...“

Buvo prisiminta prieš 250 

Karalių diena Kiaušagalyje Raimondas GUOBIS

Mindaugo karalystės – Valstybės dieną į Kiaušagalio kaimo  
(Troškūnų seniūnija) suvažiavimą sugužėjo gimtuose kraštuose 
tebegyvenantys ir po platų pasaulį išsiblaškę kraštiečiai.

metų Pienionių seniūnijos do-
kumentuose pirmą kartą pami-
nėto Kiaušagalio kaimo istorija, 
kraugerį lokį menanti legenda, 
Latavos pakrančių įdomybės, 
trys kaimo vyrai, šauliai - Jonas 
Budrevičius, Antanas Meškeliū-
nas ir Antanas Žarskus, žuvę su-
sidūrime su lenkų kavaleristais 
1920 metų rudenį Troškūnuose, 
ponai Okuličiai bei Montvilos ir 
paskutinis šių kraštų partizanas 
Jonas Marcinkevičius - Jokeris 
1952 m. gegužę stribų nukautas 
Antano Ignatavičiaus sodyboje.

 Ne vienas tas istorijas papildė 
naujomis poetiškomis ir reikš-
mingomis detalėmis, šį tą papa-
sakojo ir šiame jaukiame susi-
būrime dalyvavęs ir gretimame 
Latavėnų kaime augęs Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubys, 
kuris su linksmuole basutes nu-
spyrusia žmona Elvyra - tokia 
švelni vasaros vakaro žolė - buvo 
aktyviausi šokių kiemelyje. 

Populiarias lietuviškas melo-
dijas išmaniai griežė anykštėnų 
vokalinis instrumentinis ansam-
blis „Vozaunė“. 

Linksmybėje neužsimiršo-
me ir garbingai net geru posmu 
„apšokę“ sostinėje Vilniuje susi-
rinkusius sugiedojome Lietuvos 
valstybės himną, sušukome tris 
kartus „valio“ laisvai ir teisingai 
Lietuvai. Nieko netrūko: ir dai-
nos buvo tikriausios, ir alus gar-
džiausias, ir kumpis skaniausias, 
ir naktis trumpiausia...

Žaviosios sesutės Kruopytės: jaunylė Iveta, vyriausioji Monika 
ir Rūta ...

Jaunystės bičiuliai Rimantas Triznickas bei senu įpratimu iš 
Andrioniškio tamsaus plauko kumelaitės traukiamu vežimu at-
keliavę Alvydas ir Aldona Masiai.

Kęstučiai tiek įsilinksmino, kad žmonomis mainytis ėmė: Kruo-
pis šokdina Elvyrą Tubienę, o Tubis - Daivą Kruopienę.

Kaimo suvažiavime nenuobodžiavo nei maži, nei dideli.
Autoriaus nuotr.

Daiva Kruopienė ir Elvyra Tubienė Kiaušagalio kaimo kraštie-
čių susitikime.

- Brangioji, gali priminti man 
emailo slaptažodį?

– Mielasis, kaip tu neatsimeni… 
Jis gi yra mūsų vestuvių piršlio 
žmonos sesers vaiko šuniuko var-
das, kuris paskutinį kartą lojo ant 
tavęs, kai grįžai girtas iš baro, kai 
gėrei su trimis klasiokais ir dar 
dviem draugėm…

Ką manote apie Lietuvos 
futbolą? 
balsavo 136

  
Viskas normalu su 
tuo mūsų futbolu

22.8%  

Nesidomiu 
sportu
14.7%

Nebesidomiu 
futbolu
24.3%  

Lietuvos futbolas - 
tautas gėda

38.2%  


