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Birželio 26- osios vakarą, Alytaus aerodrome atsitiko Tas įvy-
kis, kuris pakeitė dvidešimtmetės Miglės Galvonaitės pasaulį. 

Apie savo tėvo, lakūno, verslininko, politiko, 57 –erių metų Vy-
tauto Galvono žūtį, antrą žurnalistikos kursą Vilniaus universite-
te baigusi mergina sužinojo iš žiniasklaidos būdama Italijoje. 

Praėjus kelioms dienoms po Vytauto Galvono laidotuvių šeimą 
ištiko kita nelaimė - mirė jo mama Stasė Galvonienė. 

„Pasaulis pasikeitė… Dar nemąsčiau kaip…” - sako Miglė 
GAlVonAITė interviu „Anykštos” laikraščiui, kurio redakcijo-
je pernai ji atliko žurnalistinę praktiką.

Politikas Vytautas Galvonas dukters Miglės niekad neatkalbinė-
jo nuo žurnalistikos. “Tėtis yra sakęs, jog jam svarbiausia, kad 
būčiau laiminga ir patenkinta savo pasirinkimu, o mano polinkį 
rašyti palaikė nuo mažų dienų “, - prisimena Miglė.

Nuotrauka iš asmeninio albumo.

- Migle, minėjai, kad dėl žur-
nalistinio teisingumo privalu 
pasakyti žmonėms tiesą, kad 
Tavo Močiutė prieš mirtį suži-
nojo apie savo sūnaus - lakūno, 
politiko,Vytauto Galvono žūtį. 
Kaip tai įvyko? Kodėl visgi nu-
sprendėte pasakyti Močiutei?

-Iškart po Tėčio laidotuvių 
su artimaisiais nutarėme vykti į 
Anykščius ir pranešti apie žūtį jo 
mamai. Tai įvyko ligoninėje – bo-
butės sveikata jau keletą savaičių 
vis blogėjo. Tokį sprendimą pri-

ėmėme, nes bobutė buvo sakiusi, 
kad ji labai supyktų, jei kažkas nuo 
jos bandytų slėpti žinią apie artimų 
žmonių nelaimę. 

- Ar jautei baimę, kad Tėtis 
buvo lakūnas. Ir dar užsiiminėjo 
akrobatiniu skraidymu. lėktu-
vai dūžta. Ar kada bijojai, dėl jo 
gyvybės?

- Kaip bebūtų keista, pažinau 
įvairiausią Tėtį, tačiau jį skraidantį 
mačiau tik kartą.

Pastatas nekainavęs rajono biudžetui
Anykščių regioninio parko 

lankytojų centro atsiradimas 
unikalus tuo, kad rajono biu-
džetui tai  nieko nekainavo . 
Visi darbai buvo atlikti Euro-
pos Sąjungos lėšomis.

Senosios Anykščių dvarvie-
tės viename pastate įsikūręs 
lankytojų centras tapo ir viso 
išlikusio medinio dvarvietės 
pastatų komplekso atsinaujini-
mo pradžia.

Spąstai
Cukrus – baltoji mirtis, druska 

– sūrioji, cholesterolis užkemša 
kraujagysles, angliarūgštė suke-
lia insultą, daržovėse – nitritai ir 
nitratai, riebalai kenkia širdžiai, 
baltymai – nežinau kam, bet vis 
tiek kam nors kenkia. Žodžiu, ką 
bedėčiau į burną – žudo.

Nevalgysiu. Bet tada mirsiu 
dar greičiau.   

 
Linas BITVINSKAS

Koncertas. Liepos 24 d. (penk-
tadienį) 22 val. koncertas, skirtas 
miesto 575 -ąjam gimtadieniui. 
Dalyvauja Saulius Astrauskas (vi-
brofonas), styginių kvartetas „ART 
VIO“ – Ingrida Rupaitė (I smuikas), 
Kristijonas Venslovas (II smuikas), 
Tomas Petrikis (altas), Povilas Ja-
cunskas (violončelė). Renginio 
vieta Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčia (Vilniaus g. 8, Anykščiai). 
Renginys nemokamas.

Amžinas remontas. Automobi-
lių stovėjimo aikštelė prie „Puntu-
ko “  viešbučio neseniai asfaltuota, 
tačiau šią savaitę čia vėl darbavosi 
bendrovės „Panevėžio keliai“ dar-
bininkai. Mat iš aikštelės vanduo 
neištekėdavo į gatvę ir po lietaus 
telkšodavo didelė bala. 

nesveikas. Liepos 24-ąją 
Anykščių rajono apylinkės teismas 
nagrinės baudžiamąją bylą, dėl ku-
nigo Broniaus Žilinsko kapo išnie-
kinimo. Pernai rudenį, po nakties, 
Anykščių bažnyčios šventoriuje 
buvo rastas nuverstas kunigo kapo 
antkapis, sudaužytas kapo kryžius. 
Pradžioje buvo keliama versija, jog 
tai – satanistų darbas, tačiau paaiš-
kėjo, kad šventoriuje siautėjo psi-
chinis ligonis. Mat dvidešimtmetis 
jaunuolis, kuris sėdės teisiamųjų 
suole, įvardinamas kaip „asmuo, 
kuriam paskirta priverčiamoji me-
dicininė priemonė“.

Stipendijos. Jeigu Anykščių 
rajono Taryba pritars sunkiaatle-
čiams Gintarei Bražaitei ir Arnui 
Šidiškiui bei plaukikui Giedriui 
Titeniui bus skirtos stipendijos. 
Sunkiaatlečiams per metus (2015 
m. rugpjūtis – 2016 m. liepa) pla-
nuojama sumokėti po 1368 eurus, 
o G.Titeniui – 1824 eurus.

Persiorientavo. Anykštėnas, 
prasidėjus ekstremalaus rokenrolo 
festivaliui, rezonavo: drabužių par-
duotuvės, esančios prekybos cen-
tre „Norfa“, greitai prisitaikė prie 
aplinkos – ėmė prekiauti juodais 
marškinėliais.

Sveikinimas. Primename, kad 
per laikraštį „Anykšta“ galite pa-
sveikinti savo artimuosius. Sveiki-
nimo kaina – 15,90 Eur.

Su žmogaus galva žaidžia 
tenisą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Rajono valdžia niekaip nepajėgia išspręsti žmogaus palaikų, rastų šalia „Anykščių vyno“ ga-
myklos kasant šilumos trasą, problemos. Panašu, kad padarę pirmą kvailystę – žmogaus kaukolę 
atskyrę nuo kūno ir išvežę ją ekspertams, o griaučius palikę po asfaltu – valdininkai vylėsi, kad 
žiniasklaida užmirš šią temą ir kaukolė tyliai bus sunaikinta, o begalvis kūnas liks 
prie šilumos trasos vamzdžio.

Vienu skyriumi 
savivaldybėje 
bus mažiau UAB „Vikonas“, auginan-

čios kiaules, direktorius Vladas 
Gindrėnas gynėsi dėl miestelį 
kankinančios smarvės.

Kurkliai: iš mokyklos bėga 
vaikai ir tvyro smarvė

“Devilstone” įsišėlo jau pirmąjį 
vakarą

Perfomanse “Mano kūnas 
– tavo drobė” mergina buvo 
ištepta dažais nuo galvos iki 
kojų. Beje, vyravo kraujo ir 
juoda spalvos. 



 

KONKREČIAI 2015 m. liepos 18 d.

spektras

Temidės svarstyklės

tayba vilkai

Išsinešė. 2015-07-13 apie 4 
val. Anykščiuose, Šaltupio g., 
po dviejų nepažįstamų jaunuo-
lių apsilankymo bute, 30-metė 
mergina pasigedo mobiliojo 
ryšio telefono ir 70 eurų. Nuos-
tolis – 270 eurų.

Apvogė. 2015-07-05 apie 7 
val. 30 min. Traupio sen., pa-
stebėta, kad iš nerakinto garažo 
pavogtas kampinis šlifuoklis, du 
akumuliatoriai ir 10 litrų dyzeli-
nio kuro. Nuostolis – 281 euras.

Žoliapjovė. 2015-07-07 apie 
12 val. Anykščių sen., pastebėta, 
kad iš kiemo pavogtas žoliapjovė-
traktoriukas, Nuostolis – 2 461,77 
eurai.

Pinigai. 2015-070-13 apie 18 
val. Traupio mstl., iš 71-erių metų 
moters apgaulės būdu išvilioti pi-
nigai. Nuostolis – 400 eurų.

Pasigedo. 2015-07-14 apie 10 
val. Anykščiuose, J. Biliūno g., 89-
erių metų moteris, po pažįstamo 
vyriškio apsilankymo, pasigedo 
190 eurų.     

Pradingo. 2015-07-03 Troš-
kūnų sen., 47-erių metų vyriškis 
radęs skelbimą apie parduodamą 
traktorių, susisiekė su pardavėju ir 
į jo nurodytą sąskaitą pervedė 480 
eurų avansą, tačiau dabar nebegali 
susisiekti su pardavėju. 

narkotikai. 2015-07-13 apie 15 
val. 30 min. Anykščiuose, Vilniaus 
g., prevencinės priemonės metu, 
patikrinus automobiliu „VW Golf“ 
važiavusį keleivį, gimusį 1984 m., 
kuprinėje rastos, kaip įtariama, au-
galinės kilmės narkotinės medžia-

gos.
netikri. 2015-07-14 apie 11 

val. Anykščiuose, J. Biliūno g., 
inkasuojant pinigus aptiktas, kaip 
įtariama, netikras 100 eurų vertės 
banknotas.

narkotikai. 2015-07-16 apie 
20 val. 30 min. Anykščiuose, 
Vilniaus g., prevencinės priemo-
nės metu, patikrinus automobiliu 
„Audi A4“ važiavusį keleivį, gi-
musį 1983 m., kelioniniame krep-
šyje rastos, kaip įtariama, augali-
nės kilmės narkotinės medžiagos.

Susirinkusius prie Puntuko svei-
kinęs Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis pastebėjo, kad lakūnų 
žygdarbis kelia patriotizmą, telkia 
ir jungia visus lietuvius. 

Prie Puntuko minėjo trijų lakūnų žūtį 
Vėlų trečiadienio vakarą  prie Puntuko akmens vyko atminties 

valanda „ne vien akmenyje...“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžiui per Atlantą ir 82 – osioms jų žūties metinėms 
prisiminti.

Prisimintas ir birželio 26 – osios vakarą žuvęs anykštėnas lakū-
nas, rajono Tarybos narys Vytautas Galvonas. 

Renginyje buvo prisimintas ir 
neseniai žuvęs lakūnas, politikas, 
anykštėnas Vytautas Galvonas, 
kuriam atminti rašytojas Riman-
tas Vanagas perskaitė eilėraštį iš 

Meras Kęstutis Tubis padėkas įteikė Rakutėnų kaimo ūkininkams 
Anverui  ir Vidai Arzimanovams savo šeimoje priglaudusiems ir 
auginantiems beglobius vaikus.  

Autoriaus nuotr. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

„Anykščių vedų“, kurio eilutėmis 
priminė, kad žuvę amžinai gyvi 
mūsų atmintyje.

Prie Puntuko akmens buvo pa-
gerbti Anykščių kraštui nusipelnę 
anykštėnai: A. Baranausko pa-
grindinės mokyklos direktorė Ona 
Repečkienė, ūkininkai, priglaudę 
ir auginantys beglobius vaikus An-
veras ir Vida Arzimanovai, tarp-
tautinių konkursų laureatė, Anykš-
čių muzikos mokyklos moksleivė, 
pianistė Vaiva Vanagaitė ir jos mo-
kytoja Irena Meldaikienė, Lietu-
vos moterų biatlono rinktinės narė, 

Lietuvos čempionė, šiemet baigu-
si  J. Biliūno gimnaziją, Kotryna 
Vitkūnaitė ir jos treneris Bronius 
Vitkūnas.  

Koncertavo Anykščių kultūros 
centro meno mėgėjų kolektyvai, 
Anykščių muzikos mokyklos  smui-
kininkai, bardai Vytautas V. Lands-
bergis ir Ramunė Landsbergienė.

Po pernykščio naktinio pasiskrai-
dymo per lakūnų žūties minėjimą, kai 
nuo malūnsparnio sukelto oro srauto 
lūžo klevas ir sumaitojo  į renginį at-
vykusį automobilį, šiemet naktį virš 
Puntuko niekas neskraidė... 

Į vieną darinį ketinama sujungti 
Finansų ir biudžeto bei Apskaitos 
skyrius. Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyrius bus panaikintas, o 
Vietinio ūkio ir turto valdymo sky-
rių ketinama dalinti į dvi dalis. Šio 
skyriaus pagrindu „užgims“ atskiras 
Statybos skyrius bei Viešųjų pirkimų 
ir turto skyrius.  Reformos palies ir 
Civilinės metrikacijos bei Bendrąjį 
ir juridinį skyrius. Po pertvarkos tu-

Vienu skyriumi savivaldybėje bus mažiau
Anykščių rajono Tarybai pateiktas sprendimo projektas, kuriuo 

siūloma pertvarkyti savivaldybės administracijos struktūrą. Vietoj 13 
dabar esančių savivaldybės administracijos skyrių turėtų likti 12.

rėtų būti sutverti Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos bei Bendrasis 
ir ūkio skyrius. Kitaip tariant dalis 
dabartinių Bendrojo ir juridinio sky-
riaus darbuotojų bus perkelta į Civi-
linės metrikacijos skyrių.

Iki šiol savivaldybėje buvo vie-
nintelis specialistas – savivaldybės 
gydytojas – tiesiogiai pavaldus 
administracijos direktorei. Po refor-
mos turėtų atsirasti penki tokie val-

dininkai – gydytojas, karo prievolės 
ir civilinės saugos specialistas,  kul-
tūros ir turizmo specialistas, kalbos 
specialistas bei specialistas ryšiams 
su visuomene. Dabartiniame Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos sky-
riuje yra trys darbuotojos, po refor-
mos trims specialistėms – liks dvi 
darbo vietos. Dėl viešųjų ryšių spe-
cialisto konkurencijos nėra, o kultū-
ros ir turizmo specialistu liks viena 
iš dviejų dabartinių savivaldybės 
kultūrininkių – arba skyriaus vedėja 
Gražina Nargelienė arba vyriausioji 
specialistė Audronė Pajarskienė. 

Visi asmenys, kurie pakliūva „ant 
reorganizavimo bangos“ gaus įspė-
jimus apie darbo santykių pakeiti-
mus arba apie atleidimus iš darbo. 

Savivaldybės administracijos direk-
torės Venetos Veršulytės teigimu bus 
stengiamasi elgtis humaniškai, žmo-
nėmis nesišvaistyti ir tarkim kultūros 
darbuotojai, kuri po reformos nebebus 
kultūros darbuotoja bus stengiamasi 
pasiūlyti darbą kitame skyriuje.

Dabar savivaldybės administraci-
joje (neįskaitant seniūnijų darbuoto-
jų) dirba 95 žmonės, po pertvarkos 
liks dviem etatais mažiau.      

Projektas. Švietimo ir mokslo 
ministerija skelbia vaikų ir jauni-
mo socializacijos projektų 2015 
metams konkursą. Visuomenišku-
mą, savanorystę ir sveikatingumą 
skatinantiems projektams šiemet 
bus paskirstyta 100 tūkst. eurų. 
Konkursas šiemet skelbiamas po 
septynerių metų pertraukos.

Graikija. Tikimasi, kad Grai-
kijos premjeras Aleksis Cipras 
(Alexis Tsipras) pertvarkys savo 
kabinetą po to, kai jo partijoje kilo 
maištas dėl parlamento balsavimo, 
kuriame buvo pritarta skausmin-
goms taupymo priemonėms, skel-
bia AP. Manoma, kad apie tokią 
pertvarką A. Cipras gali pranešti 
penktadienį arba savaitgalį.

Metinės. Šiemet, 2015-aisiais, 
minint 605-ąsias Žalgirio mūšio 
metines, gausi Lietuvių delegaci-
ja išvyko į Žalgirio mūšio minė-
jimą-inscenizaciją istorinėje mū-
šio vietoje, Griunvalde (Lenkija). 
Lietuvos atstovai į renginį vyksta 
jau aštuntąjį kartą, rašoma Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) pra-
nešime spaudai. Šįkart į renginį su 
istoriniais XIV a. riterių šarvais iš-
vyko per 20 Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kuopos karių ir 
apie 30 atstovų iš Lietuvos vidu-
ramžių rekonstrukcijos klubų. 

Žuvo. Per savaitę - liepos 10-
16 dienomis - Lietuvos keliuose 
ir gatvėse žuvo 3 žmonėsi: 1 vai-
ruotojas, 1 keleivis ir 1 pėsčiasis. 
Sužeisti 72 žmonės. Lietuvos kelių 
policijos tarnybos duomenimis, 
per savaitę šalyje, pirminiais duo-
menimis, įvyko 55 eismo įvykiai, 
kuriuose nukentėjo žmonės. Ne-
blaivūs vairuotojai sietini su 7 eis-
mo įvykiais.

Internetas. Antrą šių metų ke-
tvirtį Ryšių reguliavimo tarnyba 
(RRT) interneto karštąja linija gavo 
188 pranešimus apie neteisėtą ar 
žalingą turinį internete. Interneto 
naudotojai siuntė pranešimus apie 
rastą informaciją internete, susiju-
sią su rasinės ar tautinės nesantai-
kos kurstymu, pornografija, vaikų 
seksualiniu išnaudojimu, taip pat 
apie neleistiną asmeninės informa-
cijos skelbimą. Ištyrusi visus gau-
tus pranešimus, RRT 13 pranešimų 
persiuntė tolesniam tyrimui Poli-
cijos departamentui. Įtariamas ne-
teisėtas turinys - seksualinis vaikų 
išnaudojimas, pornografija.

Sibiras. Liepos 17-ąją, Pasaulio 
lietuvių vienybės dieną, iš Vilniaus 
geležinkelio stoties išvyko trau-
kinys su 16 ekspedicijos “Misija 
Sibiras” dalyvių. Ekspedicijos ko-
manda keliaus į lietuvių tremties 
ir kalinimo vietas Tomsko srityje, 
kur ieškos nykstančių tremtinių 
kapų bei Sibire dar gyvenančių 
tautiečių.

Keleiviai. 2014-aisiais pasiektas 
didžiausias oro uostų paslaugomis 
Europoje besinaudojančių kelei-
vių skaičius - 1,82 mlrd. keleivių. 
Pirmą kartą nuo 2006-ųjų keleivių 
srautas Europos Sąjungoje aplen-
kė ne ES oro uostų eismą. Tarp 
labiausiai išaugusių oro vartų - ir 
Lietuvos oro uostai. Tai paaiškėjo 
25-ojoje kasmetinėje Tarptautinės 
oro uostų tarybos (ACI Europe) 
asamblėjoje Prahoje.

Parengta pagal 
ELTA informaciją.

Rajono meras Kęstutis Tubis 
pradėjo spaudos konferenciją, pri-
statydamas pagrindines naujoves: 
„Šeštadienį, 9 valandą  prie A. Vie-
nuolio paminklo kviečiame visus 
į miestelėnų pusryčius. Pusryčiai 
bus suneštiniai. Tikimės, kad no-
rinčiųjų drauge papusryčiauti susi-
rinks didelis būrys“. 

Miesto šventėje jau nuo penkta-
dienio, vyks  tradicinė floristinių 
kilimų paroda. Šiuo metu jau yra 
užsiregistravusios 15 kilimų klojėjų 
komandų. Šiemet nebus organizuo-
jamas floristinių kilimų konkursas. 

Miesto šventėje bendri pusryčiai
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Savivaldybėje buvo pristatyta jau ateinantį savaitgalį vyksianti 
Anykščių miesto šventė. Atskleistos ir naujovės: liepos 25-osios 
rytą miestelėnai kviečiami papusryčiauti drauge, o prie bažnyčios 
visą dieną veiks kraujo donorystės centras.

Bus išrinkti 5 gražiausi kilimai ir 
nugalėtojams įteikiami rėmėjų pri-
zai. „Sieksime paskatinti susirinkti 
kuo daugiau kilimų „audėjų“, todėl 
šį kartą bus įteikiami paskatinimai: 
po 250 eurų mūsų rajono dalyviams 
(suma komandai), po 300 eurų – 
kitų rajonų komandoms“, – naujo-
vėmis dalijosi meras. Beje, komi-
sija, rinksianti gražiausius kilimus, 
taip pat nebus sudaryta iš anksto, o 
ekspromtu. Pasak mero, greičiau-
siai kilimus vertinti bus prašomi ir 
šventės svečiai iš užsienio. 

Dar viena naujovė – visą šešta-

dienį prie Anykščių šv. Mato baž-
nyčios vyks kraujo donorystės ak-
cija: visi norintieji galės dovanoti 
kraujo. 

Senamiestis – jame vėl vyks 
ekspozicijos, A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus darbuotojų pasirodymai.

Miesto šventės metu bus pri-
statytas Anykščių garbės pilietis 
Antanas Drilinga. Vyks ir mero 
priėmimas.

Savivaldybės administracijos di-
rektorė Veneta Veršulytė sakė, kad  
miesto šventė kainuos 32,5 tūkst. 
eurų. Į šią sumą įeina ir rajono sa-
vivaldybės biudžeto lėšos, taip pat 
– Lietuvos Kultūros tarybos bei 
rėmėjų pinigai. Daugiausia šventė 
kainuos savivaldybei – 65 proc. vi-

sos sumos. „Manome, kad šventėje 
dalyvaus apie 30 tūkst. žmonių, vi-
siems jiems yra skiriama maždaug 
po eurą. Tai yra nedaug“, – kalbėjo 
savivaldybės administracijos di-
rektorė.

Šiemet numatoma ir didesnė 
mugė nei anksčiau – jau yra užsi-
registravę 200 prekybininkų, ir dar 
vis atsiranda norinčiųjų. 

Šventės metu bus ribojamas eis-
mas mieste - savivaldybė įsigijo 12 
naujų kelio ženklų eismui palen-
gvinti.  Budės Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
pareigūnai, o visus šventės vaka-
rus bus apšviestos gatvės. Rengi-
niai vyks iki 2 valandos nakties, o 
alkoholis bus parduodamas iki 23 
valandos.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Per minėjimą prie Puntuko akmens pasirodė Anykščių kultūros 
centro kolektyvai.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Atsiskaitote 
banko kortele 
ar grynaisiais 
pinigais?

Aušra MARTINONIENĖ, 
Svėdasų miestelio gyventoja:

- Mokesčius sumoku interne-
tu. Labai patogu. Parduotuvėse 
dažniausia moku grynaisiais 
pinigais. Man taip patogiau, 
nors turiu banko kortelę ir ja 
kartais pasinaudoju. 

Gražina PALEVIČIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

Atsiskaitau ir kortele, ir gry-
naisiais pinigais. Parduotuvėse 
atsiskaitau kortele, o turguje 
juk nėra kitos išeities, kaip mo-
kėti grynaisiais pinigais. 

Petras NEČIŪNAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Banko kortele aš išvis ne-
sinaudoju, nors sūnus dėl jos 
man „riktavojo“. Pensiją man 
grynaisiais atneša į namus, tad 
visur atsiskaitau grynaisiais pi-
nigais. Man taip patogiau. 

UAB „Vikonas“,  auginančios 
kiaules, direktorius Vladas 
Gindrėnas gynėsi dėl miestelį 
kankinančios smarvės.

Kadaise Kurklių mokykloje mo-
kėsi apie 250 moksleivių, šiuo metu 
ją lanko 60 moksleivių, tačiau šiemet 
iš jos į kitas mokyklas išeina net 14 
vaikų. Meras susitikime su mokyto-
jais aiškinosi šio reiškinio priežastis, 
o pedagogai valdžiai pažėrė nemažai 
kritikos dėl kaimo mokyklų finansa-
vimo, mokinių pavežėjimo, apmo-
kėjimo mokytojams už užklasinę 
veiklą. 

Mokyklos direktorei Jūratei Ka-
šinskienei tėvų sprendimas leisti vai-
kus į kitas mokyklas buvo netikėtas , 
ji pripažino, kad mokykla neviską pa-
darė. Ji teigė parengusi veiksmų pla-
ną, kaip išlaikyti vaikus mokykloje. 
Pasak mokytojų, niekam nerūpi, ką 
vaikai veikia po pamokų, kad „Au-
tovelda“ vaikus veža perpildytuose 
autobusuose, kad neįmanoma vystyti 
tokios užklasinės veiklos kaip mieste, 
nes Kurklių mokykloje trūksta speci-
alistų. Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyriausioji speci-
alistė Nijolė Pranckevičienė bandė 
prieštarauti, kad šios problemos dar ir 
kaip rūpi, o meras žadėjo kontroliuo-
ti, kaip vežami vaikai. 

Tuo tarpu mokyklos tarybos pirmi-
ninkas, 2011 metų Kurklių mokyklos 
šviesuliu išrinktas Irmantas Černiaus-
kas teigė, kad mokydamasis presti-
žinėje ir kaimo mokyklose įsitikino, 
kad mažose kaimo mokyklų klasėse 
mokytojai iš mokinių daugiau „iš-
spaudžia“, todėl jo dukra mokosi 
Kurkliuose. 

Meras pabrėžė, kad dėl mokyklos 
išlikimo bendrai dirbti turėtų mo-
kykla, seniūnija, tėvai, nes mokyklą 
praradę Kurkliai jos nesusigrąžintų, 
paskui vaikus į kitas gyvenamąsias 
vietas išvažiuotų ir tėvai.

Pilnutėlėje Kurklių seniūnijos sa-
lėje toliau vyko diskusijos dėl moky-
klos ir mokinių pavežėjimo. Mokinių 
tėvai reiškė pretenzijas, kodėl jų atža-
los už pavėžėjimą į Anykščių miesto 
mokyklas turi mokėti ir teigė, kad 
savo vaikus leis mokytis kur norės, 
nes kai kurių  Kurklių mokyklos mo-
kytojų kvalifikacija jų netenkina.

K. Tubis  kurkliečius informavo, 
kad vyksta paruošiamieji darbai di-
delėms kitų metų investicijoms ra-
jone,  kad dėl daugelio susidariusių 
problemų kalta ir savivalda. „Už tai, 
kad tinkamai neatliko savo pareigų, 

Kurkliai: iš mokyklos bėga 
vaikai ir tvyro smarvė Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

...Tai tik dvi aštriausios kurkliečių  problemos išsakytos Anykš-
čių rajono merui Kęstučiui Tubiui. Trečiadienį Kurkliuose vyko 
du susitikimai su rajono vadovu. Vienas - su mokytojais Kurklių 
Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje, o antrasis – su bendruo-
mene Kurklių seniūnijoje. 

Atostogaujantis Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus sugebėjo 
žmones informuoti apie mero apsilankymą, todėl į susitikimą su-
sirinko penkis kartus daugiau žmonių nei Kavarsko mieste, kur 
su K. Tubiu susitiki atėjo tik 12 gyventojų. 

nubausti 3 savivaldybės administra-
cijos darbuotojai, o mes priversti ne 
tik kurti, bet ir taisyti kitų padarytus 
darbus. Mūsų požiūris – gamybinis, 
ne politikavimas“ – sakė meras.

Kurklių kultūros namų direktorė 
Giedrė Steponėnienė prašė finan-
savimo vaikų kultūrinei veiklai ir 
teigė, kad kaimo vaikai nuskriausti, 
net neturi pinigų važinėti į būrelius 
Anykščiuose ir priminė merui paža-
dą kultūros darbuotojus sukviesti prie 
apvalaus stalo. Kurkliečiai kultūri-
ninkams priekaištavo, kad turi meno 
vadovą, kuris nedirba su kurkliečiais, 
tačiau padaro koncertus su iš Anykš-
čių atsivežtais muzikantais. „Ką, ar 
mes dainuot, šokt nemokam?“ – pik-
tinosi viena kurklietė.

Dėl pagrindinės Staškūniškio kai-
mo gatvės asfaltavimo į merą K. Tubį 
kreipėsi kaimo bendruomenės pirmi-
ninkė Janina Mačiulaitienė, o viena 
kurklietė teigė, kad jos gatvės gyven-
tojai ne kartą skundėsi dėl greičio ir 
sunkiasvorių automobilių eismo jų 
gatve apribojimo, tačiau liko neiš-
girsti. 

Merui primintas ir mokestis už 
šiukšlių konteinerius, atliekų rūšia-
vimas. „Mes rūšiuojam, o komunali-
ninkai atvažiavę viską į vieną mašiną 
susiverčia, tai kam tada mes rūšiuoja-
me“,  - klausė moteris.

Trečiadienį kaip tik pūtęs šiaurės 
vakarų vėjas svečius vaišino dvoke-
liu iš Kurklių pašonėje esančių UAB 

„Vikonas“ kiaulidžių. Čia ietis su-
kryžiavo pasklindančia smarve ne-
patenkintieji ir, matyt, joje dirbantys, 
todėl „Vikoną“ ginantys kurkliečiai. 
Netoli miestelio kiaules auginančios 
„Vikonas“ direktorius Vladas Gin-
drėnas apgailestavo, kad kiaulidę 
kažkas pastatė mietelio pašonėje. 
„Mes laikomės Vyriausybės nutari-
mų ir išvežtos į laukus srutos užaria-
mos, kaip priklauso per 12 valandų. 
Mes 15 tūkstančių litų sumokėjome 
už teršalų išmetimo į aplinką anali-
zę. Analizė nustatė, kad tarša nevir-
šija leistinų normų ir gyventojams 
nekenkia, - dėstė V. Gindrėnas, ban-
dydamas atremti kurkliečių atakas. 
– Radom pirkėją, parduosim 1000 
paršelių ir kvapų sumažės. Be to, 
mes įdarbinom 40 žmonių ir supir-
kom 5000 tonas grūdų“, - „Vikono“ 
darbais gyrėsi direktorius, mestelė-
jęs, kad visai neseniai prie kiekvieno 
namo mėšlo krūva buvusi, ir niekas 
nesiskundė.  

Tačiau mažinti  kurkliečių diskom-
fortą rezervų, pasirodo, esama. Pasi-
pylė siūlymai kiaulių fermą apsodinti 
medžiais, pakelti aukštyn ventiliaci-
nius kaminus, šerti paršelius kvapus 
sugeriančiais pašarais ir taip toliau. 

Buvo prisiminti ir miestelyje esan-
tys neįveikiami pieninės griuvėsiai.

Kurklių seniūnas teigė, kad stengia-
si problemas spręsti vietoje ir žmonių 
pas merą nevaiko. „Va sudegė žmo-
gaus namai, tai per kelias dienas at-
statėm, pagalbos neprašėm“, - sakė 
seniūnas A. Jurkus.

Mero Kęstučio Tubio kurkliečiai nenorėjo paleisti oficialiam su-
sitikimui pasibaigus- turėjo jam daug klausimų. 

Pilnutėlėje Kurklių seniūnijos salėje susitikimo pradžioje buvo 
ir vaikų, kuriuos, norėdama atkreipti valdžios dėmesį dėl kaimo 
vaikų kultūrinės veiklos finansavimo, į susitikimą atsivedė Kur-
klių kultūros namų direktorė Giedrė Steponėnienė.

Autoriaus nuotr. 

Kuo daugiau mokat –
tuo analizė skaidresnė?

Vladas GINDRĖNAS,  kiau-
les auginančios bendrovės 
UAB“Vikonas“ direktorius apie 
kvapų monitoringą: 

„Mes 15 tūkstančių litų sumokė-
jome  už teršalų išmetimo į aplinką 
analizę.“

o vėliau niekam nebebus 
įdomu...

Zita MAŽVILIENĖ, J.Biliūno 
gimnazijos direktorės pavaduotoja 
apie abiturientų brandos egzaminų 
rezultatus: 

„Norint daryti kažkokias išva-
das, reikia analizuoti rezultatus. 
Todėl šiuo metu situaciją pako-
mentuoti sunku.“

Ir dar: produktyvumas 
nėra tiesiogiai proporcingas
intelektui

Ona REPEČKIENĖ, A. Bara-
nausko pagrindinės mokyklos di-
rektorė apie egzaminų rezultatus:

„Kaip mokinių mokyklose ma-
žėja, taip ir gerai besimokančių 
mažėja.“

Sureagavo tik verslininkai 
ir bedarbiai?

Saulius RASALAS, savivaldy-
bės administracijos direktorės pa-
vaduotojas, apie anykštėnų pasiū-
lymus kaip vystyti Anykščius: 

„Sureagavo pakankamai daug 
pilietiškai nusiteikusių žmonių ir 
pateikė nemažai pasiūlymų „į tą 
pusę“, kaip ir mes galvojome: tai – 
verslumas, darbo vietų kūrimas.“

Panašu, kad mūsų stadionas 
gali rūpėti nebent Krašto
apsaugos ministerijai

Mantas VAIČIULEVIČIUS, sa-
vivaldybės administracijos Inves-
ticijų ir projektų valdymo skyriaus 
vedėjas apie Anykščių miesto sta-
diono rekonstrukciją: 

„ Jau ana valdžia vyko į Vidaus 
reikalų ministeriją, derėjosi dėl 
stadiono tvarkymo. Ši valdžia, ma-
tyt, nepatikėjusi, kad finansavimo 
negalima gauti, taip pat buvo ten 
nuvykusi ir nieko nepešė.“

Girdėjote chirurgo žodį!

Rolandas JURKĖNAS, chirur-
gas, J.Biliūno gimnazijos tarybos 
pirmininkas, per abiturientų išleis-
tuves kreipėsi į jų tėvus: 

„Paleiskit vaikus, tegul jų kelias 
būna visoks, juk tai yra gyveni-
mas.“   

Ir tiems, kurie vaikšto 
raudonais sporbačiais

Aldona DAUGILYTĖ, buvusi 
mokytoja apie mokymosi rezultatus: 

„Aplinka yra kalta tam, kuris į 
mokymąsi deda ne visas pastangas.“



  

2015 m. liepos 18 d.iŠ Arti

rievės

Viską daro pats

M. Diržys, pasak žmonos Emili-
jos, – pagrindinis sodo prižiūrėtojas. 
„Jis čia viską vienas daro – nuo pat 
anksčiausio ryto keliasi, laisto, dir-
ba“, – vyrą „pristatė“ ir pokalbyje 
nedalyvauti nusprendė moteris. Vyras 
kuklinosi: „Reikia kažką veikti, negi 
taip sėdėsi tarp keturių sienų ir lauk-
si „smerties“... Viską M. Diržys daro 
savo rankomis, nė karto neprašė nie-
kieno pagalbos ir žmonių, kurie padė-
tų prižiūrėti gėlyną, nesamdė. 

„Pas mus čia smėlis – reikia daug 

Gėlės – hobis ir darbas kartu Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Matas ir Emilija Diržiai prieš dešimt metų iš Panevėžio atsi-
kraustė į Anykščius. Ir nė dienos nesėdėjo rankų sudėję: susitvar-
kę apleistą sodybą, pora ėmė auginti gėles.

vandens ir daug triūso įdėti – kitaip 
nieko nebus, – pasakojo vyras, – Mes 
jau trisdešimt metų auginame gėles. 
Šiuo metu sodelyje auga kardeliai“. 
Laistyti juos reikia kasdien, taip pat 
kartais – ir patręšti. Jei puola parazitai, 
nupurkšti. Pernai, tiesa, to daryti nerei-
kėjo, šiemet kol kas – irgi. Kai gėles 
užpuola ligos, jas šeimininkas tiesiog 
išrauna – lieka tiek, tiek lieka...

Jei būtų kur sodinti, 
augintų daugiau

Nei M. Diržio, nei jo žmonos pro-

fesijos su gėlininkyste nesusijusios – 
idėja auginti gėles kilo tiesiog iš noro 
dirbti, o iš pradžių M. Diržio šeimai 
tai buvo kaip hobis. „Ir dabar jų ne-
daug auginam, nes žemė prasta, ir 
vietos nedaug, pusantro aro, ir pavė-
sis. Jei prie namų esanti transforma-
torinė būtų toliau, tai ten gėlės augtų 
geriau – žemė geresnė. Užauginam 
tiek, kiek vietos kieme yra“, – sakė 
vyras ir teigė, kad jei būtų kur augin-
ti, gėlynas būtinai plėstųsi. „Bet kiek 
yra, tiek užtenka“.

Savo auginamų gėlių pora niekada 
nereklamavo ir specialiai pirkti ne-
prašė: „Dažniausiai žmonės eina pro 
šalį, užeina, paprašo. Prašom“. 

Pasak gėlių augintojo, daugiausia 
jo užaugintus kardelius perka anykš-
tėnai, tačiau būna pirkėjų ir iš Troš-
kūnų, ir iš dar toliau – Utenos. „Iš 
pradžių žmonės nežinojo, kad par-
duodame, o dabar jau daug žino, kad 
čia galima įsigyti gėlių“, – dėstė gėlių 
augintojas.

Džiaugiasi atsikraustę
į Anykščius

Pats M. Diržys yra kilęs iš Rokiš-
kio, ir, kaip pats sakė, gyvenęs Sibire, 
Panevėžyje ir šiuo metu – Anykš-
čiuose. „Esam patenkinti Anykščiais: 
puikus miestelis, daug renginių. Be 
to, senatvėje reikia gyventi ten, kur 
arti poliklinika, bažnyčia, parduotu-
vė“, – juokėsi M. Diržys, ir, paklaus-
tas, kas atviliojo būtent į Anykščius, 
sakė: „Sūnus užsiėmė kaimo turizmu, 
tai ir mes iš Panevėžio čia atsikraus-
tėm. Deja, vienturtis sūnus mirė nuo 
vėžio, bet turim du puikius anūkus ir 
marčią“.

Tinginių buvo visais laikais

Į pensiją ne prieš vienerius metus 
išėjęs vyras nuolat stebėjosi žmonių 
nenoru dirbti. „Kai duoda „valdiškus“ 

pinigus, žmonės ir tingi dirbti. Bedar-
bių daugybė, o darbininkų nėra...“. 
Tačiau M. Diržys sakė, kad tai – ne 
tik šių laikų problema: ir anksčiau 
buvę tas pats – ir prie Smetonos, ir 
tarybiniais laikais. 

„Jei neieškosi darbo, niekas tau jo 
neatneš. Tarybiniais laikais iš viso 
baisu būdavo... Pamenu, kai viena 
brigada statė paštą. Per pusę – viena 
pusė vienų žmonių, kita – kitų. Vieni 
per dieną išdirbo dvi mašinas skiedi-
nio, kita – vieną. O gavo abi vienodai. 
Pasirodo, remti reikia ir tuos, kurie 
nedirba. Kurie tingi. „Aš nemoku“ – 
sako. „Nemoki – mokykis“, – tingi-
niais piktinosi M. Diržys.

Tomske pasistatė namą

Ponas Matas dirbti sakė išmo-
kęs dar jaunystėje: Sibire pagyve-
nęs „zemliankoje“, greitai pasistatė 
namą. „Zemliankoj“ buvo 25 kva-
dratiniai metrai ploto, o ten įsikūrę 
buvom keturios šeimos, penkiolika 
žmonių. Gulėdavom visi ant vieno 
šono. Jei kuris nori verstis, reikdavo 
verstis visiems. Mes pirmieji pasista-
tėm namą miške, išrovėm kelmus ir 
pasisodinom bulves. Juokėsi iš mūsų, 
kad Diržiai namo nebevažiuos. O 
po metų kitų ir kiti namus pasistatė. 
Ir čia, į Anykščius, kai atvažiavom, 
kieme buvo visko, tik gyvačių nebu-
vo. Toks šiukšlynas! Juk galėjo čia 
sodinti bulves, nieko nedarė... Kas 
nereikalinga, viskas buvo krūmuose, 
kurie augo po langais. Kai pradėjom 
aplink namus tvarkytis, kelmus rauti, 
ėjusi pro šalį moteris stebėjosi, kam 
visa tai darom, juk tai – puošmena!“, 
– kalbėjo M. Diržys.

Sibire – sąžiningi žmonės

Grįžęs iš Sibiro vyras sakė dirbęs 
visur, kur tik gaudavo darbo. „Buvo 
sunku įsidarbinti – paklausdavo, iš 

kur. Pasakydavau, iš Tomsko. „Tai 
ir važiuok atgal“ – išgirsdavau. O 
kažkuo turi užsiimti. Darbo visuo-
met yra, tik žmonės dirbti dažniausiai 
tingi. Juk galima išsinuomoti žemės: 
daug lietuvių išvažiavo į užsienį, pali-
ko laisvos žemės, tereikia noro kažką 
veikti“, – samprotavo ponas Matas ir 
leidosi į prisiminimus: „Taigoje staty-
bose dirbau. Vienas darbininkas buvo 
toks – jam pasako „atnešk, padėk“, jis 
tada atneša ir padeda. Daugiau nieko 
neveikia. O gauti norėdavo tiek, kiek 
ir visi. Paaiškinimas paprastas – jo 
šeima didelė, užtat daugiau ir moka. 
Mes turime išlaikyti jo šeimą“.

M. Diržys pasakojo, jog jį, atvežę 
į Sibirą, nugabeno tiesiai į darbą, į 
mišką, kai jaunuoliui tebuvo 18 metų. 
„Tačiau ten buvo teisybė – niekas 
nieko nevogė, gyvenom visi draugiš-
kai. Aštuoniolika tautybių buvo. Pa-
mainomis dirbdavom. Būdavo, vieni 
gulasi, kiti keliasi, po 12-14 valandų 
dirbdavom, 10 kilometrų pirmyn at-
gal eidavom. Tiesa, vieną kartą vežė. 
Rogėmis. Ir nieks nieko nevogė – 
reikia – paprašė. Iš tremties grįžom 
1961 metais“.

Užtenka auginti ir gėles

Sutuoktiniai, baigiant pokalbį, ste-
bėjosi, kaip žmonės, turėdami savos 
žemės lopinėlį, turguje perka pomi-
dorus, svogūnus. „Sako – į kolekty-
vinį sodą važiuojam. Juk tam sodą ir 
turi, kad pats užsiaugintum bulvių, 
obuolių. Ką padarysi. Ne visi vieno-
di“, – svarstė M. Diržys ir, paklaustas, 
kad galbūt jau atėjo eilė užsiauginti 
vištų, juokėsi: „.Ne ne, nesmirdinsim 
kaimynų, užtenka ir gėlių“. 

Matas Diržys, kartu su žmona Emilija, į Anykščius gyventi atsi-
kraustė prieš 10 metų. Nuo pirmos dienos nesėdėjo rankų sudė-
jęs: ėmė auginti ir pardavinėti gėles. 

Linas BITVINSKAS

Poetas Marcelijus Martinaitis 
viename iš savo eilėraščių rašė, 
kaip patogu gyventi dideliame 
mieste, nes važiuoji troleibusu ir 
niekas nežino, kam ir ką blogo esi 
padaręs. Anykščiai nėra didelis 
miestas, bet apie mus, kiekvieną 
atskirai paėmus, kartais pelnytos, 
o dažniausiai visiškai be pagrindo 
sklinda visokios kalbos. Vis dėlto 

reputaciją žmonės saugo, nes nieko 
taip lengvai nesugriausi ir taip sun-
kiai neatstatysi, kaip reputacijos. 
Vienas neaiškus, neužtikrintas arba 
iš baimės, nesaugumo ar kvailumo 
padarytas žingsnis gali mesti dėmę 
ilgam. Tiesa, kartais žmogus būna 
niekuo dėtas, tiesiog kalbos kažko-
kios pasklinda.  

Net ir su valstybėmis tas pats - 
pažiūrėkite, kaip vyko derybos su 
graikais. Baigėsi tuo, kad derybų 
partneriai viešai pasakė (tai išties 
diplomatijoje neregėtas atvejis), 
kad visiškai nepasitiki graikais, ir 
nustojo vertinti jų pasiūlymus ir 
ėmė elgtis kaip su vaikais – su-
sitvarkai kambarį, tada tik eisi į 
lauką. Sugriautas pasitikėjimas 
reiškia beveik mirtį. Tas pats ir 
su žmonėmis, todėl Biblija kalba, 
kad „Geras vardas vertingesnis už 
turtus“.

Neseniai Anykščiuose palai-
dojo vieną mano pažįstamą vyrą. 
Mirė jis ne laiku, nebuvo šven-

tasis, greičiau buvo iš tų žmonių 
kategorijos, apie kuriuos sakoma 
„nemoka gyventi“. Nelabai jis ir 
galėjo mokėti gyventi, nes turėjo 
negalią. Šis vyriškis buvo apvogtas 
kelis kartus, paskutinį kartą - jau 
po mirties. Su broliu paveldėję 
namą jie sutarė, kad brolis parduos 
namą ir jam nupirks kažkokį būstą. 
Žinoma, brolis pardavė, bet nieko 
nenupirko. Žmogus nesiskundė, 
rado kur gyventi, glaudėsi tai pas 
vienus, tai pas kitus, atsigavo, bet 
viską nutraukė mirtis. Ir jį dar 
kartą apvogė. Galite paklausti, ar 
galima apvogti mirusį? Galima, tik 
šiuo atveju kalba eina apie kitokią 
vagystę negu materialūs dalykai. 
Visų pirma vyrui mirus jo palaikų 
porą dienų niekas neatsiėmė, nes 
giminaičiai, matyt, nenorėjo sau 
gadinti savaitgalio. Kūnas buvo 
iš Anykščių išvežtas ten, kur yra 
šaldytuvai. Galiausiai atsirado 
„brolis“, kuris pasiėmė kūną, 
priklausančias pašalpas ir tiesiai 

iš šaldytuvo firma velionį nuvežė 
į kapus ir užkasė kape. Pažįstami 
stengėsi prisibelsti iki giminaičio 
sąžinės, bet ji buvo mirusi - taigi iš 
šio žmogaus buvo pavogta net teisė 
į paskutinį pagerbimą. O ant kapo, 
turbūt taupant PINIGUS, pagailėta 
net ir paprastos medinės lentelės su 
vardu ir pavarde. To vyro pažįstami 
vieni per kitus susižinojo, kur jis 
palaidotas, fotografavo kapą ir 
siuntinėjo nuotraukas vieni kitiems, 
kad padėtų rasti kapą norin-
tiems atsisveikinti. Vadinamajam 
„broliui“ gėdytis nereikėjo, mat 
jis, kaip M.Martinaičio herojus, 
gyvena dideliame mieste, kur niekas 
nežino, ką blogo esi kam padaręs. 
Raudonuoti nereikia, juk teoriškai 
viską padarė kaip ir priklauso – pa-
laidojo. Va tokia istorija iš Anykščių 
dabarties.    

Po sovietmečio buvome įsitikinę, 
kad visa, kas blogiausia, liko ten 
– komunizmo nužmoginančioje ir 
niveliuojančioje sistemoje. Tačiau 

pasirodo, kad tamsos chimeros 
niekur neišnyko, lėtai auga žmo-
niškumas mumyse. Sakykim, kad 
ir minėtas, ir linksniuotas griaučių 
po asfaltu atvejis Anykščiuose. Su-
prantu, kad sovietmečiu su žmogum 
buvo nesiskaitoma, bet, kad dabar 
taip elgtųsi su mirusio žmogaus 
palaikais, negalėjau įsivaizduoti. 
Tuo labiau, kad paskelbta, jog 
dabar dalis to nelaimėlio kaulų bus 
sunaikinta, nes jau užpilta ta vieta, 
iš kur  kaulai buvo paimti. Žinoma, 
svarbu užbaigti europinį projektą, 
bet dar svarbiau būti žmonėmis. 
Biurokratiškai viskas teisingai, o 
žmogiškai?

Mirusiems nepakenksi, bet 
gyviesiems tai turėtų būti svarbu. 
Ne kartą kartota tiesa, kad 
visuomenė tiek yra žmogiška, 
kaip elgiasi su savo silpniausiais 
nariais, verčia sunerimti. Jeigu 
su mirusiais imama elgtis bet 
kaip, tai ko tikėtis, kad gyvie-
siems dėmesio užteks?

užuojauta

Stasei TAMoŠIŪnIEnEI
nuoširdžiai užjaučiame mi-

rus broliui.

Statybininkų g. 6 namo III 
laiptinės butų gyventojai

„Anykšta“ skelbia konkursą gė-
lių mylėtojams: visą vasarą siųs-
kite mums savo pasakojimus apie 
pomėgį auginti gėles, puošti žel-
diniais savo sodybas ar balkonus. 
Pasidalinkite patirtimi, kaip prižiū-
rėti ir komponuoti augalus,  taip 

Skelbiame konkursą!
Vasara džiugina ne vien ilgais vakarais ir šiltais orais, bet ir 

nepaprasto grožio gamta: juk kiekvienas mūsų turime pasisodinę 
bent menkiausią augalėlį, kuris džiugina akį savo žiedais.

pat siųskite mums mėgstamiausių, 
gražiausių, įdomiausių, rečiausių, 
o gal – kvapniausių augalų nuo-
traukas. Laukiame ir išpuoselėtų 
darželių, ir pavienių žiedų nuo-
traukų. Gražiausios fotografijos ir 
įdomiausios patirtys bus spausdi-

namos šeštadienio „Anykštoje“.
Kviečiame trumpai prisistatyti, 

parašyti, ar ilgai auginate gėles. 
Kartu su gėlių nuotraukomis prašo-
me atsiųsti ir savo fotografiją.

Gražiausio, įdomiausio gėlyno ar 
augalo fotografiją ir pasakojimus 
apie įspūdingiausius darželius, re-
dakcija kvies vertinti gėlininkus 
– floristę Eugeniją Sudeikienę ir 
daugelio knygų apie gamtą auto-

rių, biologą Sigutį Obelevičių.
Fotografuokite ir nuotraukas 

siųskite el. paštu sigita.p@anyks-
ta.lt arba adresu „Anykštos“ re-
dakcija, Vilniaus g. 29, LT-29145 
Anykščiai.

Konkurso nugalėtojas – ge-
riausias gėlininkas – gaus trijų 
mėnesių laikraščio „Anykšta“ 
prenumeratą.

Lauksime Jūsų laiškų!

-ANYKŠTA
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 VėŽyS
Vėžys (birželio 21 – liepos 

22) – ketvirtasis Zodiako žen-
klas, globojamas Mėnulio. Pa-
gal fengšui Vėžio talismanas 
– jūros kriauklė. Ji prišaukia 
klestėjimą, globoja ir saugo 
įvairiose kelionėse. Šis simbolis 
Vėžius tarsi apgaubia saugumo 
ir ramybės skraiste.

-Teigiama, kad Vėžys yra pats 
emocionaliausias ženklas visame 
zodiako rate. Ar apibūdintumėte 
save kaip emocionalų?

- Sunku save matyti nesant kitų 
„kailyje“. Nebuvau kitoks, nei dabar 
esu, bet žodį „emocionalus“ suvokiu 
kaip staigų, plykstelėjantį jausmą. 
Jaučiu emocijas, kartais jos motyvuo-
ja mano gyvenimą. Emocijos tikrai 
ne paskutinėje vietoje, jas jaučiu. 

- Beje, Vėžio devizas yra „aš jau-
čiu“. Tad, devizas tinka?

- Kai stengiesi būti socialus, tada 
matau ir girdžiu ir per tai jaučiu. O 
šiaip turbūt tinka, bet, kaip sakiau, 
nebuvau kito „kailyje“, nežinau, kaip 
būtų tada.

- Vėžiai apibūdinami kaip retai 
einantys tiesmukai, dažnai, juo-
kaujama, žengia žingsnį į priekį ir 
du atgal, bet iki tikslo kažkaip nu-
eina. Ar Jūsų atveju tame yra kiek 
nors teisybės?

- Tas pasakymas „eiti atgal“ – taip 
daroma, kai kliūtys atrodo neįvei-
kiamos, bet paprastai žingsniai būna 
į šoną, aplinkiniu keliu, bet į tikslą. 

Ramūnas Daugelavičius: 
tęstinumą labai vertinu
VšĮ „Arbatos akademija“ vadovas, įvairiuose festivaliuose ir 

šventėse prekiaujantis savo  pagamintomis arbatžolėmis ir ve-
dantis rytietiškas arbatos gėrimo ceremonijas anykštėnas Ramū-
nas Daugelavičius gimė po Vėžio ženklu. Apie tai, kas būdinga, 
o kas nebūdinga jam iš to, kaip apibūdinami Vėžiai, „Anykšta“ 
kalbėjo su R.Daugelavičiumi.

Užtrunka ilgiau, bet vis tiek ateina-
ma. Vėžio savybės yra vandens savy-
bės, o tekantis vanduo tiesiogiai atgal 
neapsisuka, kad keistų viską priešin-
gai (kad Vėžys taip viską imtų keisti, 
Vėžį turbūt reikia iki to privesti), bet 
vanduo turi savybę aptekėti kliūtį ir 
savyje jaučiu, kad kur kiti galvoja, 
kad nėra išeities, aš manau, kad išei-
tis yra. Vis tiek kažkaip išeis.

- Kita Vėžiams būdinga savybė 
– laukimas tiek, kiek reikia. Kiek 
suprantu, kantrybe skųstis neturė-
tumėte...

- Man patinka, kai atsiranda da-
lelytė „si“. Kai pasimato, atsitinka 
tarsi savaime, bet viskas jau iki to 
padaryta, ką gali padaryti ir tada jau 
telieka palaukti, nebeforsuoti įvykių 
tėkmės. 

- Vėžių sveikata labai priklauso 
nuo nuotaikos (o ženklas laikomas 
emocionaliausiu). Didelis stresas 
gali susargdinti, o džiugios naujie-
nos gali pagydyti akimirksniu...

- Manau, kad tiesa. Taip yra iš ti-
krūjų. Juk visa mūsų ląstelių bioche-
mija vyksta priklausomai nuo emoci-

jų. Susikuria tam tikros medžiagos, 
kurios lemia mūsų vidaus organų 
sveikatą. Emocijos sveikatą įtako-
ja tikriausiai visiems, tik jautresni į 
tai labiau kreipia dėmesį. Ir aš, pa-
vyzdžiui, sveikatą įvardinčiau kaip 
jautrumą mažiems pasikeitimams, 
nes, kai yra mažas negalavimas, keiti 
kryptį, elgseną ar maistą, arba lauki 
didelės katastrofos. 

- Vėžys yra toks ženklas, kuriam 
tiesiog būtina turėti laiko sau, laiko 
pabūti su savimi, dažnai savo er-
dvėje nepriklausomai nuo to, kaip 
jį mylėtų šeima...

- Man užsidarymas vyksta atvirom 
akim ir gamtoje. Užsidaryti kambary 
nemėgstu. Sėdėti ant terasos ir žiūrėti 
į erdvę būnant vienam – tikrai būtina. 

- o mėgstamiausias metų laikas 
turbūt vasara?

- Na, nekaršta vasara. Iš tiesų en-
tuziastingiausias laikas man pavasa-
ris, kai atgyja gamta. Entuziazmas 
tada tiesiog neša, o kai ateina vasaros 
karščiai, entuziazmas išblėsta. Tai 
nėra toks laikas, kai galėtum nieko 
neveikti, o jėgų ką nors daryti jau 
trūksta.  

- namai – mano tvirtovė. Tai dar 
vienas iš Vėžių šūkių. Ar Jūs taip 
pat pasakytumėte?

- Kiek bekeliaučiau – visada norisi 
sugrįžti. Jausmas, kad turiu namus – 
nepaprastai svarbus, jis net kertinis. 
Gyvenanti dykumoje ir neturėti jokių 
namų – būtų visiškai neįmanoma. 

- nepritariate nomadiškai sam-
pratai, kad namai ten, kur esi?

- Aš gerai jaučiuosi daug kur, lygi-
nant su žemės ženklais, manau, esu 
daug paslankesnis. Sakysim, Ožia-
ragiui namai iš tiesų yra jo tvirtovė. 
Galiu papildyti, kad man gera ne tik 
su namiškiais, bendraujant su daug 
kuo jaučiuosi komfortiškai. Taip pat 
įvairiose vietose jaučiuosi komfortiš-
kai, bet visuomet turiu grįžti. Turiu 
žinoti, kad turiu, kur grįžti.

- Dažnai Vėžiai palieka keistą 
įspūdį – tarsi bendrauja atvirai, 
nuoširdžiai, bet jų gilumos nieka-
da neprieisi...

- Save suprasti visada sunkiausia, 
o dar išreikšti žodžiais... Nežinau, ar 
tai Vėžių savybė, bet save išreikšti 
žodžiais – pakankamai sunku. Pavyz-
džiui, aš pats matau, kad man pirma 
reikia apmąstyti vienumoj, pabūti ty-

liai, o tik po to sakyti. 
- Pabrėžėte, kad pabūti tyliai...
- Žmogaus „baterijos“ pasikrau-

na miegant ir taip pat būnant tylioje 
aplinkoje.

- Teigiama, kad Vėžiai dažniau-
siai nejaukiai jaučiasi nepažįstamų 
žmonių kompanijose, bet visiškai 
pasikeičia būdamas tarp draugų...    

- Man lengva būti nepažįstamų 
žmonių aplinkoje, bet aš, turbūt kaip 
ir daugelis iš mūsų, esu atsinešęs pa-
auglišką nesaugumo jausmą, kai gali 
iš tavęs pasijuokti, jei ne taip pasielg-
si, tada jau saugiau būti žmonių, ku-
riuos pažįsti aplinkoje. Būti lyderiu, 
kad tavęs neskriaustų – tai paaugliš-
kas sindromas, o Vėžys turbūt nesie-
kia būti lyderiu, nori būti saugus tarp 
tokių pat žmonių. 

- Ką manote apie šūkį iš humo-
ristinio horoskopo apie Vėžį – rū-
pintis kitais mano tikrasis pašau-
kimas?

- Su šūkiais reikia būti atsargiam. 
O rūpintis kitais – nežinau, iš karto 
kyla vėžiškas prieštaravimas. Vėžys 
mėgsta atbulai padaryti. Tai gal mano 
tikrasis pašaukimas save pažinti. Rū-
pestis – gal priemonė, rūpinantis ki-
tais, ugdai save. 

- Vėžiai mėgsta kaupti atsargas.
- Mėgstu. Turiu tokių drabužių, 

marškinėlių, kurie yra apnešioti, bet 
kai išmeta namiškiai gaila – kam 
pirkti naują, kai jie dar geri? Bet daug 
pas mane ir tėkmės. Pavyzdžiui, šiais 
laikais maisto nusipirksi, kai įsinorė-
si, tai jo kaupti kaip ir nereikia... 

- Sunku gyventi ten, kur nėra 
slėptuvės.

- Jei tokios, kurioje jaustis sau-
giam – taip. Tenka pripažinti, kad 
saugumas svarbus. Įvykiai gyvenime 
kažkaip taip susiklosto, kad veda link 
didesnio saugumo, daro, kad turėtum 
slėptuvę. Galbūt mes patys inves-
tuojame į santykius taip, kad mums 
nekąstų iš pasalų, kad būtų saugu su 
draugais, slėptuvę tiesiog susikuria-
me patys.

- Visuomet su savimi nešiojuosi 
vėžio kiautą – savo praeitį. Kiek 
praeitis svarbi tam, ką darot da-
bar, tam, ką darysit rytoj?

- Viską mesti, kardinaliai pasikeis-
ti, pakeisti aplinką ir išvaizdą, kažkur 
išvykti – tai ne man. Praeitį panaudo-
ji nori to ar nenori, buvo gyvenime 
tokių etapų, kai tai, kas nutinka - vis-
kas nauja, tačiau ir tame naujume 
dalis seno lieka. Nori ar nenori, tęs-
tinumas visiems yra. Tęstinumas yra 
nauji darbai su senais įgūdžiais. Jį aš 
labai vertinu.

- Vėžiai dažnai mėgsta ir domisi 
istorija. Ar ji Jums svarbi?

- Istorija be politikos – mano ša-
knys. Tai pagarbos vertas dalykas, 
bet man istorija reiškiasi pakanka-
mai jutimiškai, be kunigaikščių ar 
prezidentų (ta prasme – be vardų), 
politinė istorija manęs nedomina, jos 
šalinuosi.

Kultūrinėje istorijoje jaučiu nutrū-
kusią giją. Man atrodo, kad tai, ką 
dabar žinome, yra tik paviršius, kad 
buvo kažkas daugiau. Nėra ko taip 
vertinti kelių atkastų puodynių, kai 
tuo metu buvo tikros žinios. Ši isto-
rija, ne tik mūsų, bet ir viso pasaulio, 
man labai imponuoja.   

  -ANYKŠTA

4 detalės apie Ramūną DAUGELAVIČIŲ

Gėlė...
Dirvuolė. Mano gėlės yra laukinės, ne naminės. Naminės gėlės kamba-

ryje man nieko nesako, man jos nuodingos. Dirvuolė labai panaši į tubę. 
Tubė nemėgsta draugijos, auga žvyrkelių pakraščiuose, nepaprastai graži, 
stipri, vešli. Buvau karjere, tai nuo karščio viskas išdegę, karšta kaip ko-
kioj Saudo Arabijoj, bet tubės auga, vešlios. Man imponuoja tai. Tokiose 
sąlygose sunku išgyventi, o jos išgyvena, jos turi tą išmintį.

Vaistažolė...
Gaurometis, o kita - kiaulpienė.

Stichija...
Man imponuoja ugnies stichija. Vien tai, kad kai yra oro, žemės ir van-

dens užterštumas, ugnies neįmanoma užteršti, ji pati viską valanti. Man 
artima ši stichija, nors, atrodytų, ji priešinga Vėžiui. 

Automobilis...
Man patinka mano „dodžas“. Patikimas, galima daug mantos vežiotis 

su savimi ir viskas telpa.

Mano receptas
Tai būtų žalioji energija. Sutrinti įvairias vaistažoles ir pasidaryti mais-

tažoles. Tuos miltelius barstyti kaip pabarstus ant maisto. Reikia imti ža-
lios spalvos vaistažoles. Pavyzdžiui, išdžiovintus ir sutrintus kiaulpienių, 
dilgėlių, garšvos, beržo, gauromečio, gysločio lapus – visą žaliąją dalį, 
kuri turi daug chlorofilo, persijoti per sietelį ir tai naudoti kaip žalią masę 
arba kokteiliams, arba pabarstams ant maisto. Taip pat su tais milteliais 
galima pasidaryti žaliąją druską. Tam reikia baltą druską sumaišyti su jau 
paruoštais žaliaisiais milteliais. Kai reikia pasūdyti, tai barstai šiuo miši-
niu. Proporcijos – pagal skonį, bet rekomenduojama maišyti per pusę. Tai 
tikrai maistą praturtins vitaminais ir mikroelementais.

Anykštėnas Ramūnas Daugelavičius garsėja iš savo paties ran-
komis surinktų žolelių kuriama ir gaminama arbata.

etiketas

Bendraujant su 
negalią turinčiu 
žmogumi

Daugelis žmonių su negalia, 
jausis patogiau, jei bendrausite 
su jais įprasta kalba. Pavyzdžiui, 
neturėtumėte jaustis nepatogiai, jei 
panaudosite tokius žodžius kaip 
“pasimatysime vėliau” žmogui, tu-
rinčiam regos negalią, arba „eisime 
šiuo keliu“ žmogui, judančiam ve-
žimėlyje.

Pasiteiraukite žmogaus ar jam rei-
kalinga pagalba, jei taip, paklauskite 
kokia pagalba yra reikalinga ir kaip 
ją geriau suteikti. Tai, kad žmogus 
neįgalus, dar nereiškia, jog pagalba 
jam būtina. Jeigu aplinka pritaikyta, 
dažniausiai žmogus susitvarko pats. 
Siūlydami pagalbą nedvejokite, ta-
čiau neteikite jos tada, kai asmeniui 
jos nereikia ar jis to neprašo.

Bendraujant su žmogumi, judan-
čiu neįgaliojo vežimėliu vertėtų 
atsisėsti arba pritūpti šalia jo, tam, 
kad bendravimas būtų akių lygyje. 
Jei tai yra neįmanoma, atsistokite 
keletą žingsnelių nuo jo atokiau, 
kad neužgožtumėte jo ir paliktumė-
te erdvės bendravimui.

Bendraukite tiesiogiai su žmo-
gumi turinčiu negalią, o ne su jį 
lydinčiu asmeniu. Jei žmogus ne-
girdi ir naudojasi gestų kalbos ver-
tėjo paslaugomis, bendraukite tie-
siogiai su neprigirdinčiu asmeniu, o 
ne vertėju.

Būkite kantrūs. Neužbaiginėkite 
žmogaus, turinčio kalbos sutrikimą, 
sakinių.

Jei nesupratote, ką žmogus 
sakė, paprašykite jo pakartoti 
sakinį. Nevaidinkite, kad suprato-
te. Bendraujant su žmogumi, kuris 
skaito iš lupų, stenkitės kalbėti nor-
maliu balsu, kad lūpų judesiai būtų 
kuo natūralesni, perdėtai negestiku-
liuokite, neužmirškite žiūrėti tiesiai 
į žmogų, kad jis galėtų matyti jūsų 
lūpas. Norint atkreipti žmogaus su 
klausos sutrikimu dėmesį, galima 
švelniai jį bakstelėti į petį arba jam 
pamojuoti.

Bendraujant su žmogumi, tu-
rinčiu regėjimo sutrikimą, pri-
sistatykite. Pasibaigus pokalbiui 
nepalikite aklo asmens neperspėję 
jo, kad pokalbis baigėsi ir kad jau 
išeinate. Vedant žmogų, turintį re-
gėjimo sutrikimą, negriebkite jo už 
rankos ir nestumkite jo į priekį.  

nedarykite prielaidų. Žmonės, 
turintys negalią, patys gali nuspręs-
ti, ką jie gali ir ko negali daryti. Ne-
spręskite už juos. Būkite pagarbūs. 
Parodykite žmogui tokią pagarbą, 
kokios patys norėtumėte sulaukti. 
Gerbkite jo privatumą.

Fizinio kontakto atveju būkite 
atsargūs. Kai kuriems neįgalie-
siems rankos padeda išlaikyti pu-
siausvyrą, tad bandydami paimti už 
rankos galite sutrikdyti pusiausvy-
rą. Be to, netapšnokite žmogui per 
galvą ir nelieskite jo vežimėlio, ra-
mentų ar kitų pagalbinių priemonių. 
Negalią turintys žmonės pagalbines 
priemones/techniką suvokia kaip 
savo erdvės dalį.

Gerbkite privatumą. Primygti-
nai neklausinėkite apie negalią, jos 
atsiradimo priežastis - žmogus pats 
nuspręs, kada jums atskleisti savo 
gyvenimo istoriją.

Elkitės natūraliai. Nesistenkite 
būti perdėtai malonus, lipšnus ar pa-
garbus. Būkite savimi, su neįgaliuoju 
stenkitės bendrauti taip, kaip bendrau-
tumėte su bet kokiu kitu žmogumi.

Parengė A.Š.
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Tie, kurie su juo bendravo, žinojo, 

jog adrenalinas, skrydžio, aukščio ir 
beribės erdvės pojūtis Tėčiui teikė 
atsipalaidavimą nuo visos dienos 
darbų. Kaip jau minėjau, skraidymas 
nebuvo ta Tėčio gyvenimo dalis, su 
kuria buvau artimai susipažinusi, 
galbūt todėl niekada nepagalvo-
davau, kaip stipriai jis rizikuoja. Bet 
kokiu atveju, niekada nebandžiau jo 
nuo to atkalbėti. Kai kažkas žmogui 
teikia laimę, negali tam trukdyti.

- Ar nebuvo kokių ženklų, kad 
gali ištikti nelaimė?

-Mūsų gyvenimai pilni ženklų, 
tačiau iš patirties sakau, kad dažnai 
juos pastebime jau vėliau, kai jie 
nebeturi reikšmės. Panašiai ir buvo 
šiuo atveju. Prieš nutinkant nelaimei 
stiprių išgyvenimų nejaučiau, tik 
praėjus kuriam laikui pastebėjau man 
siųstus ženklus. Vienas iš jų buvo 
naktį mėnulio pilnatį perskrodęs, 
lėktuvo paliktas dūmų ruožas, 
panašus į milžinišką spindulį. Taip 
tarsi buvo mėginta priminti apie 
pavojingą Tėčio pomėgį skraidyti.

Ženklus pastebime, kai jie 
nebeturi prasmės

- Ar esi skridusi su Tėte?
-Ne, nesu. Tačiau, net jei Tėtis 

būtų man pasiūlęs, manau, nebūčiau 
sutikusi, nes labai bijau aukščio. 

- Anykštėnai Vytautą Galvoną 
prisimena kaip linksmą, iniciatyvų, 
šnekų žmogų. Ar toks Tėvelis buvo 
ir namuose? Kokį Jį prisimeni? 
Galbūt turi atsiminimą, vaizdinį, 
kuris galėtų charakterizuoti Tėtį?

-Tėtis buvo įvairiapusis. Jis 
mokėjo būti ir rimtas, santūrus, 
ir valiūkiškas. Prisimenu, jog jis 
niekada nevengdavo pajuokauti – 
sugebėdavo pralinksminti ne tik 
mane, brolį ar mamą, kai būdavome 
kažkuo nepatenkinti, nuliūdę, bet 
ir visai nepažįstamus žmones – 
padavėją restorane, eilinį praeivį. 
Tėtis buvo geraširdis – nevengdavo 
padėti vargingiau gyvenantiems, yra 
priglaudęs ne vieną benamį gyvūną. 
Taip pat jis buvo smalsus, nė 
nežinau, kaip spėdavo domėtis tiek 
daug sričių, daryti tiek daug dalykų 
vienu metu. Būdavo ir papykdavo, 
bet visada dėl logiškos priežasties. 
Visad prisiminsiu, kai Tėtis supyko, 

jog savo pagaminta medine meškere 
pagavau didžiulę žuvį iš jo tvenkin-
io. Teko ją paleisti ir dar atsiprašyti. 

- Vytautas Galvonas buvo poli-
tikas, o politikai ir žurnalistai 
yra piešingose barikadų pusėse. 
Ar Tėtė neatkalbinėjo Tavęs nuo 
žurnalistikos studijų?

-Teisingas pastebėjimas, tačiau 
Tėtis užsiėmė ne tik politika, jis 
ir aktyviai sportavo, vystė verslą, 
buvo baigęs fizikos studijas. Visgi 
mes niekada nesureikšminom savo 
profesijų priešingumo. Tėtis yra 
sakęs, jog jam svarbiausia, kad 
būčiau laiminga ir patenkinta savo 
pasirinkimu, o mano polinkį rašyti 
palaikė nuo mažų dienų –padėdavo 
su pradinės mokyklos laikraščio 
leidybos darbais, skatino kuo 
daugiau praktikuotis. 

-Ar domėjaisi tragedijos 
atspindėjimu žiniasklaidoje? 
Ar tai nepakeitė tavo požiūrio į 
žurnalistiką?

-Nežinau, kaip būtų pasisukę reik-
alai, jei apie įvykį būčiau sužinojusi 
iš artimųjų, tačiau po to, kai mane la-

bai neigiamai nustebino nepatvirtin-
to fakto paskelbimas žiniasklaidoje 
su galimai nukentėjusio žmogaus 
nuotrauka, ėmiau sekti ir tolimesnius 
žiniasklaidos veiksmus. Nors pati 
studijuoju žurnalistiką ir anksčiau šią 
profesiją labai idealizuodavau, dabar 
vis dažniau matau jos neigiamas 
puses. Akivaizdu, jog tai pastebiu ne 
tik aš, mano profesijos žmonės, bet ir 
jaučia visa likusi visuomenė. Mano 
manymu, labai svarbu, kad dabarti-
nis neigiamas požiūris į žurnalistiką 
keistųsi. Tačiau viskas priklauso tik 
nuo mūsų. 

-Kas dabar iš Jūsų šeimos - 
mama, mokslų daktarė teta, Tu - 
dar studentė ar vienintelis giminės 
vyras, septyniolikmetis Julius, 
rūpinasi verslu?

-Kol kas dar bandome atsigauti 
po įvykusios tragedijos, stengiamės 
palaikyti vienas kitą. Darbai įsibėgės 
po truputi ir laikas parodys, kas už 
ką bus atsakingas. 

-Kupiškio žiniasklaida praneša, 
kad V. Galvono žūtis stabdo 
planus įkurti šiame rajone žuvų 
auginimo įmonę. Ar nebijai, kad 
atsiras žmonių, kurie dabar pa-
sinaudos Jūsų nelaime- tie, kam 
buvo skolingas Galvonas, pinigų 
neužmirš, bet tie, kam jis paskoli-
no, tikėtina...

-Logiška, jog taip gali nutikti. Nie-
kas nepasikeis, kol nepasikeis dažnai 

nepagarbus visuomenės požiūris į 
savo bendruomenės individą, neat-
siras sąžinės jausmas, atsakomybė 
už savo veiksmus. 

-Ar bandysite išsaugoti Tėvo 
verslą?

-Jei kalbame apie laikrodžių 
verslą, tokiu atveju, taip, žinoma. 

-Anykščiuose, Tėvo gimtuo-
siuose namuose, kai tarėmės dėl 
interviu, sakei, liko tik šuo... Kas 
Tau asmeniškai yra Anykščiai? 
Ar planuojate išsaugoti Tėvo 
gimtinę?

-Anksčiau, kai buvau dar vai-
kas, Anykščiai man buvo vieta, kur 
su šeima leisdavome dalį vasaros 
atostogų, švęsdavome didžiąsias metų 
šventes. Laikui bėgant, keitėsi ir mano 
santykis su Tėčio gimtuoju kraštu. 
Pradėjau ten lankytis ne tik norėdama 
aplankyti gimines, bet ir siekdama 
įgyti žurnalistinės praktikos. Tai man 
padėjo Anykščius pamatyti iš visai 
kitokio kampo. Pagaliau pažinau šio 
miesto žmones, aplankiau daug naujų 
vietų. Tai tapo ramybės oaze, į kurią 
ne kartą mąsčiau pabėgti, užgriuvus 
studijų ir kitų darbų naštai. Kol kas 
nesame nutarę dėl galutinio spren-
dimo, tačiau net jei ir tektų atsisakyti 
gimtųjų Tėčio namų, tai dar nereiškia, 
kad pamirščiau šią vietą ir nieka-
dos neįžengčiau į Anykščių kraštą. 
Anykščiai man daugiau nei vien na-
mas Miško gatvėje.

Praėjus savaitei po TO įvykio, 
pagaliau atsirado galimybė išdėstyti 
savo mintis ant skaitmeninio popieri-
aus lapo. Rašau, nes jaučiu pareigą 
atsiprašyti už kai kuriuos žmones, 
kurių bendruomenės dalimi esu.

Lietuvoje žmonės vis dar bijo 
žurnalistų. Tuo galėjau įsitikinti 
atlikdama profesinę praktiką tiek 
mažesniame miestelyje, tiek sostinėje 
(...) Lygiai prieš savaitę pagaliau ra-
dau atsakymą, kodėl mūsų visuomenė 
vengia, atrodo, jos interesams at-
stovauti turėsiančios ketvirtosios 
valdžios. 

Moderniam žurnalistui svarbiau-
sia greitis, neduok dieve, kuris nors 
kitas portalas paskelbs informaciją 
greičiau už jo maitintoją. Būtent 
tas nuolatinis bėgimas, atsveriantis 
faktiškumo ir objektyvumo prin-
cipo svarbą, žurnalistams ir pakiša 
koją. (...) Žinoma, informacijos 
ištroškusiam sarginiam šuniui svarbu 
skelbti informaciją realiu laiku, ki-
taip juk išnyksta pačios žurnalistikos 

Apie žurnalistus
specifiškumas ir prasmė. Dėl šio 
aspekto nesiginčysiu. Tačiau egzis-
tuoja ir tam tikros moralės bei etikos 
normos, gražiai, juodu ant balto 
surašytos internete ar knygelėse, ku-
rios kartkartėm padalijamos jauniems 
žurnalistikos studentams. Liūdna, 
kad kai kurie profesijos atstovai ne 
tik nepamena svarbiausių etikos 
normų, bet ir nėra niekad jų skaitę. 
Nes juk, pasak kai kurių, „rašyti 
gali kiekvienas ir tam nebūtinas joks 
diplomas”. Jei jau taip, kam tada 
vargintis ir eikvoti savo brangų laiką, 
skaitant kažkokias normas, kai lai-
kas – pinigai, kai žurnalistika tampa 
pinigus kalančiu verslu, kai svarbu 
patenkinti visas vartotojo aistras, net 
jei jos kartais, švelniai tariant, darosi 
nebesveikos. 

Prieš savaitę, stovint atokaus 
šiaurinės Italijos kaimelio traukinių 
stotyje, mano draugai po kelių dienų 
be jokio ryšio su išoriniu pasau-
liu, pagaliau „pagavo” Wi-Fi (liet. 
Bevielį ryšį) ir perskaitė jau turbūt 

kelioliktos blogos naujienos tądien 
antraštę. „Alytuje nukrito lėktuvas”. 
Dar nespėjus užkrauti publikacijos 
nuotraukos, trumpojoje žinutėje 
buvo skelbiama, jog Alytuje nukritus 
lėktuvui, GALIMAI žuvo žmogus. 
Platesnės informacijos, koks tai 
žmogus, nebuvo. Tačiau po kelių 
sekundžių vienas didžiausių Lietu-
vos naujienų portalų, jo darbuotojų 
teigimu, sekantis vakarietiškomis 
tendencijomis, staiga užkrauna 
publikacijos pagrindinę nuotrauką. 
GALIMAI mirusio žmogaus 
nuotrauką, kai tiksli informacija – 
vardas, pavardė – ką jau kalbėti apie 
žūties patvirtinimą, nėra skelbiama. 
Draugai puola mane raminti, jog 
gal nuotraukoje esantis žmogus tik 
komentuos situaciją, juk esą pačioje 
publikacijoje apie jį nieko plačiau 
neminima. Bet nereikia būti na-
iviems. Visiems, kurie yra bent kiek 
ragavę žurnalisto duonos, aišku, jog 
šiandien didžioji žurnalistikos da-
lis tapo prekybos centru, kuriame 
etikos normos ir žmogiška moralė 
yra mažiausiai perkama prekė. Jo 
darbuotojams svarbiausia gauti 

algą ir teisintis jau mantra tapusiais 
žodžiais: „Toks mano darbas”.

Nuo tada, kai prasidėjo mano 
kelionė didžiosios gyvenimo svajonės 
žurnalistikos link, juokdavausi iš 
tų, kurie bandydavo nuo šio tikslo 
atkalbėti. Tačiau, einant pirmyn, su-
pratau, apie ką kalbėjo tie žmonės. 
Daugelis mano kelyje pasitaikiusių 
žurnalistų buvo arogantiški, iškėlę 
galvą lyg būtų šalies prezidentai, pat-
irties neturintį kolegą vertinantys kaip 
žemesnės klasės atstovą(...) Klausi-
ate, koks šios rašliavos tikslas? Visų 
pirma, noriu žurnalistų, kurių vardų, 
pavardžių ir darboviečių neminėsiu 
(karma ir be vardų juos ras), vardu 
atsiprašyti už tai, jog šiandien bijote 
mūsų profesijos atstovų, jog galbūt 
esate patys nuo jų nukentėję, jog jie 
skaudžiai dūrė į paširdžius, pasinau-
dodami savo pagrindiniu ginklu – 
žodžiu. Atsiprašau ir labai tikiuosi, 
kad auganti nauja žurnalistų karta 
suvoks, jog žurnalistikos tikslas nėra 
pelnų generavimas ir nepasirinks 
šios specialybės, jei nori „užsikalti” 
milijoną. Mieli žurnalistai, kitą kartą 
skubėdami bėgti maratoną, pagal-

vokite, kaip Jūs jaustumėtės apie 
artimojo žmogaus GALIMĄ žūtį 
sužinoję iš naujienų portalo, kaip 
jaustumėtės turėdami pranešti apie 
GALIMĄ žmogaus žūtį artimiesiems, 
kaip jaustumėtės, kai svarbiau už 
žmogaus gyvybės gelbėjimą yra kuo 
greičiau paskelbti „ekskliuzyvines” 
nuotraukas iš įvykio vietos. 

Žinau, kad daugelis ir toliau lai-
kysis principo „toks mano darbas”. 
Tokiu atveju, nuoširdžiai siūlau keisti 
darbo vietą ir darbdavį, kuriam pinigų 
maišas ir „macro” urnos, artimųjų 
ašarų nuotraukos svarbiau už moralę. 
Su tokiais žmonėmis toli nenueisite 
ir, pasitaikius palankiai progai, vis 
tiek būsite išspirtas iš darbo. Eikite 
į kalnus su tokia komanda, kuri su-
vokia, jog būdamas tikru žurnalistu 
nebūsi milijonierius, tačiau ir toliau 
vykdo savo misiją, laikydamasi 
etikos. Tada gal pagaliau sulauksime 
laikų, kai žmonės galės drąsiai atverti 
savo širdis iš visos širdies jų interesus 
atstovaujantiems žurnalistams. 
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paskelbtas jos Facebook profilyje.

sveikatos abc Austėja ŠMIGELSKAITĖPilnatys skatina nemigą
„Mėnulis daro įtaką žmonėms. Jis sukelia potvynius, atoslūgius, 

taigi, logiška, kartu jis veikia ir mus.“ – sako Anykščių psichikos 
sveikatos centro (PSC) direktorius, psichiatras Audronis Gustas. 
Pasak gydytojo, Mėnulio pilnatys tikrai veikia emociškai jautres-
nius žmones – juos dažniau kankina nemiga. Anykščių PSC pas 
gydytoją per pilnatis apsilanko daugiau ir bipoliniu sutrikimu bei 
šizofrenija sergančių žmonių.

Žmogaus miego ciklai

Žmogaus miegas susideda iš ciklų, 
vieno jo trukmė yra 1,5-2 val., per 
naktį būna 3-5 ciklai. Lėtas miegas 
prasideda snaudimu. Tada eina mie-
go pradžios, vėliau - gilaus miego ir 
giliausio miego, stadijos. Dviejų pa-
skutinių stadijų metu žmogus sunkiai 
nubunda, nes kietai miega. Tik užmi-
gus prasideda lėtas miegas, o po 1-1,5 
val., greito miego metu apsilanko ir 
pirmieji sapnai. Gilus delta miegas 
būdingas pirmiems dviems miego 
ciklams, o greito miego, kurio metu 
mes paskęstame sapnuose, maksimu-
mas pasiekiamas 3 ir 4 miego ciklų 
metu.

A.Gustas sakė, jog reiktų stengtis 
išlaikyti normalų miego ritmą: ne-
dirbti naktimis, nevartoti per daug 
stimuliuojančių medžiagų, tokių 
kaip kava. Gydytojas pasakojo, kad 
žymus prancūzų rašytojas Onorė de 
Balzakas dirbtinai sumažindavo norą 

miegoti, gerdamas daugybę puodelių 
kavos, tam, kad turėtų daugiau laiko 
darbui. Dėl kavos vartojimo didžiu-
liais kiekiais bei minimalaus miego-
jimo rašytojui kilo rimtų širdies sutri-
kimų, jis mirė vos 51-erių.

Metų laikų poveikis sergantiems 
psichikos ligomis

Įprasta manyti, kad kai kurios psi-
chikos ligos paūmėja priklausomai 
nuo metų laiko. Psichiatras šiam tei-
giniui pritarė: „Metų laikai tikrai turi 
įtakos. Pavyzdžiui, vasarą sergančių 
depresija žmonių pamažėja, o štai 
rudenį statistiškai padaugėja“. Pasak 
psichiatro A. Gusto, Saulės šviesa ir 
žalia spalva teigiamai veikia žmones. 
Tai yra viena iš priežasčių, kodėl pietų 
šalyse susirgimai depresija - retesni. 

Depresijos atsiradimo priežastis – 
stresas, kurį patiriant žūsta nervinės 
ląstelės – neuronai. Medžiagų, kurių 
organizme mažėja patiriant stresą 

Psichiatras Audronis Gustas 
sako, kad Mėnulio ciklų įta-
kos tyrinėjimai sveikatai yra 
ezoterikų reikalas, tačiau pa-
stebi, kad per pilnatis žmonės 
miega prasčiau.

miegoti 6 valandas, kad jie jaustų-
si pailsėję, o štai kitiems, kad išsi-
miegotų, gali reikėti daugiau lai-
ko.“ – pasakojo gydytojas, - „Yra 
šimtai priežasčių, dėl ko sutrinka 
svarbus darbo/poilsio ritmas.“ 
Sutrikus greito/lėto miego fazėms 
(iš jų sudarytas miegas), žmogų 
pradeda kankinti nemiga, dėl jos 
nukenčia tiek protinis, tiek fizinis 
darbas. 

Cirkadiniai ritmai yra regulia-
rūs protinės ir fizinės elgsenos po-
kyčiai, vykstantys per visą dieną. 
Daugumą šių ritmų kontroliuoja 
organizmo biologinis laikrodis.

Mėnulio fazių poveikis

„Daugelį žmonių Mėnulio fazės 
veikia,“ – sakė psichiatras. Pasak 
A. Gusto, jei dėl Mėnulio įtakos 
žmogui kyla sunkumų bendrauti, 
dirbti, reikėtų kreiptis pas gydyto-
ją. Tokiam pacientui reikia daryti 
medikamentinę intervenciją. Ta-
čiau, jei didelių sunkumų nekyla, 
gydytojas siūlo iš pradžių išban-
dyti žolelių preparatus, kurie pa-
dėtų sureguliuoti miego ritmą.

„Kiekvieno žmogaus bioritmas 
(cirkadinis ritmas) skirtingas, to-
dėl kai kuriems žmonėms užtenka 

pusiausvyra atstatoma geriant antide-
presantus.

,,Kiekvienas esame individualybė 
– visų žmonių hormonų, serotonino, 
dopaminų sistemos kiekiai skirtingi, 
dėl to į tam tikrus veiksnius reaguoja-
me skirtingai.“ – sakė psichiatras.



2015 m. liepos 18 d.

pirmadienis 2015 07 20

sekmadienis 2015 07 19
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himnas. 
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Robinas Hudas“. 
9.50 „Mažasis princas“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“. 
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
„Paslaptingoji Afrika. 4 d. 
Zambezė. Gyvybės upė“. 
13.00 „Mis Marpl 4“. 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 „Santa“. N-7 
23.35 Akacijų alėja 2014. 
0.30 „Mis Marpl 4“. N-7  
2.05 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
4.00 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. II d.(k).  
4.50 Klausimėlis.lt.  
5.05 Pasaulio panorama (k). 
5.30 Savaitė (k).

 
6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
6.55 „Zoro“.
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“.  
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.
9.30 „Kūlverstukas“. 
9.55 „Į žvejybą“. 
11.45 „Valstybės galva“. N-7 
13.45 „Medaus mėnuo Las 
Vegase“. N-7 
15.35 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
16.40 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Teleloto. 
20.30 KK2 vasara. N-7  
21.55 „Išpirka“. N-7 
23.50 „Laukinės aistros 3. 
Aistros dėl deimantų“. N-14 
1.30 „Pats geriausias mer-
gvakaris“ (k). S

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Švelnusis Benas 2“. 
10.15 „Adamsų šeimos verty-
bės“. N-7  
12.05 „Pasimatymų trenerė“. 
N-7  
13.55 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.50 Ekstrasensų mūšis. 
N-7  
18.30 TV3 žinios.  

19.00 „Šefas ant ratų“. N-7 
21.15 „12 galimybių“. N-14  
23.35 „Būtina Čarlio 
Kantrimano mirtis“. N-14  
1.40 „Audrų karas“. N-14
 

6.30 Ekstrasensų mūšis (k). 
N-7
7.30 Brydės (k). 
8.00 Skonis. 
10.00 FAILAI X. 
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 sugrįžimas“. 
N-7  
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7 
19.00 „Inga Lindstrom. Mija ir 
jos seserys“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Kokainas“. N-14 
1.20 „Mano mylimiausia ra-
gana“ (k). 
1.50 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 kates“. 
11.55 Naidželo Sleiterio va-
karienė.  
12.25 Šios vasaros valgiai. 
13.00 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 

15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Pono Septimo resto-
ranas“. N-7 
18.40 „Magai“. N-7 
19.55 „Nematomas žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Paulina“. 
N-7 
22.50 „4-asis lygmuo“. N-14 
0.40 „Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Dešimtoji Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų 
šventė „Padainuosim dainų 
dainelę!“ 
9.30 ORA ET LABORA.  
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai. III dalis.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Lietuvos regbio sep-
tynetų rinktinės geriausios 
rungtynės. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.00 Mokslo ekspresas.  
13.15 Baletas „Žydrasis 
Dunojus“. 
15.15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.00 Gintaro Patacko ju-
biliejinis kūrybos vakaras. 
2011 m. 
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios. 
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
18.45 „Rusiška ruletė“. 
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Auksinis balsas.  
21.00 LRT OPUS ORE.  
22.00 Dabar pasaulyje.  

22.30 Panorama (k). 
23.00 Naujų idėjų kamerinio 
orkestro NIKO koncertas.  
0.25 Džiazo muzikos vaka-
ras. 

6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
10.00 Dviračio šou (k). 
11.55 Statyk! (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 „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.  
4.05 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 patie-
kalai per pusvalandį. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7 
15.15 Iš peties. N-7  
16.15 Kiečiausi vilkikų vai-
ruotojai. N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.05 „Pamišę dėl šokių“. 
N-7 
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14  
23.00 „Vikingai“. N-14  
0.00 „Krintantis dangus“. 
N-14  
1.00 „24 valandos“. N-14
    

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
10.30 „Genijai iš prigimties“. 
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 žmogžudys-
tės. Negyvas vanduo“. N-14 
22.40 „Šetlando žmogžudys-
tės. Mėlynas žaibas“. N-14 
23.50 „Pragaro padaužos“. S 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 Pasaulio dokumenti-
ka. „Šunų ABC“ (k). 
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Paslaptingoji Afrika. 
4 d. Zambezė. Gyvybės 
upė“ (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 karas“. 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 „Monstrai prieš atei-

vius“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7  
8.50 „Lobiai O.K.“ (k). N-7 
10.55 „Ponas Magu“ (k). 
N-7
12.40 „Na, palauk!“ 
12.50 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“ (k).  
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 „Sąmokslo teorija“. 
N-7 
0.50 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
1.45 „Užribis“. N-7

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  
11.00 „Mergina vaikino 
kelnėse“. 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 Aklos vestuvės. N-7  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Gal tai meilė?“. N-7  
0.40 „Gelbėtojų būrys“. N-7  
1.35 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14 

6.35 Sveikatos ABC. 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Ekstrasensų mūšis“ 
(k). N-7 
8.55 „Gintaro kelias I. 
Stebuklingas antspaudas“ 
(k).
9.50 „Penktoji pavara“ (k).  
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 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Kartą Meksikoje“. 
N-14
23.35 „Taikinys“. N-7 
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7
1.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“. 
9.10 „Žmogus-voras“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
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 „Po merginų sijo-
nais“. N-14 
23.20 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.15 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
1.10 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
14 s. „Brėmeno muzikantai“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.10 Septynios Kauno 
dienos. 
12.40 Maksimas Gorkis. 
„Motina (Vasa Železnova)“ 
(k).  
14.30 Naujų idėjų kameri-
nio orkestro NIKO koncer-
tas (k). 

15.55 ...formatas. Poetas 
Gvidas Latakas.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Koncertas „DiaBitės“.  
19.40 Pasimatuok profe-
siją.  
20.20 „Močiutės pyragas“. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 „Egzistencija“. 
21.30 Teatras.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „2 dienos Niujorke“ 
(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 
11.20 24 valandos (k). N-7  
12.30 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 „Svajonių kruizai“ (k).  
16.20 KK2. N-7  
17.00 Info diena.
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.30 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 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  
22.00 Be stabdžių. N-14  
22.30 „6 kadrai“. N-7  
23.00 „Pjūklas 4“. S  
0.45 „CSI Majamis“. N-7  
1.40 „Naša Raša“. N-14  
   

7.20 Gyvenu čia. 
8.20 „Albanas”“. N-7 
9.25 „Iššūkis“. N-7 
12.40 „Vera. Mažasis 
Lozorius“. N-7 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Merdoko paslaptys“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Merdoko paslaptys“. 
N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 „Merdoko paslaptys“ 
(6/2 tęs.). N-7 
18.00 Reporteris.  
18.25 „Detektyvas Morsas“. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Kruvina žinutė“. 
N-14 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
10.05 „Senis“. N-7  
11.05 „Šlovės dienos“ (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 UEFA Čempionų 
lygos atranka. Vilniaus 
„Žalgiris“ - Švedijos FF 
„Malmo“.  
23.00 Vakaro žinios.  
23.15 „Paskutinis tamplie-
rius“. N-7 
0.45 „Puaro“. N-7  
2.30 Laba diena, Lietuva.  
3.25 „Naisių vasara“.  
4.10 Auksinis protas (k). 
5.25 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš atei-
vius“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k). 

7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7  
8.55 „Medaus mėnuo Las 
Vegase“. N-7
10.45 „Į žvejybą“ (k).
12.35 „Na, palauk!“
12.50 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“ (k). 
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 „Drakono bučinys“. 
N-14 
0.10 „Visa menanti“. N-7 
1.05 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
2.00 „Užribis“. N-7

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  
11.00 Aklos vestuvės. 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 Ta proga!.. N-7.  
21.00 Drąsios ir žavios. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.30 „Viskas ore!“. N-14  
0.50 „Gelbėtojų būrys“. N-7 
1.40 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14 

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Džiunglių princesė 
Šina“ (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 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Tai nutiko 
Manhatane“. N-7 
23.40 „Taikinys“. N-7 
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.35 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 

8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“. 
9.10 „Žmogus-voras“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
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 „Riterio žvaigždė“. 
N-7 
23.35 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.30 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.20 „Karo žmonės“ (k). 
14.10 Gintaro Patacko jubi-
liejinis kūrybos vakaras (k). 
15.35 Koncertas. 
Pasidainavimai su Veronika 
Povilioniene ir „Blezdinga“.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Viktoras Rudžianskas.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 

N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
18.45 Pinigų karta.  
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 ARTi. Tekstilė.  
21.30 Istorijos detektyvai. 
N-7 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Santa“ (k). N-7 
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Panorama (k). 
1.15 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).  
15.50 Ne vienas kelyje.  
16.20 KK2. N-7 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).

9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Kobra 11“. N-7  

11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Maverikas“. N-7 
0.05 „Išsisukinėjimai“. N-7
2.00 „Naša Raša“. N-14  
 

7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa.
8.50 „Iššūkis“. 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 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 „Kulinaras“. N-7 
1.00 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
10.05 „Senis“. N-7  
11.05 Tikri vyrai (k). 
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 „Paskutinis tamplie-
rius“. N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas. 
4.00 Auksinis protas.  
5.15 Stilius (k).  

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 Mano vyras gali.
10.15 Norim dar! Su 
Radistais. N-7.
12.20 Oplia!. N-7
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 „Specialistas“. N-7
0.25 „Visa menanti“. N-7 
1.20 „Juodasis sąrašas“. 
N-7  
2.15 „Užribis“. N-7

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  
11.00 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 „Melas ir iliuzijos“. 
N-14  
0.20 „Išdavystė“. N-14  
1.20 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14 
   

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Laukinis“. 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 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Kartu iki pasaulio 
pabaigos“. N-14 
23.35 „Taikinys“. N-7
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

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

9.10 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
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 „Midsomerio žmog-
žudystės III. Iš anapus“. 
N-14 
23.10 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.05 Naktis ir diena. 
Vilnius. 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 enciklopedi-
ja (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Istorijos detektyvai.  
13.20 „Sveiki gyvi!“ (k). 
14.00 Baletas „Žydrasis 
Dunojus“ (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Vidmantas Elmiškis. 
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
18.45 Čiurlionio įkvėpti.  
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Detektyvas 
Daunas“. N-14 
0.00 Naktinis ekspresas. 
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta.  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.35 Yra, kaip yra (k). N-7 
13.45 Dviračio šou (k).  
14.15 Yra, kaip yra. N-7  
15.25 Dviračio šou (k).  
16.00 „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 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Jūrų pėstininkas“. 
N-14 
23.15 „Mobis Dikas“. N-14  
1.05 „CSI Majamis“. N-7 
1.55 „Naša Raša“. N-14 

7.20 Reporteris. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Iššūkis“. 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 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 Pasaulis X. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Kulinaras“. 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 
17.00 Lengvai ir linksmai! 
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  
0.30 „Puaro“. N-7 
1.40 Lengvai ir linksmai! (k). 
2.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.10 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas. (k). 
4.00 Auksinis protas (k).
5.15 Emigrantai (k).

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš atei-
vius“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.55 Mano vyras gali.
10.20 Norim dar! Su 
Radistais. N-7
12.20 Oplia!. N-7 
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 „Deimantų vagys“. 
N-14
0.05 „Visa menanti“. N-7  
1.00 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
1.55 Sveikatos ABC (k). 

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  
11.00 Griūk iš juoko. 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 Banzai. 
21.00 Drąsios ir žavios. N-7 

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kietas bičas“. N-14  
0.15 „Išdavystė“. N-14  
1.15 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14 

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Laukinis“. N-7
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(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 „Hanos auksas“. N-7 
23.15 „Taikinys“. N-7 
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“. 
9.10 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
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 „Midsomerio žmog-
žudystės IV. Mirties sodas“. 
N-14
23.05 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7 
0.00 „Visa menanti“ (k). N-7 
0.55 „Dūmas“. N-14

 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 Linija, spalva, forma 
(k). 
13.20 Kultūros savanoriai 
(k). 
13.55 Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro XXVI 
sezono pabaigos koncertas 
(k). 
15.55 ...formatas. Poetė 
Nijolė Kepenienė.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
N-7  
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
18.45 Koncertuojanti 
Europa. 
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio 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 „Rusiška ruletė“ (k). 
23.55 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
01.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
12.00 „Pasaulio ugnikalniai“ 
(k).  
13.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 „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 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Pavojingasis 
Bankokas“. N-14  
23.35 „Mobis Dikas“. N-14  
1.20 „CSI Majamis“. N-7
 

7.20 Reporteris.  
7.50 Pasaulis X. N-7 
8.50 „Iššūkis“. 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 
1.00 Reporteris.  
1.30 „Miestelio patruliai“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
10.05 „Senis“. N-7  
11.05 „Degantis krūmas“ 
(k).. N-7  
12.25 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 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo! 
22.40 „Sprogimo banga“. 
N-14 
0.40 Auksinis balsas. 
1.40 „Puaro“. N-7  
3.25 „Naisių vasara“. 6 sezo-
nas (k). 
4.15 Delfinai ir žvaigždės (k). 

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš ateivius“ 
(k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 KK2 vasara (k). N-7
10.10 Lietuvos supermies-

tas.
12.50 Oplia!. N-7
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 2. 
Pirmoji užduotis“. N-7 
21.15 „Trintukas“. N-7 
23.30 „Juodojo ežero paslap-
tis“. N-14 
1.15 „Specialistas“ (k). N-7

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  
11.00 Banzai. 
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 „Monstrai prieš atei-
vius“. N-7 
21.20 „Kelionė po Europą“. 
N-14 
23.10 „Aklumas“. N-14  
1.35 „Pagrobtas. Tifanės 
Rubin istorija“. N-7

 

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Hanos auksas“ (k). N-7 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
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 „Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas“. N-14 
23.20 „Bordžijos“. N-14 
1.30 Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.35 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
9.10 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
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 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Bekas. Monstras“. 
N-14 
22.45 „Vaiduoklis“. N-7 
1.20 „Visa menanti“ (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). 
13.20 Visu garsu (k). 
14.05 Mokslo sriuba. 
14.25 „Egzistencija“ (k). 
14.50 Džiazo muzikos vaka-
ras (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Petras Gintalas.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai. III dalis (k). 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Koncertas „Aš galvo-
ju“.  
20.00 Nepaprasti Tučkaus ir 
jo viršininko nuotykiai. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.  
21.00 „Gintaro kelias“. 4 d. 
21.15 Koncertas. Dainuoja 
Sigutė Trimakaitė, skambina 

Andrius Vasiliauskas. 1993 
m. 
21.30 Audronės Urbonaitės 
knygos „Mano didžioji nuo-
dėmė, žurnalistika“ prista-
tymas. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Ukraina“. 
23.35 Pasidainavimai su 
Veronika Povilioniene ir 
„Blezdinga“ (k). 
23.55 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 
12.00 „Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu“. 
13.05 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 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 „Kaulai“. 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 policijos 
darbo epizodai. N-14  
23.30 „Raudonojo Spalio 
medžioklė“. N-7  
1.55 „Jūrų pėstininkas“. N-14
    

7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
8.50 „Iššūkis“. 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 gyvūnus“ 
18.00 Reporteris.  
18.25 „Kobra 12“. N-7 
19.30 „Vera. Vaiduoklis“. N-7 
21.30 „Kova be taisyklių“. 
N-14 
23.30 „Amerikietiškos pagi-
rios. Laukinis vakarėlis“. S 
1.40 „Vera. Vaiduoklis“. 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. 
Ramygala. I 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. 
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Jūros šventė 2014.
22.45 „Kai Haris sutiko 
Sali“. N-7 
0.20 Grupė „Rondo“ ir cho-
ras „Božolė“.
2.00 „Šerloko Holmso su-
grįžimas“ (k). N-7 
3.45 Lengvai ir linksmai!  
4.15 Jūros šventė 2014 (k).

6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
6.55 „Zoro“. 

7.20 „“Nickelodeon“ valan-
da. Smalsutė Dora“. 
7.45 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.10 „Ančiukai Duoniukai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „ Nauji papūgos Kešos 
nuotykiai“.
10.00 „Peliuko Perio nuo-
tykiai 2“.
11.45 „Narsusis riteris. 
Meluzinos paslaptis“. N-7
13.45 „Laimingasis 
Semas“.  
15.45 Pričiupom!. N-7 
16.35 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Linksmosios pėdu-
tės 2“. 
20.50 „Briusas visagalis“. 
N-7 
22.55 „Saulėlydis. 
Brėkštantis vėjas“. N-14 
0.30 „Tintukas“ (k). N-7

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Mokyklos miuziklas“. 
10.35 „Kietos merginos“. 
N-7  
12.35 „Nepaprasti Šarpėjos 
nuotykiai“.  
14.05 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.00 „Džonsonų atosto-
gos“. N-7  

19.30 Filmo pertraukoje – 
Eurojackpot. 
21.00 „Diena po rytojaus“. 
N-7 
23.25 „Paskutinis patrulis“. 
N-14 
1.20 „Krikštatėvis III“. 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 
čempionų lygos etapas 
Vengrijoje.
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“.
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7
14.00 „Mano mylimiausia 
ragana“. 
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
17.00 „Žurovas. Žaidimas 
lėlėmis“. I d. N-7
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
19.00 „Muzikinė kaukė. 
Ukraina“.
22.05 „Liūtaširdis“. N-14
0.10 „Šmėklų audra“. N-14 
1.50 „Mano mylimiausia 
ragana“ (k). N-7 
2.50 Bamba TV. S.

6.20 „Didingasis amžius“. 

N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7 
10.30 „Lemūrų gatvė“. 
11.00 „Visa tiesa apie ka-
tes“. 
11.55 Naidželo Sleiterio 
vakarienė. 
12.30 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos. 
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 
23.00 „Meilė ir šokiai“. N-7
0.45 „Atpildas“. N-7  

 KULTŪRA
8.05 Teatras (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (k). 
10.15 Kelias.  
10.30 Pasimatuok profesiją 
(k). 
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros aka-
demija.  
13.00 Dainuoja jaunimo 
choras „Kivi“. 
14.00 Kauno S. Dariaus ir 
S. Girėno aerodromo 100 
metų minėjimo šventė.  
18.00 Pasaulio futbolo 
čempionato (2018 FIFA 

World Cup) burtų traukimo 
ceremonija.  
19.45 Muzika gyvai.  
21.00 Marie France Marsot. 
„Laukim skambučio“.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.45 „Sprogimo banga“ 
(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“. 
21.00 „Ufologų pasakoji-
mai“.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7  
1.30 24 valandos (k). N-7  
3.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
4.25 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Padėkime augti (k).  
5.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  

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

N-7  
13.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7  
15.15 Aukščiausia pavara. 
16.15 Kiečiausi vilkikų vai-
ruotojai. N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Drakonų kova. 
Evoliucija“. N-7
21.00 Be stabdžių. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14  
23.00 „Aligatorių alėja“. 
N-14  
0.50 „Pavojingasis 
Bankokas“. N-14
      

7.55 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
9.00 „Viskas apie gyvūnus“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui. 
12.55 „Viskas apie gyvū-
nus“.
13.25 „Ten, kur širdis“. 
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 „Juodoji uola“. S

Penktadienis, liePos 24 d. 
nuo 16 val. – A. Baranausko aikštėje Floristinių 

kilimų paroda.
17 val. – Anykščių dvarvietėje šalia Menų in-

kubatoriaus, Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės ir 
Regioninio parko direkcijos Teatralizuota progra-
ma „Onixty, Onikszty, Anykščiai“.
19.30 val. – Šventinė eisena nuo Anykščių dvar-

vietės miesto centro link. 
20 val. – Prie Kultūros centro Miesto šventės 

„Anykščiams 575!“ atidarymas. Garbės piliečio 
vardo suteikimo ceremonija. Aukštaitijos bigbendo 
koncertas.
Nuo 21 val. – Veiklos ir renginiai miesto erdvėse

- Angelų muziejuje „Penkeri metai po Angelo spar-
nu“: poezijos ir muzikos improvizacijos, parodos 
„Angelai lietuvių liaudies mene“ atidarymas, vaikų 
piešinių konkurso „Mano Angelas sargas“ piešinių 
paroda. 
- L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kieme 
Magiška tarpdisciplininio meno programa „VISA TA“. 
Antano Drilingos knygos „Vieneri sugrįžimo metai“ 
pristatymas bibliotekoje.
- Šventosios krantinės terasoje „Rojus“ Elektroninės 
muzikos koncertas. 
- Anykščių senamiestyje Balio Karazijos vyndarys-
tės istorijos pristatymas-degustacija. 
- Kultūros centre Projektas jaunimui „Nakties kūry-
binės dėlionės“. Jaunimo muzikinės grupės „Future 
funk“ (Vilnius) koncertas. Projekto „Lietuvos balsas“ 
atradimo – Audriaus Janonio koncertas. Dailininkės 
Jūratės Vingrienės šilko grafikos darbų paroda „Širdim 
įrėminti langai“. Jaunimo kūrybinės laboratorijos. 

22 val. – Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje Festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ koncertas. Dalyvauja Saulius 
Astrauskas (vibrofonas) ir styginių kvartetas „ART 
VIO“. 
23.30 val. – Vyskupo skvere Vaizdo ir garso 

instaliacija „Tie visoki balseliai teip krūvon suplau-
kia...“ (Antanas Baranauskas)“.
24 val. – Vyskupo skvere Nakties kinas 

„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“.

ŠeŠtadienis, liePos 25 d. 
Nuo 9 val. – A. Baranausko aikštėje ir Vilniaus 

gatvėje Šventinė mugė. 
- Antano Vienuolio skvere Miestelėnų pusry-

čiai skambant muzikai. 
- A. Baranausko aikštėje XX a. pradžios istorinė 

rekonstrukcija „Pro rašytojos Bronės Buivydaitės 
vaikystės langą“. 
Nuo 10 val. – Sporto varžybos ir aktyvios 

pramogos.
Miesto parke
- Krepšinio 3x3 varžybos.
- Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras 

„Anykščiai 2015“.
Anykščių miesto kempinge „Po žvaigždėm“ 
- Paplūdimio futbolo turnyras.
- Vaikų kiemelis.
Šventosios upėje ties Anykščių dvarviete
- Drakonų valčių festivalis.
L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
- Šaškių ir šachmatų varžybos.

11 val. – Prie Kultūros centro Anykščių kul-
tūros centro kolektyvų koncertas „Skambantys 
Anykščiai“.
12.30 val. – Prie Kultūros centro Floristinių 

kilimų parodos ir plenero „Žemės žingsniai 
mene“ dalyvių pagerbimas ir apdovanojimai. 
Zumba šokių mokykla – aktyvios veiklos. 
13 val. – Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kū-

rybos centre Dailininko Arvydo Šaltenio paro-
dos „Gyvenimo paveikslėliai. Tapyba, piešiniai, 
instaliacija“ atidarymas. Ansamblio „Trys vyš-
nios“ (Petras, Dominykas ir Marija Vyšniauskai) 
koncertas.
16 val. – Prie A. Baranausko klėtelės 

Kūrybos valanda, Birutės Mar monospektaklis 
„Poetė“. Klėtelės gaubte Vieno eksponato par-
oda „Dovana Vyskupui Antanui Baranauskui“.
20 val. – Dainuvos slėnyje Vakaro koncer-

te: Asta Pilypaitė ir Alytaus choras „De Žavu“, 
Česlovas Gabalis ir „Pelenai“, Igoris Berinas ir 
„Hiperbolė“. Diskoteka.
24 val. – Šv. apaštalo evangelisto Mato baž-

nyčioje Vargonų muzika ir lazerių improvizaci-
jos. 

SeKMADieNiS, LiePoS 26 D. 
11 val. – Šv. apaštalo evangelisto Mato baž-

nyčioje Šv. Onos atlaidai.
12.30 val. – Prie Kultūros centro Pakermošys 

su folkloro ansambliu „Mindrė“ ir grupe „Jonis“. 

Organizatorius
Anykščių r. savivaldybė

Mūsų miesto šventė „Anykščiams 575!“
2015-ieji, liepos 24 - 26-oji
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Į policijos raštą atsakė
po mėnesio

Teismo medicinos ekspertai pagal 
kaukolę nustatė, jog tai, apytiksliai 
prieš 50 metų palaidotas vyras. Kau-
kolė yra sveika, tad, jei tas žmogus, 
buvo Achilo giminaitis ir jį buvo 
įmanomą užmušti tik per galvą, reiš-
kia, jis mirė savo mirtimi.

Birželio 19-ąją Anykščių rajono 
policijos komisariato pareigūnai pa-
rašė Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai raštą, kuriuo papra-
šė inicijuoti likusios palaikų dalies 
iškasimą. Praėjus beveik mėnesiui, 
liepos 16-ąją, savivaldybės adminis-
tracijos direktorė 
Veneta Veršulytė 
pasirašė atsa-
kymą policijos 
komisa r ia tu i . 
Tiksliau, pasira-
šė ne atsakymą, 
o pageidavimą 
(reikalavimą) – 
pateikti savival-
dybei teismo me-
dicinos ekspertų 
atlikto kaukolės 
tyrimo išvadas.   

Per tą mėnesį, kol valdininkai 
mąstė, ką atrašyti Anykščių policijos 
komisariatui, prie likusių griaučių 
buvo padėtas šilumos trasos vamz-
dis. (Darbininkai groteskiškai juo-
kavo, kad suvirintojas jungdamas 
vamzdžius, turėjo gultis tokia pat 
poza kaip guli numirėlis, tik judvie-
jų kūnai buvo skirtingose vamzdžio 
pusėse). Paskui tranšėja buvo užly-
ginta, o šiomis dienomis suklotos ir 
trinkelės. Žodžiu, kapo aplinka jau 
sutvarkyta... 

Tačiau, V.Veršulytė „Anykštai“ 
sakė, kad savivaldybė turi ketinimų 
griaučius iškasti ir kartu su kaukole 
palaidoti. Teismo medicinos eksper-
tų išvados, kurių savivaldybė prašo 
policijos, pasak direktorės, reikalin-
gos neva tam, kad savivaldybė galė-
tų priimti tinkamą sprendimą.

„Jei ekspertai nustatė, kad tai prieš 
50 metų palaidotas vyras, kurio kau-
kolė sveika – kasite iš kairės į deši-
nę, o jei moteris su pažeista kaukolę 
– iš dešinės į kairę?“ – paklausėme 
direktorės. Ji sutiko, kad logikos 
spragų galima įžvelgti, bet teigė, kad 
kur susirašinėjimo logika paslėpta, 
reikėtų klausti jos pavaduotojo Sau-
liaus Rasalo. Pasak V.Veršulytės, ji 
tik pasirašiusi raštą, o pačią proble-
mą nagrinėjo jos pavaduotojas, mat 
direktorė tik šią savaitę grįžo po 

Su žmogaus galva žaidžia tenisą

atostogų.  
   
Meras įdėmiai skaito „Rieves“

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis išgirdęs „Anykštos“ žurnalis-
to klausimą apie griaučius, išsidavė, 
kad labai įdėmiai skaito mūsų lai-
kraštį. „Jūs „Rievėse“ parašėte savo 
nuomonę, kad aš blogas politikas, 
kad kūną padalinau į dvi dalis. Kam 
dar klausiate?“ – į klausimą klausi-
mu atsakė meras.  K.Tubis aiškino, 
kad „procesas dar nėra pabaigtas“ (o 
kas dėl to ginčijasi?), nes nėra polici-
jos atsakymo.

Nesupratau, kokio policijos atsa-
kymo buvusiam aukštam policijos 

pareigūnui rei-
kia ir bandžiau 
aiškinti, jog 
Anykščių rajo-
no Kriminalinės 
policijos sky-
riaus viršininkė 
Aušra Staške-
vičienė (su ja 
K.Tubis kurį 
laiką drauge va-
dovavo Anykš-
čių policijos 
komisariatui), 

„Anykštai“ sakė, kad yra atvirkščiai 
–  policija nesulaukia savivaldybės 
atsakymo į pareigūnų raštą. Bet me-
ras teigė, kad iki jo joks policijos raš-
tas neatėjęs. 

Vėliau, kalbantis su kitais valdi-
ninkais paaiškėjo, kad meras liepos 
15-ąją „Anykštai“ kalbėjo apie dar 
negautą atsakymą į liepos 16-ąją sa-
vivaldybės direktorės V.Veršulytės 
pasirašytą raštą  - prašymą pateikti 
teismo medicinos ekspertų atlikto 
kaukolės tyrimo išvadas.  

 
Kaltino paveldosaugininkus  

Merui patariant žurnalistui remtis 
savo „Rievėmis“, o administracijos 
direktorei nurodžius, kad situaciją 
logiškai paaiškinti gali nebent jos 
pavaduotojas Saulius Rasalas, pa-
skambinau ir pastarajam.

S.Rasalas dėstė, kad nėra regla-
mentuotos iškastų griaučių per-
laidojimo tvarkos ir kad jeigu bus 
nuspręsta iškasti trinkelių šaligatviu 
papuošto numirėlio tokiame stili-
zuotame kape likusią kūno dalį – 
trinkelių ardyti nereikės. Tik asfalte 
bus išpjauta skylė...

Į magiškąjį klausimą, kodėl savi-
valdybė neinicijavo griaučių iškasi-
mo, kol buvo atvira tranšėja ir nebu-
vo jokių trinkelių, S.Rasalas atsakė, 

kad norint atlikti griaučių iškasimo 
procedūrą reikia ... teismo medici-
nos ekspertų atliktų kaukolės tyrimo 
išvadų. 

Valdininkų vieningas kalbėjimas 
apie teismo medicinos ekspertų at-
liktą kaukolės tyrimo išvadų sąsajas 
su griaučių iškasimu, yra akivaiz-
džiai absurdiškas, todėl S.Rasalas 
pateikė pakankamai logišką varian-
tą. Pasak jo, šios išvados reikalingos 
ne savivaldybei (neva joje dirba pro-
tingi žmonės – aut. past.), o valsty-
binėms institucijoms. Nelabai noriai 
S.Rasalas atskleidė, kad ta valstybi-
nė institucija, kuri reikalauja teismo 
medicinos ekspertų išvadų, yra Kul-
tūros paveldo departamento, Utenos 
skyrius.

Svarbu, ar kaukolė buvo vieniša

Atliekant globalų tyrimą teko 
skambinti ir Kultūros paveldo de-
partamento Utenos skyriaus vedėjui  
Arūnui Giraičiui. Jis sakė, telefonu 
kalbėjosi su S.Rasalu, bet jokių rei-
kalavimų savivaldybės administraci-
jai nepateikė.

„Aš tai nieko nereikalauju. Yra 
Palaikų perlaidojimo įstatymas“. 
– kalbėjo A.Giraitis. Jis dėstė, kad 
dabartinėje situacijoje apskritai pa-
veldosaugininkams nėra ką veikti. 
Pasak A.Giraičio, jeigu jo tarny-
bai būtų buvę pranešta tuomet, kai 
buvo iškasta tranšėja, galbūt būtų 
buvę galima ieškoti paveldo, pagal 
radinius spręsti, ar nėra įsibrauta į 
senas kapines. Tiek paveldosaugi-
ninko A.Giraičio, tiek archeologo 
Gintauto Zabielos („Anykšta“ 2015 
06 16 „Žmogaus griaučiai po asfaltu 
likti negali“) teigimu, jei atkasamos 
senosios kapinės, žmonių palaikai 
neturi būti judinami, o jeigu randa-
mas atskirai palaidotas žmogus – jis 
perlaidojamas.     

Tad, peršasi vienintelė logiška 
išvada, jog Anykščių savivaldybės 
vadovams trūksta duomenų - šalia 
„Anykščių vyno“ gamyklos rasti 
žmogaus palaikai yra vieniši ar jie 
bandė amžiams ilsėtis drauge su ki-
tais palaidotaisiais. (Bet kuriuo atve-
ju, amžinas palaidoto žmogaus poil-
sis buvo nevykęs.) Išeitų taip, jog jei 
teismo medicinos ekspertai nustatė, 
kad kaukolė paimta iš kapų – griau-
čiai bus atkasti ir padėti šalia kūno, 
o jei paaiškėjo, kad kaukolė yra vie-
nišo palaidoto asmens – tada bus iš-
kasti ir griaučiai, ir „sukomplektuo-
tas“ žmogus palaidotas kapinėse. 

Bėda tik ta, kad net ir policijos 
pareigūnai vargu, ar beprivers prieš 

50 metų palaidoto žmogaus kaukolę 
duoti parodymus apie šalia jos palai-
dotus, ar nepalaidotus asmenis.  

Kaukoles po metų naikina  

Pasak A.Staškevičienės, teismo 
medicinos ekspertai ištirtas žmonių 
kaukoles saugo vienerius metus – 
paskui kaukolės, paprasčiausiai yra 
sunaikinamos. Anykščių valdžia, 
matyt, jaučia, kad per metus spren-
dimui, kaip elgtis su žmogaus palai-
kais, gali nesubręsti, todėl policijos 
paprašė kaukolę kol kas pasaugoti...

Kas svarbiau: garbė ar 
trinkelės

Portale anyksta.lt išspausdinus in-
formaciją, jog palaikų radimo vieta 
jau baigiama tvarkyti ir uždengiama 
trinkelėmis, istorikas Mindaugas Ne-
fas žurnalistui parašė laišką, kuriame 
tikslinosi, ar jis teisingai supratęs 
esmę. Na, sunku patikėti, kad žmo-
gaus kūną be logiškos priežasties, 
kažkas gali imtis dalinti į dalis, juo-
lab, kad meras K.Tubis „Anykštai“ 
jau prieš trejetą savaičių pareiškė, kad 
„griaučiai bus iškasti ir tinkamai pa-
laidoti“. M.Nefą patikinau, kad rašy-
damas apie trinkeles ir kaukolę buvau 
blaivus bei paprašiau jo komentaro.    

„Manau, jog buvo pasielgta nusi-
žengiant ne tik moralei, bet ir arche-
ologijos mokslui. Teko dėl šio atvejo 
kalbėtis su archeologais, jie stebėjosi 
dėl tokio makabriško elgesio. Iš kitos 
pusės, mūsų meras žadėjęs šiais pa-
laikais pasirūpinti, pasirodo, pamela-
vo ir nieko nepadarė. Tad štai kokia 
darbų pradžia. Geras pavyzdys būtų 
nesenas įvykis prie Šiaulių, kai buvo 
sustabdytos didžiulės statybos dėl 
rastų žmonių palaikų ir iškilo pavojus 
dėl ES pinigų netekimo. Tačiau buvo 
pasielgta žmogiškai ir kultūringai: 
atkasti visi toje vietoje buvę palaikai, 
kurie bus ištirti, galbūt pavyks juos 
identifikuoti ir garbingai perlaidoti. O 
Anykščiuose, šiuo atveju, jokios gar-
bės, tik trinkelės...“ – „Anykštai“ at-
sakė istorikas, doktorantas M.Nefas.

Tiesa, „liudininkų parodymai“ by-
loja, kad garbė jiems galbūt yra svar-
bi, tik kol negavo medicinos ekspertų 
išvadų, neapsisprendžia kaip su ta 
savo garbe elgtis...   

(Atkelta iš 1 p.)

Savivaldybės administracijos direk-
torės pavaduotojas Saulius Rasalas 
bandė aiškinti, kad palaikus perlai-
doti trukdo Kultūros paveldo depar-
tamentas.

Meras Kęstutis Tubis tikina, kad net 
trinkelėmis užklojus užlygintą tran-
šėją, kurioje rasti žmogaus palaikai, 
„procesas dar nėra pabaigtas“.

Savivaldybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė paprašė kad policijos ko-
misariatas pateiktų kaukolės ekspertizės 
rezultatus, tačiau pripažino, jog nežino, 
kuriem galam tos išvados reikalingos.

Taip: „Paslaptinga mirtis. Senieji anykštėnai atsimintų, jeigu prie vyni-
nės būtų prieš 50 metų buvę kapinės. Gal čia nušauti žydai palaidoti? Staty-
bininkai nerado karsto liekanų o per 50 metų medis visiškai nebūtų supuvęs. 
Vadinasi, laidotas žmogus kaip gyvulys. Arba tai NKVD auka, arba žydas.“

Failas: „Anykščiai iki šiol didžiavosi, kad yra Lietuvos kultūros kraštas. 
Nieko sau kultūra per žmogaus kūną pasidaryti taką ir patingėti aiškintis 
nuo ko jis numirė. Reikia tokius veiksmus apskųsti Vidaus reikalų ministrui, 
nes mirties priežastys pateikiamos suklastotos ir kreiptis į KVAD.“

Asta: „Savivaldybė šimtus tūkstančių išleido senosios dvarvietės, kurios 
vietoj rastos 2 plytos tyrinėjimams, o 100 € žmogui krikščioniškai palaidoti 
neturi.“

Aš: „Siūlau prie savivaldybės durų padėti sloinikėlį - anykštėnai susimes 
po eurą nežinomo savo kraštiečio grabeliui.“

Taigi: „Baisu skaityti. Aišku, kodėl meras Tubis neištesėjo savo paža-
do - įstrigs jo biokuro katilinė, nes spaudžia terminai. O kas, jeigu atkasus 
visą kūną paaiškės, kad ten visa kapavietė kaip Šiauliuose? Gal ten pokario 
metais nušauti partizanai sumesti? Gal rasti palaikai yra paties partizano 
Kraujelio? Jo kūno taip niekas ir nerado. Kas tada?“

Anykšt (atsakymas į Taigi): „Labai logiška. Tektų stabdyti darbus. Li-
beralai to bijo ir nenori kasinėti toliau. Gal net žino, kad yra ten ir daugiau 
numirėlių. O politikams kas yra žmogus ? Tai tik įrankis, kuriuo pasinaudo-
jus gali gauti valdžią.“

to Taigi (atsakymas į  anykšt): „Tulpiniai ne tiek į Panevėžio nuote-
kas įkišo ir gyvų įbetonavo. Baisus čia daiktas pusė numirėlio po šaligatviu. 
Nors... buvo galima kaulus menų inkubatoriui atiduoti. Būt panaudoję kaip 
banginio ūsą, pridarę kryžių ir pardavę Velnio akmenyje.“

Krikščionis: „Daug triukšmo dėl nieko. Jei žmogaus likimas buvo atgulti 
ten, tegu ir guli. Kai bus kūno iš numirusiųjų prisikėlimas, atsikels ar po 
asfaltu, ar po antkapiu būtų paguldytas. Amen.“

Katalikas (atsakymas į krikščionis): „Linkiu tau to paties. Tegul tavo 
kūną po mirties sušeria šunims, artimieji nežino, kur tavo kapas, o tavo sielą 
kur padėti, tegul nusprendžia dievai pagal tavo nuopelnus žemėj. Amen.“

Katalikas (atsakymas į katalikas): „Katalikas Pacas liepė savo kūną 
palaidoti po Pažaislio bažnyčios durų slenksčiu. Man tai atrodo labai tei-
singa.“

U: „Na ir gerai, dar švaistykim pinigus ir perlaidokim... visiškas absur-
das. Tegu sau guli kur gulėjo.“

Šakes (atsakymas į u): „Kokiu degeneratu reikia būti, kad taip sakyti?“
nu (atsakymas į u): „Pigiausia būtų ir šviežius lavonus kompostuoti, 

kam tie grabai ir kapai“.
Geras (atsakymas į nu): „Aš siūlau degint žmonių kaulus naujoje bio-

katilinėje. Niekas nepaneigs, kad žmogiena nėra biologinės kilmės medžia-
ga.“

Ff (atsakymas į nu): „Tai, jei tau tie kaulai taip svarbūs, tai pasiimk ir 
pasilaidok.“

galėčiau palaidoti (atsakymas į: ff): „Bet kad Tubis pažadėjo...“
(Komentarų kalba netaisyta)

balsai internete (anyksta.lt):

...Išeitų taip, jog jei teis-
mo medicinos ekspertai nu-
statė, kad kaukolė paimta iš 
kapų – griaučiai bus atkasti 
ir padėti šalia kūno, o jei 
paaiškėjo, kad kaukolė yra 
vienišo palaidoto asmens – 
tada bus iškasti ir griaučiai, 
ir „sukomplektuotas“ žmo-
gus palaidotas kapinėse...
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Ir Tarybų valdžia rūpinosi 
laukine gamta

Senuosiuose „Kolektyvinio darbo“ laikraščiuose šiek tiek dėmesio skiriama ir kitai – laukinei – 
gyvūnijai. 1961 metų numeriuose atsirado skyrelis „Gamta, medžioklė, žūklė“, kuriame rašoma 
apie gyvąją laukinę gamtą.

ir kiti medžiotojai, kaip L. Žemai-
tis, A. Maldeikis, Biliūnas, Vaišvila, 
Pilkis. 

Bet tokių mažiau“.

Toliau S. Taleikis peikia anykštė-
nus medžiotojus: „Žymiai daugiau 
tų, kurių šautuvai per vasarą kabo 
ant sienos. Tai daugiausia Anykščių 
miesto gyventojai. Atsiranda tokių 
medžiotojų, kurie laiko palaidus 
skalikus. Pav., visą pavasarį bas-
tėsi laukuose Akmenos apylinkės 
Valečkų kaimo gyventojo Strolios 
skalikas. Ir dabar plėšikauja Rubi-
kių ežero pakraščiais medžiotojo 
P. Šeduikio margis. Nebėra reikalo 
kalbėti, kokią žalą jie daro.

Labai blogai vykdomas Anykščių 
rajono DŽD Tarybos 1960 metų rug-
sėjo mėnesio 27 d. Sprendimas „Dėl 
priemonių kovai su pasiutimo liga ra-
jone“. Palaidų šunų pamatysi kuone 
antrame trečiame kieme, kai tuo tarpu 
laukiniai žvėrys, kaip lapės, usūriniai 
šunys, ir šiuo metu krinta nuo iki šiol 
nenustatytos ligos. Nėra abejonės, 
kad jų tarpe gali būti egzempliorių, 
kritusių pasiutlige. Reiškia, pasiuti-
mo liga gali kiekvienu metu įsižiebti, 
nes jos židiniai gyvi. Tačiau apylinkių 
tarybų vykdomųjų komitetų, milici-
jos ir sveikatos apsaugos darbuotojai 
imasi maža priemonių aiškinamajam 
darbui gyventojų tarpe, pravesti ir 
rajono tarybos sprendimui įvykdy-
ti. Gaujos šunų bastosi ir Anykščių 
mieste. Milicijos darbuotojai laukia, 
kol šunis ims naikinti medžiotojai, 
šie – kol milicijos darbuotojai, nors 
kovoti privalo visi“. 

Briedės išgelbėti nepavyko...

67-asis numeris yra išleistas su 
L. Jariečio tekstu „Tragedija ežere“. 
Gamtininkas aprašo nelaimę, įvy-
kusią Kušlių ežere – ten nuskendo 
briedė...

Skyrelyje „Gamta, medžioklė, 
žūklė“ L. Jarietis skaitytojams rašo:

„Šį kartą prie Kušlių ežero at-
sigerti ir pasimaudyti atėjo ne tik 
briedė su mažyliu, bet, kaip rodo 
pėdsakai, su jais atžingsniavo ir šei-
mos galva – girių karalius briedis. 

Pirmoji maudėsi pataitė. Pūkšte-
lėjusi į vandenį nuo liūliuojančios, 
pelkėtos pakrantės, ji valandėlę pa-
plaukioji ir pasuko į krantą. 

Jauna, gal kokių penkių metų brie-
dė, įtempusi galingus raumenis, krū-
tine versdama dumblėtą pakraščio 
velėną ir kojomis raudama negilaus 
dumblėto pakrantės dugno augmeni-
ją, be abejo, būtų išplaukusi. Bet stai-
ga kažkas nutvėrė jos kairiąją prieša-

kinę koją. Norėdama išlaisvinti koją, 
briedė pradėjo blaškytis, stengėsi 
atsiremti laisvomis kojomis į nema-
tomą kliūtį. Bet ir kita koja įkliuvo. 
Apimta baimės, ji ėmėsi paskutinių 
pastangų, vartėsi ant šonų, spyrėsi 
užpakalinėmis kojomis. Bet, nežiū-
rint baisių pastangų, viskas veltui. 
Po kurio laiko ji amžinai nurimo. 

Ilgai dar trypė krante senas pati-
nas, stebėdamas tamsų paslaptingą 
vandenį, kuris amžinai prarijo jo 
draugę. Tyliai ir liūdnai mykė ma-
žylis, šaukdamas motiną. Bet viskas 
veltui. Paryčiais patinas nusivedė 
jauniklį į girios gelmes.

Jau beveik įpusėjus dienai, 
Kušlių paežerės gyventojai Gečiū-
nas ir Mirklys pamatė ežere tamsią 
dėmę. Reikėjo padėti nemažai pa-
stangų, kol briedės lavoną ištrau-
kėme iš ežero. Bet medžio išvarta, 
gulinti dugne gal šimtus metų, po 
kuria briedė buvo pakišusi kojas, 
liko ežere. 

Šią ežero vietą mes aptversime, 
kad ateityje panašios tragedijos ne-
pasikartotų“. 

Bebrų pietūs

Minėtų metų 87-ajame numeryje 
L. Žemaitis, Visuomeninis gamtos 
apsaugos inspektorius, pateikia jau-
kų tekstą apie bebrų gyvenimą „Be-
brai darbuojasi“. 

„Rugpjūčio pradžioj vėtra nulau-
žė krante augusią apie 20 cm storio 
drebulę. Medis pakibo per 10 cm 
nuo vandens. 

Netrukus kamieno galas jau buvo 
nužievintas, o kai žvėreliai aukščiau 
iškilusio virš vandens kamieno ne-
bepasiekė, pradėjo po truputį medį 
gramzdinti gilyn. 

Vieną šviesų rugsėjo vakarą nu-
tariau pažiūrėti, kaip darbuojasi be-
brai. Vos pradėjus temti, prie drebu-
lės pasirodė iš pradžių vienas, o po 
poros minučių dar ketvertas kirtėjų. 
Nužievintas drebulės kamienas bal-
tavo virš vandens ir mažesniesiems 
bebrams buvo nepasiekiamas. Kurį 
laiką žvėreliai plaukiojo apie medį. 
Vienas storulis, matyt, jauniklis, ban-
dė užsirepečkioti ant kamieno, bet, 
gavęs snukio niuksą į pašonę, atrodo, 
nuo šeimos vado, šlamštelėjo į van-
denį. Netrukus bebrai vienas po kito 
dingo po vandeniu. Ir aš pastebėjau, 
kad medis pradėjo judėti ir grimzti 
gilyn. Netrukus rudieji kirtėjai vėl 
pasirodė paviršiuje ir žinovų akimis 
apžiūrinėjo medį. Antrą kartą panirę 
žvėreliai pabaigė jį gramzdinti. Ne-
trukus stiprūs kapliai lengvai smigo 
į sultingą drebulės žievę. Gulėdamas 
virš jų ant kranto, tyčiomis nulaužiau 
drebulės šakelę. Trakštelėjus jai, di-
dysis bebras liovėsi graužęs ir ėmė 
klausytis. Šakute ėmiau barbenti į 
kamieną. Visi kirtėjai iškarto nutilo 
ir sustojo lyg stabo ištikti, o netrukus 
be mažiausio garso dingo tamsioje 
gelmėje“, – pasakoja gamtininkas..

-ANYKŠTA

Varnų skaičių reikia retinti

Minėtų metų 46-ajame numery-
je yra tekstas „Aktyviau naikinti 
plėšrūnus“. S. Taleikis, valstybinis 
gamtos apsaugos inspektorius, pik-
tinasi laukiniais ar sulaukėjusiais 
gyvūnais, darančiais žalą „laukinei 
medžiojamajai faunai“. Straipsnyje 
inspektorius rašo:

„Kiekvieno medžiotojo, gamtos 
mylėtojo pareiga kovoti su plėšrū-
nais, kurių mūsų laukuose gana daug. 
Vanagai, varnos, šarkos, valkatos 
šunys ir katės pavasario metu daro 
didelius nuostolius laukinei medžio-
jamai faunai, giesmininkams. Ypač 
pas mus paplitusios pilkosios varnos. 
Jų skaičių reikėtų gerokai apmažinti. 
Kai kurie medžiotojai supranta tai ir 
šį darbą nepriekaištingai atlieka. De-
beikių apylinkės visuomeninis gam-
tos apsaugos inspektorius Jadlauskas 
kiekvieną pavasarį ir vasarą sunaiki-
na dešimtis plėšrūnų. Šiuo metu jo 
sąskaita kaip niekad turtinga. 

Aktyviai dalyvauja šiame darbe 
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Kūrybinės industrijos – Anykščių rajono miesteliuose. 
VŠĮ Anykščių menų inkubatorius liepos 20 – rugpjūčio 20 dienomis Anykščių rajone vykdo projektą 

„Saviraiškos didinimo ir aktyvumo skatinimas Anykščių rajono kaimo bendruomenėse“. Projektas skirtas 
mažesniems rajono miesteliams siekiant sudaryti galimybes gyventojams atskleisti savo sugebėjimus, 
išmokti naujovių ar net susikurti sau darbo vietą pasitelkiant kūrybiškumą. 

Rengdamas projektą Menų inkubatorius siekia supažindinti rajono gyventojus su kūrybinėmis industri-
jomis bei Menų inkubatoriaus vykdoma veikla. Taip pat šiuo projektu siekiama skatinti rajono gyventojų 
kūrybiškumą. Gyventojai turės galimybė dalyvauti teoriniuose seminaruose bei praktiniuose vilnos vėlimo 
užsiėmimuose, kuriuos ves veltinio amatininkų gildijos narė Inga Samušienė. I. Samušienė  - savo srities 
profesionalė, vilnos vėlimo mokymus veda ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, o jos veliami darbai ekspo-
nuojami tarptautinėse parodose. 

Mokymai vyks: 

Kavarske 07-20 d.:
8.00 - 14.00 val. Kūrybiškumo skatinimo seminaras „Kūrybiškumo ugdymas per meninę raišką“. Ves 

doc. dr. Liutauras Labanauskas
14.00 – 20. 00 val. Praktinis kūrybinis užsiėmimas (vilnos vėlimas). Ves Inga Samušienė.  

Skiemonyse 07 – 27 d.:
8.00 - 14.00 val. Kūrybiškumo skatinimo seminaras „Socialinis verslas – kas tai?“. Ves lekt. Liutauras 

Labanauskas
14.00 – 20. 00 val. Praktinis kūrybinis užsiėmimas (vilnos vėlimas). Ves Inga Samušienė
8.00 - 14.00 val. Kūrybiškumo skatinimo seminaras „Kūrybiškumo ugdymas per meninę raišką“. Ves 

doc. dr. Liutauras Labanauskas

Svėdasuose 08 – 06 d.:
10.00 – 16. 00 val. Praktinis kūrybinis užsiėmimas (vilnos vėlimas). Ves Inga Samušienė

Debeikiuose 08 – 10 d.:
8.00 - 14.00 val. Kūrybiškumo skatinimo seminaras „Kūrybinis verslas – iššūkiai ir galimybės“. Ves doc. 

dr. Liutauras Labanauskas
14.00 – 20. 00 val. Praktinis kūrybinis užsiėmimas (vilnos vėlimas). Ves Inga Samušienė

Piktagalis 08 – 17 d.:
10.00 – 16. 00 val. Praktinis kūrybinis užsiėmimas (vilnos vėlimas). Ves Inga Samušienė

Kavarskas 08 – 20 d.:
Konferencija „Europos šalių bendruomenių iniciatyvos bei bendruomeniškumo skatinimo, užimtumo ir 

kūrybiškumo didinimo veiklos“. 

Į kūrybiškumo seminarus ir praktinius kūrybinius užsiėmimus prašome registruotis iš anksto!
Mob. tel.: +37065244555
el. paštu: verslas@res.lt

Daugiau informacijos: www. anyksciumenai.lt

Projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją „Anykščių rajono kaimo vietovių 2009-2013 m. 
strategija“ Nr. 4VP-KU-09-2-002926-PR001, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 
programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės liepos 23 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

Skelbiamas paraiškų priėmimas, norintiems 
prekiauti laikinose prekybos vietose

Anykščių rajono savivaldybės administracija informuoja apie 2 laisvas laikinas prekybos vietas Puntuko 
akmens ir Medžių lajų tako komplekso teritorijoje (Dvarionių k.) ir skelbia paraiškų priėmimą šioms vie-
toms užimti.

Paraiškos priimamos nuo liepos 20 d. iki liepos 30 d. (darbo valandomis) Anykščių rajono savival-
dybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose, 303 kab. Kartu su paraiška pateikiamas Maisto tvarkymo subjekto 
patvirtinimo pažymėjimas (jei asmuo prašo leisti prekiauti maisto produktais), fiziniai asmenys taip pat 
pateikia verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją.

Pažymime, kad jeigu yra keli asmenys, norintys prekiauti toje pačioje vietoje (paraiškų pateikta daugiau 
nei yra laisvų vietų), šiai vietai skelbiamas konkursas, apie kurio vykdymą pranešama visiems asmenims, 
pateikusiems paraiškas.

Anykščių rajono savivaldybės administracija

“Velnio akmeniu” iki šiol va-
dintas festivalis, savo istoriją 
pradėjęs nuo vienos scenos ir 
18 grupių, šiemet atvykstan-
čius pasitinka trimis scenomis 
ir 36 – iomis muzikos grupėmis, 
bei  dešimtimis atrakcijų: nakti-
niu kinu, tamsaus meno paroda 
„Masinė hipnozė“, kur dailinin-
ku  gali tapti bet kuris festivalio 
dalyvis. Tradiciškai meno kūri-
niai eksponuojami ant festivalio 
tvoros. 

Ketvirtadienio vakarą kon-
certavo grupės „Stormgrey“ iš 
Lietuvos, latviai „Pyro trees“, 
vokiečiai „Dust bolt“, ukrainie-

“Devilstone” įsišėlo jau pirmąjį vakarą
Ketvirtadienio vidurdienį prasidėjo 4 dienas ir naktis šėlsian-

tis ekstremalaus rokenrolo festivalis „Devilstone“į Dainuvos slė-
nį sunkiosios muzikos gerbėjus sukviečiantis jau septintą kartą. 
Pirmąją festivalio dieną iki slėnio buvo sunku privažiuoti ir rasti 
vietą automobiliui . Prie upės ir miške išdygo  palapinių miestelis, 
iki vidurnakčio Rytų scenoje  griaudėjo 5 grupių muzika. Emoci-
jos ir alus liejosi laisvai. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

čiai „Stoned jezus“ ir legendinė 
švedų grupė „Marduk“. 

Šiandien – karščiausia festi-
valio diena, trijose scenose pasi-
rodys 16 grupių. Iš jų garsiausi 
00.30 val. pasirodysiantys kana-
diečiai “Kataklysm”.

Anykščių rajono gyventojams 
bilietai į festivalį kainuoja 25 
EUR. Bilietai su nuolaidomis 
įsigyjami tik festivalio dieno-
mis prie įėjimo. Norint įsigyti 
bilietus su nuolaida, būtina tu-
rėti atitinkamus dokumentus: 
asmens dokumentą, moksleivio, 
neįgaliojo pažymėjimą, gyvena-
mosios vietos deklaraciją.

Perfomanse “Mano kūnas – tavo drobė”mergina 
buvo ištepta dažais nuo galvos iki kojų. Beje, 
vyravo kraujo ir juoda spalvos. 

Vokiečiai „Dust bolt“  kaip reikiant įkaitino 
publiką.

Autoriaus nuotr.
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įvairūs siūlo darbą
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.

UAB “Anykščių šiluma” 
darbui naujoje biokuro katilinėje ieško 

KATiLiNĖS oPeRAToRiAUS.
 
Darbo pobūdis: Biokuro katilinės operatorius atsakingas už bio-

kuro katilinės įrenginių priežiūrą, eksploataciją ir smulkų remontą,  
dispečerinis valdymas. Darbas pamainomis.

Reikalavimai:
- Garo ir vandens šildymo katilų mašinisto kvalifikacijos pažymė-

jimas;
- Kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis leidimą aptarnauti karš-

to vandens vamzdynus (būtų privalumas);
- Vidurinės (VK) apsaugos nuo elektros kategorijos pažymėjimas 

(būtų privalumas);
- Traktoriaus vairuotojo pažymėjimas (būtų privalumas);
- Darbo kompiuteriu pagrindai;
- Vairuotojo pažymėjimo B kategorija.

Pokalbiui kviečiame liepos 21-24 dienomis nuo 9 val. iki 10 val.

Kontaktinė informacija: 
el.p. ast.info@takas.lt, tel (8 381) 59165, (8 381) 59440. 

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

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

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

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

(8-698) 51269

PA M i N K L A i . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

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.

Išnuomoja butą.
Tel. (8-625) 09265.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Anykščių socialinės gerovės cen-
tre (Vilniaus g. 10) darbo dienomis 
galima nebrangiai įsigyti geros ko-
kybės mažai dėvėtų drabužių, kitų 
namų apyvokos daiktų.

Tel. (8-600) 99641.

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 individu-
alius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Pjauna pavojingai pasvirusius 
medžius prie pastatų, elektros li-
nijų, sodybose. Karpo, formuoja 
gyvatvores, geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-606) 78072.

Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

Nušienauja, supresuoja ir išsive-
ža (Skiemonių sen.).

Tel. (8-630) 10200.
 
Greitai ir kokybiškai atliekami 

įvairūs statybos ir remonto darbai. 
Namų dažymas, skardinimas ir t. 
t.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-648) 11907.

Kloja trinkeles savo arba kli-
ento medžiagomis, stato tvoras. 
Mūrijimo, tinkavimo, betonavimo 
darbai. 

Tel. (8-650) 48472.

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.

Šiltina pastatus - užpildo oro tar-
pus ekovata, granulėmis, poliure-
tanu. 

Tel. (8-608) 66111.

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

Tel. (8-679) 90305.

ViŠTAiTĖS, ViŠToS! Liepos 20 d. (pirmadienį) prekiausi-
me Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. 
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina nuo 3,50 
euro. Raguvėlėje 7.10, Juostininkuose 7.20, Troškūnuose (tur-
gelyje) 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 turge-
lio) 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.

Parduodame:
 Javų kombainą Volvo BM830 (pjaunamoji 2.8m, smulkintuvas), 

šienapjoves Claas Disco 3000 ( 3m), Krone AFL282 ( 2,8m, fronta-
linė), Fella SM206 (2,06m), Fella 320 (3,2m ) , traktoriuką Kubota 
B7100 ( priekyje hidraulis, šluota, darbinis velenas, kabina), sun-
kvežimį iveco ML135 ( savivartis, 4x4, 1997), vilkiką Scania 124 ( 
1999, 400AG), šakų smulkintuvą Timberjack 1010. 

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

Įmonei reikalingi staliai - dailidės 
ir pagalbiniai darbininkai. 

Tel.: (8-640) 31320.

UAB Anykščių agrocentrui  rei-
kalingas operatorius.

Tel.: (8-682) 97420, (8-616) 03468.

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

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

Tvenkinių kasimas, kelių for-
mavimas, žemės lyginimo dar-
bai.

Tel. (8-647) 48473.

Atpigo!  Tvenkinių kasimas, 
valymas, aplinkos tvarkymas, 
buldozerių, ekskavatorių, mini 
krautuvų, mini ekskavatorių ir 
kitos technikos paslaugos. 

Tel. (8-646) 19349. 

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais 
(1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs, 
įlieti į betono pagrindą, smaluo-
ti). Kasa tranšėjas vandentie-
kiui, jungia hidroforus.

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

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

Kasimo darbai mini ekska-
vatoriumi: vandentiekis, ka-
nalizacija, drenažas, pamatai. 
Kanalizacijos valymo įrenginiai. 
Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Autokrano nuoma. Keliamoji 
galia 15 t.

Tel. (8-686) 34284.

Veža smėlį, žvyrą, juodžemį. 
Tel. (8-610) 02455.

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos - alucin-
kio skardos, daro lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis.

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

(8-687) 97797.

Dengia stogus, dažo namus ir 
stogus, stato karkasinius pas-
tatus, atlieka įvairius statybos 
darbus. 

Tel. (8-690) 07416.

Dengia visų rūšių šlaitinius 
stogus, stato karkasinius pasta-
tus, pasirūpina pigesnėmis me-
džiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Kaminų dėklai (0,8 mm skar-
da): 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 (dvisie-
niai). Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Rotacines šienapjoves, bulvių 
kasamąsias, purkštuvus, smulkin-
tuvus, vagotuvus, trąšų barstomą-
sias, skutikus, vagotuvus, kultivato-
rius, frezus, plūgus “Kverneland”. 

Tel. (8-612) 57075.
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Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė tel. 5-94-58, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VeRŠeLiUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVis

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

nuolat perka

Moka PVM.

(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

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.

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.

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

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilno-
jamą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, atsi-
skaito iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Susimąstai – gyvenime tiek visko daug.
Jis tobulas kaip pasaka su pabaiga laiminga.
Tiek daug jame švelnumo rankų
Ir širdies dosnumo,
Akių šviesos, prisiglaudimų, meilės ir vilties,
Kad, rodos, nebelieka aštriabriaunių akmenų ant Jūsų kelio...

Aldoną GRAŽieNĘ 75-erių metų proga sveikina 

Marija, Rima N., Virga ir Liucija

Nekilnojamasis turtas 

Medinį namą su 12 a žemės 
Anykščių mieste J. Biliūno g.

Tel. (8-608) 67939.

1000 kv. m. sandėlį Troškūnų 
miestelyje. Yra vandentiekis, elek-
tra, telefono linija. Kaina 11 500.

Tel. (8-682) 51146.

Unikalų 1 ha žemės sklypą šalia 
Kavasko, ant Šventosios kranto. 
Yra leidimas statybai, projektas, 
pamatai, elektros įvadas.

Tel. (8-615) 70811.

Sodybą Pakalnių k. Kurklių sen., 
0,75 ha, medinis suremontuotas 
namas (baldai, buitinė technika), 
pirtis, 2 ūkiniai pastatai, lauko ži-
dinys, rūsys, 15 a prūdas. 38 000 
Eur.

Tel. (8-600) 87887.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli 
miškas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

Butą.
Tel. (8-686) 77184.

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

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

Tel. (8-609) 35788.

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

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

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

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

Įmonė NIKSOFT - visus verše-
lius auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Tel. (8-617) 33914. 

Serbentus. Didesnį kiekį gali paimti 
iš namų.

Tel. (8-601) 21323, 
Kalno 4, Anykščiai.

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

kuras

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, kala-
dukais. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850. 

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Supjaustytas lapuočio medžio 
atraižas. Skaldytas malkas (turi 
uosio). Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

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

Tel. (8-683) 08828.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Perka įvairų mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

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

Pradedamas naujas lietuviškų 
durpių briketų gamybos sezonas.

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

Gyvuliai

Karves.
Tel. (8-618) 02795.

Karvę.
Tel. (8-678) 72541.

kita

Juoduosius serbentus. Galima 
pasiskinti patiems.

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

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

Veršingą telyčią ir rulonų vynio-
tuvą “Kverneland”.

Tel. (8-606) 72091.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, 
Eimantė, Kamilis, Ervinas.

šiandien

liepos 19 d.

liepos 20 d.

liepos 18 - 20 d. jaunatis.

 

Aurėja, Galigantas, Mantigai-
lė, Vincentas, Auksė, Vincas.

Aurelijus, Česlovas, Elijas, 
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, 
Alvyda.

anekdotas

FORUMAS EUROPA

oras

+23 

+12

(Atkelta iš 1 p.)

+++
+  Lankytojų centro rekonstrukcija atnaujino vieną iš senosios dvar-

vietės statinių duodama pradžią unikalaus kampelio atsinaujinimui. 
+  Sutvarkyta aplinka, atsiradusi vidaus ekspozicija tapo dar vienu 

įdomiu traukos centru.
+  Atsirado vieta konferencijoms, seminarams, mokymams.

Ministerija mus baus
Sako, čia gimdyt uždraus
Ot, brolau, laisva šalis
Akušerinė dalis

 

Amiliutė jaudinasi, kad gali 
uždaryti ligoninėje gimdymo 
skyrių

Pasakykit, ką daryti
Jei prireiktų man gimdyti
Juk su mano sveikata
Vilniuj būtų sarmata.

Na, o čia  savi visi
Kiek tik nori, tiek guli
Kuo ramiausiai pagimdai
Ir knygelę sau skaitai.

Reikia čia rimtai kovoti
Ir gimdyti nesustoti
Agituosiu ir kaimynes
Dėl šio skyriaus būtinybės.

Pastatas nekainavęs rajono biudžetui
VOX populi

Anykščių dvaras rašytiniuose šaltiniuose paminėtas dar XV 
amžiaus viduryje. Dvarvietės teritorijoje 1864–1874 metais pasta-
tyta mūrinė cerkvė, išlikusi iki šių dienų. Dvaro pastatuose nuo 
1806 metų veikė mokykla – čia mokėsi ir dirbo lietuvių literatūros 
klasikas Antanas Žukauskas – Vienuolis, mokėsi rašytojas Jonas 
Biliūnas, profesorius, archeologas Petras Tarasenka. Tarybiniais 
metais čia buvo rajono kūrybos ir dailės mokykla,  o 1998-aisiais 
viename pastate įsikūrė Anykščių regioninio parko direkcijai.

Regioninio parko direkcija, įsikūrusi viename iš dviejų išlikusių se-
nosios Anykščių mokyklos pastatų, XIX amžiuje pastatytų senosios 
Anykščių dvarvietės teritorijoje, ilga laiką buvo apgailėtinos būklės. 

Dabar abu dvarvietės pastatai Europos lėšomis prikelti antram 
gyvenimui – viename įsikūrė Anykščių regioninio parko lankyto-
jų centras, kitame – Anykščių menų inkubatorius.

„Anykšta“ domėjosi, kaip anykštėnai vertina daugiau kaip 
prieš penkerius metus  įgyvendintą Anykščių regioninio parko 
lankytojų centro projektą.

  Saugomų teritorijų tvarkymas 
I etapas paraiskos kodas: VP3-1.4-AM-02-V-01-001.

  Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.
  Veiksmų programos prioritetas: Vietinė ir urbanistinė plėtra. 

kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai.
  Veiksmų programos prioriteto priemonė: Biologinės įvairovės 

ir kraštovaizdžio apsauga.
  Projektas - Anykščių regioninio parko lankytojų centras.
  Bendra projekto vertė: 2 989 890 Lt.
  Europos Sąjungos lėšos: 2 989 890 Lt.
  Projekto autoriai – UAB „Panevėžio miestprojektas“.
  Rangovas - UAB „Anrestas“.
  Darbų pradžia: 2008 rugpjūčio 21d.
  Darbų pabaiga: 2009 rugsėjo 20 d.
  Statinio – bendras plotas 498 m2.

„Tai pakeitė mūsų 
gyvenimą“

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių regioninio 
parko direktorius: 

-Lankytojų centro su administracinėmis pa-
talpomis atsiradimas labai pakeitė mūsų gy-
venimą. Turime puikią vidaus ekspoziciją. Tai 
labai gera pagalbinė priemonė koncentruotai, 
vienoje vietoje, pristatyti visas mūsų parko ver-
tybes. Naujajame lankytojų centre esanti kon-
ferencijų salė leidžia mums organizuoti seminarus, rengti susitikimus, 
priimti įvairias parodas. 

Edukacijai pritaikėme medinių 
pastatų ansamblį

Daiva GASIŪnIEnė,  Anykščių rajono 
vyriausioji architektė:
- Ši vieta Anykščiams išskirtinė – tai Anykščių 

seniausia istorinė vieta, miesto reprezentacinė vie-
ta. Šio pastato sutvarkymas nėra tik atskiro pastato 
sutvarkymas. Tai kultūros objektų arealo dalis, jun-
gianti ir sudaranti kultūros, paveldo, gamtos objek-
tų visumą. Prasminga tai, kad Lietuvoje Medinių 
dvarų kultūros yra likę tik likučiai, o Anykščiams 
pasisekė išsaugoti ir tinkamai sutvarkius  pritaikyti 
kultūrinei edukacinei paskirčiai visą išlikusį medinių pastatų ansamblį.

anyksta.lt

Ne
57.4%  

Ar šventėt Valstybės dieną?

Balsavo 94

taip
42.6%  

Žodžiai kuriuos SUNKU pasaky-
ti esant girtam:

1 Sociologija
2 Laplandija
3 Profesionalas

Žodžiai, kuriuos LABAI SUN-
KU pasakyti esant girtam:

1 Gibraltaras
2 Trabekulotomija
3 Orangutangiukas
4 Determinantas

Žodžiai, kurių NEĮMANOMA 
pasakyti esant girtam:

1 Ne, daugiau man nebepilkite…
2 Ne, nedainuosiu,vistiek manęs 

niekas neklauso…
3 Labas vakaras pareigūne, kaip 

malonu, kad jūs mane sustabdėte.
4 Ne, nenusirenginėk, tu ne mano 

skonio

***

Atvažiavo pora pailsėti į Ispani-
ją. Trečios dienos vakare, kol vyras 
gaivinosi bare, žmona pradingo. 
Vyras, pakėlęs vėją, iš mačiusių-
jų sužinojo, kad žmona nuėjo pas 
doną Pedro.

- Koks dar donas Pedro?!
Jam parodo viešbutį ir pasako nu-

merį. Vyras tyliai įsėlina, žvilgt pro 
plyšį - tyli muzika, ištaiginga lova, 
ant lovos guli aukštas, įdegęs ir vy-
riškas donas Pedro. Atsiveria dušo 
durys ir išeina žmona: pablyškusi, 
plaukai sutaršyti, pilvas nukaręs, 
krūtys maskatuoja... Vyras galvoja: 

- Jomajo, kaip nepatogu prieš 
doną Pedro...

Tarsi raktas nuo 
paslapčių dėžutės

Kristina KIAUŠAITė, 
muziejininkė, anykštėnė: 
- Anykščių regioninis parko lankytojų centras 

labai puikus dalykas. Tai tarsi raktas anykštė-
nams ir mūsų miesto svečiams nuo paslaptingos 
dėžutės, kurį pasukęs gali vienoje vietoje pama-
tyti subtiliai parodytą Anykščių krašto nuostabią 
gamtą ir kultūrą. 


