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Antanas Drilinga: „Tėvų troboj daug 
mano knygų parašyta” Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Vakar Miesto šventėje inau-
guruotas Anykščių garbės pi-
lietis, pavasarį 80 – ečio jubi-
liejų šventęs, rašytojas, poetas, 
vertėjas Antanas Drilinga.

Tai devintasis Anykščių ra-
jono garbės pilietis. Šis vardas, 
rajono Tarybos sprendimu, 
kasmet suteikiamas Anykščių 
kraštui nusipelniusiam asme-
nui.

Apie 40 poezijos ir prozos 
knygų, tarp jų 7 romanus, ke-
lias atsiminimų knygas, išlei-
dęs, sukūręs libretus muziki-
niams veikalams, A. Drilinga 
yra vienas iš nedaugelio lai-
mingųjų, galintis vasaras leisti 
gimtinėje, Plikiškių kaime.

Dar nenuseko Antano Drilingos gimtinės šulinys…

Turizmas
Viena valdžia skyrių kūrė, 

kita naikina. Ir abi teisios. Vie-
nai reikėjo, kitai - nebe. Tačiau 
netikiu, kad be naujo skyriaus 
ši valdžia išsivers, vis tiek kokį 
nors įkurs. Greičiausiai - pabė-
gėlių, nes greitu laiku Lietuvai 
teks priimti afrikiečių. Taip mes 
į tarptautinę erdvę lengviau in-
tegruosimės ir turistų nereikės 
medžioti - jie gyvens čia. 

Linas BITVINSKAS

Socdemai pasidavė be kovos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, Anykščių rajono Tarybos posėdyje, praėjus gal pusvalandžiui po prisiekimo, Antiko-
rupcinės komisijos pirmininku buvo išrinktas Raimundas Razmislavičius. Į šias pareigas ekskomisarą 
praleido Anykščių socialdemokratai, taip pademonstruodami savo politinį analfabetiškumą.

KGB rezervo kapitonas Vilius Juodelis (antras iš kairės) netapo Antikorupcinės komisi-
jos pirmininku. Taryba nusprendė, kad geriau šį darbą dirbs buvęs Anykščių policijos 
viršininkas, vyresnysis komisaras Raimundas Razmislavičius (trečias iš kairės).

Pirmoji Lajų 
tako prekybos 
kregždė – jūrinis 
konteineris 

4 psl.

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS

102-ąją Kęstučio Tubio me-
ravimo dieną prasidėjo Anykš-
čių miesto šventė.

5 psl.

Vienas „svarbiausių“ sprendimų - 
sunaikinti mamos bijūnus

Savivaldybės administraci-
jos direktorė Veneta Veršulytė: 
„Spaudimas manęs neišmuša iš 
vėžių.“ 

Donorystė. Šiandien nuo 
9 iki 16 val. Anykščiuose, 
A.Baranausko aikštėje, vyksta 
kraujo donorystės akcija, kurią 
organizuoja VšĮ Nacionalinio 
kraujo centras. 

Transportas. Miesto šventės 
dienomis bus ribojamas eismas. 
Šeštadienį nuo 7 val. bus drau-
džiamas eismas nuo Vilniaus g. 
iki V. Kudirkos sankryžos (įsuki-
mas į prekybos centrą „Norfa“) ir 
Taikos g. dalyje iki Šaltinio ga-
tvės.

Struktūra. Anykščių rajono 
Taryba ketvirtadienį be didesnių 
diskusijų pritarė savivaldybės 
administracijos struktūros pakei-
timui. Po pertvarkos savivaldy-
bėje sumažės vienu skyriumi ir 
dviem darbuotojų etatais.

Svečiai I. Šiandien Anykščių 
miesto parke nuo 10 valandos 
vyks krepšinio varžybos 3x3, 
kuriose dalyvaus ir komanda ,,3 
už Lietuvą“ – joje turėtų žaisti du 
kartus olimpinis čempionas Vir-
gilijus Alekna, buvęs Anykščių 
meras Darius Gudelis ir buvęs 
krepšininkas Arnas Kazlauskas.  

Svečiai II. Kitą savaitę Anykš-
čiuose lankysis dainininkas ir 
publicistas Marijonas Mikutavi-
čius bei humoristas Paulius Am-
brazevičius. Garsūs svečiai liu-
dys troškūniečių „youtuberių“ 
byloje. Ketvirtadienį Anykščių 
rajono apylinkės teismas tęs 
„Youtube“ filmuko „Šetone, 
prašau“ kūrėjų, Troškūnų seniū-
nijos gyventojų Vaidoto ir Man-
to Grincevičių bei Giedriaus 
Sasnausko bylos nagrinėjimą. 
Vaikinai kaltinami nesantaikos 
kurstymu.

Kovos. Realiausia pretendente į 
A.Baranausko pagrindinės moky-
klos vadovus laikoma šios moky-
klos specialiojo ugdymo skyriaus 
- daugiafunkcio centro vadovė 
Dalia Kugienė, o dėl A.Vienuolio 
progimnazijos direktoriaus kėdės 
gali vykti kova tarp dviejų rajono 
Tarybos narių - socialdemokrato 
Egidijaus Šilaikos bei liberalės 
Danutės Mažvylienės.

Vilkai pjauna 
jau ne pavienes 
avis, o bandas
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spektras

tayba vilkai

Temidės svarstyklės
Dingo. 2015-07-16 apie 22 

val. Anykščių r. sav., Anykščių 
sen., iš namų išėjo ir iki šiol ne-
grįžta 55-erių metų vyriškis.

Mušė. 2015-07-17 apie 20 
val. 30 min. Anykščių r. sav., 

Troškūnų sen., 54-erių metų mo-
teris panaudojo fizinį smurtą prieš 
savo 85-erių metų motiną.

Smurtavo. 2015-07-22 apie 17 
val. 10 min. Anykščių r. sav., Vie-
šintų mstl., konflikto metu neblai-
vus (1,43 prom.) vyriškis, gimęs 

1957 m., panaudojo fizinį smurtą 
prieš 28-erių metų dukrą. Įtariama-
sis sulaikytas ir uždarytas į arešti-
nę.

Apvogė. 2015-07-22 apie 7 val. 
Anykščiuose, Šaltupio g., pastebė-
ta, kad išdaužus langą įsibrauta į 

kavinę ir pavogti alkoholiniai gė-
rimai. Nuostolis tikslinamas.

Tyrimas. 2015-07-23 Utenos 
apskr. VPK Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
vyro, gimusio 1958 m., mirties 
priežasties nustatymo.

Šis viešai paskelbtas kvietimas 
verslininkams nėra konkursas, ta-
čiau, jeigu norinčių prekiauti atsi-
rastų daugiau nei du, tektų daryti 
atranką. Pirmosiomis po skelbimo 
pasirodymo žiniasklaidoje dieno-
mis prekyba šalia Lajų tako domė-
josi tik vienas verslininkas. 

Jau anksčiau laikinas prekybos 
leidimas iš laikino statinio šalia 
Lajų tako išduotas kavinės „Pasa-
gėlė“ savininkei Laimai Vasiliaus-
kienei. Pasak savivaldybės Vieti-
nio ūkio ir turto valdymo skyriaus 
vyriausiosios specialistės Natašos 
Kiliuvienės, L.Vasiliauskienei pre-
kybos leidimas išduotas trejiems 
metams, tačiau nėra sutarties, kuri 
įpareigotų verslininkę užsiimti pre-
kyba šalia Lajų tako visą leidimo 
galiojimo laiką.

L.Vasiliauskienei skirta preky-
bos vieta ir kitos dvi, kurios yra 
siūlomos verslininkams yra 15 

Pirmoji Lajų tako prekybos 
kregždė – jūrinis konteineris 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Prieš savaitę Anykščių rajono savivaldybės administracija pa-
skelbė kvietimą verslininkams, norintiems prekiauti prie Lajų 
tako. Nurodoma, jog yra dvi laisvos prekybos vietos, kuriose vers-
lininkai galėtų įsirengti laikinus statinius.

kv. m. ploto. „Pasagėlės“ savinin-
kei prekybinė teritorija išnuomota 
už simbolinę kainą – ji mokės 90 
eurocentų už kvadratinį metrą per 
mėnesį.

Kalbėdama su „Anykšta“ „Pa-
sagėlės“ savininkė dėstė, kad 
galimai atsirasiančių konkuren-
tų šalia Lajų tako ji nesibaimi-
na, atvirkščiai, gal prekybininkų 
koncentracija duos naudos. Tiesa, 
L.Vasiliauskienė dėstė, kad dėl 
prekybos šalia Lajų tako perspek-
tyvų ji nėra užtikrinta – pradžioje 
verslininkė ketina prekiauti tik 
ledais, kava, gaiviaisiais gėrimais 
ir pan. Iki rugpjūčio pradžioje 
planuojamo Lajų tako atidarymo 
jai skirtoje prekybos vietoje „Pa-
sagėlės“ savininkė pastatys jūri-
nį konteinerį, į kurį nakčiai bus 
sunešami lauko baldai ir įranga. 
„Pasagėlė“ turi ir autobusą, ku-
riuo teikia mobilios virtuvės pas-

laugas. „Man rūpi ne tik verslas, 
bet ir Anykščių vaizdas. Nestaty-
sime prie Lajų tako autobuso, kad 
neatrodytume kaip čigoniukai. O 
konteineris nesunkiai išmontuoja-
mas, nesiseks prekiauti – išsivešiu 
jį į sodą.“ – šypsojosi verslininkė. 
Ji kalbėjo, kad kai paaiškės kokie 
lankytojų srautai ir jų įpročiai, 
tada spręs, ar didinti prekybos 
asortimentą (pvz. imtis preky-
bos pašildomais užkandžiais), ar 
apskritai išsigabenti konteinerį iš 
Anykščių šilelio.

Naujoji rajono valdžia sužinoju-
si, kad ankstesnieji rajono vadovai 
išdavė tik vieną prekybos leidi-
mą, kai yra trys laisvos prekybos 
vietos, regis, pradžioje įžvelgė 
skandalą. Tačiau šią savaitę savi-
valdybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė „Anykštai“ sakė, 
kad pagal tuo metu galiojusią pre-
kybos leidimų išdavimo tvarką – 
pažeidimų nepadaryta. O dabar ži-
niasklaidoje įdėto skelbimo tikslas 
– informuoti verslininkus, pranešti 
žinią, kad dar galima šalia Lajų 
tako imtis prekybos.   

Šalia Lajų tako prekybinin-
kams yra skirti trys 15 kv. 
metrų plotai. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Neteisėtai. Premjeras Algirdas 
Butkevičius sako, kad jam nepri-
imtina kultūros viceministro „dar-
biečio“ Vytauto Vigelio kandidatū-
ra, kuri su juo prieš paskiriant į šį 
postą nebuvo derinta, ir paskyrimą 
vadina neteisėtu. „Ne, su manimi 
nebuvo derinta, ir jau pirmadienį 
kultūros ministras ateina pas mane, 
ir mes turėsime su juo pokalbį“, - 
penktadienį sakė Ministras Pirmi-
ninkas. Klausiamas dėl V. Vigelio 
likimo, A. Butkevičius sakė, kad 
kultūros ministrui Šarūnui Biru-
čiui jis žinomas. „Dėl to, kad jisai 
nederino šitos kandidatūros, jisai 
pažeidė koalicijos sutartį ir susita-
rimą. Mano nuostata jam žinoma, 
kad jis paskirtas neteisėtai“, - teigė 
A. Butkevičius. 

Pakrikštijo. Penktadienį Pa-
krančių apsaugos rinktinės Kopga-
lio užkardos krantinėje pristatytas 
ir pašventintas naujas patrulinis 
pasieniečių laivas „Aleksandras 
Barauskas“. Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos (VSAT) naujo 
patrulinio laivo krikšto ceremo-
nijoje dalyvavo Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Pagal laivų inaugu-
racijos tradicijas Lietuvos vadovė 
simboliškai į laivo bortą sudaužė 
putojančio vyno butelį.

Išteisino. Vilniaus apygardos 
teismas buvusį Seimo narį Vitą Ma-
tuzą, kaltintą sukčiavimu įgyjant 
didelės vertės turtą, piktnaudžiau-
jant tarnyba, siekiant asmeninės ir 
turtinės naudos bei kyšininkavimu, 
o lobistą Andrių Romanovskį, kal-
tintą piktnaudžiaujant tarnybine 
lobisto padėtimi, išteisino.

Mokės. Nuo šiol mokiniai nepra-
ras nė vienos pamokos dėl to, kad 
jų mokytojai išvyks pasitobulinti 
į kursus, dalyvaus projektuose, ti-
krins olimpiadų darbus ar dėl kitų 
priežasčių negalės vesti pamokų. 
Mokytojams už kolegų pavadavi-
mą bus mokoma papildomai. 

Pasai. Išaiškinus ne vieną atvejį, 
kai privatūs veterinarijos gydyto-
jai, talkindami veisėjams, klastoja 
gyvūnų augintinių pasus, įrašus 
apie jų amžius ar skiepus, Valsty-
binė maisto ir veterinarijos tarny-
ba (VMVT) griežtina jaunikliams 
išduodamų dokumentų kontrolę. 
Nuo rugpjūčio 1 iki gruodžio 31 
d. gyvūno augintinio pasus šunų, 
kačių ir šeškų savininkams tiesio-
giai išduos tik VMVT teritorinių 
padalinių valstybiniai veterinarijos 
gydytojai.

Statistika. Per savaitę - liepos 
17-23 dienomis - Lietuvos keliuo-
se ir gatvėse žuvo 2 žmonės. Abu 
jie dviračių vairuotojai - 40 metų 
vyras ir 51 metų moteris. Sužeisti 
67 žmonės. Lietuvos kelių poli-
cijos tarnybos duomenimis, per 
savaitę šalyje, pirminiais duome-
nimis, įvyko 49 eismo įvykiai, ku-
riuose nukentėjo žmonės. Neblai-
vūs vairuotojai sietini su 2 eismo 
įvykiais.

Vakcina. Jau netrukus bus įre-
gistruota pirmoji vakcina nuo 
mirtinos tropinės ligos maliarijos. 
Europos vaistų agentūra (EMA) 
penktadienį Londone paskelbė tei-
giamą „Mosquirix“ preparato ver-
tinimą. Nepaisant to, kad vakcinos 
veiksmingumas ribotas, jos teigia-
mas poveikis nusveria rizikas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją.

R. Tolušienė, paklausta, galbūt 
muziejus savo gimimo dieną mini 
kasmet, pasakojo: „Kiekvienais 
metais muziejaus gimtadienio 
nešvenčiame, bet datą prisimena-
me. Jis atidarytas liepos 24 dieną.  

Angelų muziejų pamėgo ir 
užsieniečiai

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Vakar Anykščių Angelų muziejus atšventė 5-ąjį gimtadie-
nį. Apie muziejaus gyvavimą, lankytojus ir nutūpusius angelus 
„Anykštai“ pasakojo Angelų muziejaus vedėja Rita Tolušienė.

2010 metais ponia Beatričė Klei-
zaitė-Vasaris padovanojo angelų 
kolekciją. Kad būtų galima priim-
ti šią kolekciją, rūpinosi ir rajono 
valdžia, ir vyriausioji rajono archi-
tektė Daiva Gasiūnienė, ir muzie-
jus. Labai tuo džiaugiamės: toks 
jausmas, kad visi padeda ir visi 
rūpinasi angelais“. 

Buvo skelbiama, kad Angelų 
muziejus yra vienintelis ne tik Lie-
tuvoje, bet ir Europoje, bet ar iš 
tikrųjų taip yra? „Yra Angelo mu-
ziejus Šiauliuose. Privačių kolekci-
jų, žinoma, yra, bet, kiek pastebė-
jome, privačios kolekcijos dažnai 
būna menkavertės. Mūsų tikslas 
– sukaupti profesionalių meninin-
kų darbus. Kartais, plenerų metu, 
žmones net išprovokuojame, kad 
mums sukurtų angelą, nors tema ir 
būna kita“, – apie Anykščių Ange-
lų muziejaus išskirtinumą kalbėjo 
R. Tolušienė. 

Paklausta, ar šis muziejus sulau-

kė populiarumo, vedėja sakė: „Iš 
pradžių jame daugiau lankydavosi 
vietiniai gyventojai, edukacinėse 
programose dalyvaudavo Anykš-
čių rajono vaikai. Vėliau žmonės 
pradėjo atvažiuoti iš visos Lietu-
vos. Dabar muziejų lanko latviai 
– jų atvyksta vis daugiau ir toks 
jausmas, kad jų šiuo metu būna 
daugiau nei lietuvių. Taip pat buvo 
lankytojų ir iš Baltarusijos, Vokie-
tijos, kitų šalių“. 

Kasdien muziejuje apsilanko 
skirtingas skaičius žmonių, tai 
priklauso nuo sezono. „Gegužės 
mėnesį lankytojai važiuoja gru-
pėmis – ne tik moksleiviai, bet ir 
suaugusieji. Vėliau – birželį, liepą, 
rugpjūtį važiuoja šeimomis. Sezo-
no metu lankytojų turime nemažai. 
Būna, kad per dieną apsilanko 30, 
50, būna – net ir 200. Būna dienų, 
kada į muziejų ateina ir 3 žmonės“, 
– pasakojo R. Tolušienė.

Angelų muziejaus vedėja 
džiaugėsi: „Dabar esame tikras 
muziejus – jau turime ir muzie-
jaus fondus. Iš pradžių viskas 
buvo ekspozicijoje. Šiuo metu 

muziejuje yra apie 300 angelų. 
B. Kleizaitės-Vasaris kolekcijoje 
buvo 109 angelai, kunigas Justas 
Jasėnas padovanojo per 10 an-
gelų. Yra plenerų metu sukurti 
darbai, kartais įstaigos padova-
noja, lankytojai“. Nuolatinėje 
muziejaus ekspozicijoje išvysite 
Leonardo Gutausko, Aloyzo Sta-
siulevčiaus, Vytauto Igno, Rimo 
Bičiūno, Marijaus Piekuro sukur-
tus angelų paveikslus. Nuo pat 
muziejaus įkūrimo organizuoja-
mi angelų kūrėjų plenerai, akcija 
„Dovanok muziejui angelą”.

Antrajame Angelų muziejaus 
aukšte įrengta ekspozicija, kurioje 
– profesionalių menininkų: Leono 
Striogos, Vlado Vildžiūno, Astos 
Vasiliauskaitės, Valentino Ajaus-
ko, Giedrės Riškutės ir kt. sukurti  
angelai. 

Per penkerius veiklos metus 
Angelų muziejų aplankė per 50 
tūkstančių lankytojų. Čia vyks-
ta koncertai, susitikimai, parodų 
pristatymai, edukacinės pamokos 
„Angelų burtai“, „Laiškas ange-
lui“. 

Skulptorius Vaidas Ramoš-
ka, papuošęs sostinę ange-
liukais, tokį prieš savaitę 
„nutupdė“ ir ant Angelų 
muziejaus stogo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Šiomis dienomis ruošiamasi 
ir miesto stadiono rekonstrukci-
jos projekto viešajam pirkimui. 
J.Biliūno gimnazijos stadionas 
bus tvarkomas VIP-o (skirta 800 

Rekonstruos du stadionus
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių mero patarėjo Kęstučio Indriūno teigimu, jau įvyko 
viešasis Anykščių J. Biliūno gimnazijos stadiono rekonstrukcijos 
rangos darbų pirkimas ir, jeigu nebus teisinių ginčų, iki žiemos 
turėtų būti patiesta dirbtinė futbolo aikštės danga. 

tūkst. litų arba 232 tūkst. eurų), o 
miesto stadionas - rajono biudžeto 
lėšomis.

K.Indriūnas „Anykštai“ sakė, 
kad miesto stadione planuoja-

ma įrengti natūralios dangos, 
standartinių išmatavimų futbolo 
aikštę, bei numatyti erdves, ku-
riose ateityje būtų galima įrengti 
teniso kortus. Pirmajame etape 
planuojama tik sutvarkyti stadi-
ono aikštę bei įrengti vejos lais-
tymo sistemą. Darbus tikimasi 
pradėti ir baigti dar šiais metais. 
K.Indriūnas, paklaustas, kiek 

kainuos miesto futbolo aikštės 
sutvarkymas (aptvarkymas), 
sakė, jog „tikrai ne šimtus tūks-
tančių“.

J.Biliūno gimnazijos nestandar-
tinių išmatavimų futbolo aikštę 
juos nestandartinio ilgio bėgimo 
takai. O standartinių išmatavimų 
miesto futbolo stadionas bus aps-
kritai be bėgimo takų. 
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Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Aldona BALČIŪNIENĖ, Gi-
lių (Anykščių sen.) kaimo gyven-
toja:

- Į šventę eisime. Tikiuosi gero 
šeštadienio vakaro koncerto, įspū-
dingų fejerverkų. Patinka floristi-
niai kilimai, mugė. Dalyvausime, 
kur suspėsime. Beje, sulauksiu 
svečių iš Kauno ir Londono. 

Liucija KAMINSKIENĖ, Mi-
tašiūnų (Troškūnų sen.) kaimo 
gyventoja:

- Gyvenu kaime. Tikras už-
kampis, net autobusai nevažiuoja, 
tik rudenį, kai vaikus į mokyklą 
pavežėja. Skęstame dulkėse, ta-
čiau niekas dėmesio į tai nekrei-
pia. Norėtume dalyvauti šventėje, 
tačiau kaip ją pasiekti, kuo nu-
važiuoti? Buvom reikalingi, kol 
dirbom.

Jonas BUZILIAUSKAS, 
Anykščių kultūros centro teatro 
režisierius:

- Gerai padirbėti, kad būtų įdo-
mu ir smagu žmonėms, kurie gy-
vena, kurie atvažiuos. Kažko ypa-
tingo nebus, tačiau renginių daug 
ir kiekvienas gali pasirinkti. Seki-
te reklamą, skaitykite „Anykštą“ 
ir į šventinius renginius ateikite 
su gera nuotaika. 

Ko tikitės 
iš miesto 
šventės?

Kai mirtis aplanko namus, 
kai artimas žmogus palieka 
gyvuosius – širdyje lieka di-
delis skausmas.

Reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą šeimai, mirus Kęstučiui 
Jarukui.

AB “Anykščių kvarcas” 
kolektyvas

Telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė šią sunkią netek-
ties valandą. Mirus Virgaudui 
Grybui, nuoširdžiai užjaučia-
me šeimą ir artimuosius. 

UAB „BALTOM“ 
kolektyvas

užuojauta

Vylėsi, jog gelbės Vyriausybės
atstovas

Rajono Taryba Antikorupcinės 
komisijos pirmininką renka opo-
zicijos siūlymu, mero teikimu. 
Birželio mėnesio posėdžiui rajono 
Tarybos opozicinė socialdemokra-
tų frakcija savo kandidatu pasiūlė 
buvusį savivaldybės administraci-
jos direktorių, KGB rezervo kapi-
toną Vilių Juodelį. Meras Kęstutis 
Tubis teikė šią kandidatūrą balsa-
vimui, tačiau Taryba balsavo prieš 
V.Juodelį. Kiti keturi Antikorup-
cinės komisijos nariai birželį buvo 
išrinkti, o penktojo nario ir tuo 
pačiu komisijos pirmininko vieta 
liko laisva.

Socdemai savo partijos sky-
riaus tarybos posėdyje nuspren-
dė antrą kartą siūlyti to paties 
V.Juodelio kandidatūrą. Tuo tarpu 
rajono Tarybai pateiktame spren-
dimo projekte buvo įrašyta LSDP 
Anykščių skyriaus pirmininko 
Dainiaus Žiogelio pavardė. Ta-
rybos posėdžio išvakarėse meras 
K.Tubis „Anykštai“ sakė, kad 
jis V.Juodelio kandidatūros antrą 
kartą balsavimui neteiks (ši žinia 
buvo paskelbta portale anyksta.
lt). Tuo tarpu D.Žiogelis mūsų lai-
kraščio paklaustas, kaip jo frakcija 
elgsis, jei meras siūlys jo paties, o 
ne V.Juodelio kandidatūrą, regis, 
vylėsi, kad socdemų problemas 
išspręs Vyriausybės atstovas Ute-
nos apskrityje Imantas Umbražiū-

Socdemai pasidavė be kovos

nas. Deja, Vyriausybės atstovas  
Tarybos posėdyje ironizavo, jog 
„nėra įgaliotas politikams aiškinti 
teisės normų“ ir patarė „vadovau-
tis protingumo kriterijumi“. Pro-
tingumo kriterijus buvo ypač pa-
lankus merui K.Tubiui, kuris apie 
V.Juodelio galimybes būti Anti-
korupcinės komisijos pirmininku 
pareiškė: „Tą pačią kandidatūrą 
antrą kartą teikti balsavimui nėra 
tikslinga“.

Raimondas Razmislavičius
vaidino „Hamletą”

D.Žiogelis aiškino, jog „vietos 
savivaldos įstatyme nėra parašy-
ta, kad negalima tos pačios kan-
didatūros svarstyti antrą kartą.“  
K.Tubis dar kartą patikino, kad 
V.Juodelio kandidatūros neteiks 
ir paklausė, ar D.Žiogelis sutinka 
būti rajono Tarybos Antikorupci-
nės komisijos pirmininku. Šiai, 
akivaizdžiai prognozuotinai situ-
acijai, socialdemokratai kažkodėl 
buvo nepasiruošę. „Mūsų partija 
nėra vieno žmogaus organas. Ti-
krai nesutinku ir prašau teikti tą 
pavardę, kuri mūsų pateikta.“ – 
kalbėjo D.Žiogelis, lyg ir teisin-
damasis, kad jį kvailai elgtis įpa-
reigojo partija.

O K.Tubis galimą posėdžio eigą 
buvo sustrategavęs ir pasiruošęs 
net potvarkį. „Pasirašau potvar-
kį ir teikiu R.Razmislavičiaus 
kandidatūrą“ – pranešė meras. 
Žuvusį Vytautą Galvoną rajo-

no Taryboje pakeitęs partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ atstovas 
R.Razmislavičius - formaliai lai-
kytinas opozicijos nariu. Tačiau, 
akivaizdu, kad ekskomisarai 
K.Tubis ir R.Razmislavičius ti-
krai nėra politiniai priešininkai, o 
ir pats R.Razmislavičius dar prieš 
tapdamas rajono Tarybos nariu 
neslėpė, kad vargu, ar jis bus opo-
zicijoje. 

Išgirdęs K.Tubio siūlymą, 
R.Razmislavičius dėjosi nustebęs. 
„Esu keblioje situacijoje. Pirmiau-
sia, sunku atsakyti“ – pakankamai 
kokybiškai vaidino ekskomisa-
ras. R.Razmislavičius dar kalbėjo 
apie teisės aktus, klausė Tarybos 
ar jis „čia nesukels tik daugiau 
chaoso“... Tarybos dauguma, ži-
noma, galvų linksėjimais pareiškė 
palaikymą, Vyriausybės atstovas 
taip pat ramino, sakydamas „ne-
susitarsit čia – susitiksit kažkur 
kitur“. I.Umbražiūnas omenyje, 
matyt, turėjo teismus, o ne tarpu-
vartes... Ir kiek „paišsidirbinėjęs“, 
R.Razmislavičius sutiko.

Net ir įvykių eigai tapus visiš-
kai aiškiai, socdemų ketvertas 
Taryboje nesugebėjo priimti jokio 
sprendimo. Jie galėjo reikalauti 
balsavimo dėl V.Juodelio kandi-
datūros teikimo balsavimui, galė-
jo Antikorupcinės komisijos pir-
mininku sutikti tapti D.Žiogelis 
(tada partija būtų nepraradusi pos-
to), galėjo protestuodami išeiti iš 
salės ir t.t. Bet D.Žiogelis nelabai 
ryžtingai pareiškė tik tiek: „Mes 
jautėm tokią poziciją, mes kaip ir 
protestuojam – nedalyvaujam bal-
savime“. 

„Ačiū. Gerbiu jūsų poziciją“ – 
D.Žiogelio žodžius oriai palaimi-
no meras.

Socdemams „kaip ir protestuo-
jant“, visiems kitiems Tarybos 
nariams balsavus „už“, Antiko-
rupcinės komisijos pirmininku 
išrinktas R.Razmislavičius. Beje, 
pats R.Razmislavičius dalyvavo 
savęs rinkime ir susilaikė. Libe-
ralas, teisės profesorius Audrius 
Bitinas naujam vyriausiajam an-
tikoruptoriui po balsavimo patarė, 
kad balsavimuose už save nederė-
tų dalyvauti.       

Antikorupcinėje komisijoje 
Anykščių socialdemokratai netu-
rės ne tik pirmininko, bet ir eilinio 
nario. Birželio mėnesį į šią komi-
siją buvo išrinkti „darbietis” Alf-
rydas Savickas, liberalai A.Bitinas 
ir Žana Loginova bei konservato-
rius Valentinas Patumsis. 

Vyriausybės atstovas Iman-
tas Umbražiūnas nesiėmė 
nei teisėjo, nei taikdario vai-
dmens – Antikorupcinės ko-
misijos pirmininko rinkimų 
peripetijas paliko išsinar-
plioti patiems politikams.

Užjaučiame medžiotojų klu-
bo „Elnias“ pirmininką Alvidą 
ZLATKŲ, mirus broliui.

Anykščių MŽD valdyba

LSDP Anykščių skyriaus pir-
mininkas Dainius Žiogelis, 
atsisakęs būti rajono Tary-
bos Antikorupcinės komisi-
jos pirmininku, teigė vykdąs 
partijos valią.

Džiaugsmai tegul lieka, 
išbandymams – po 
papeikimą, o sunkumus – 
į gatvę be išeitinių!

Veneta VERŠULYTĖ, savival-
dybės administracijos direktorė, 
apie savo santykį su aplinka: 

„Pasaulį priimu tokį, koks  
jis yra, su duotais išbandymais, 
sunkumais ir džiaugsmais.“ 

Policijos suvestinėse 
apie susitikimus kol kas 
nepranešama

Imantas UMBRAŽIŪNAS, 
Vyriausybės atstovas Utenos 
apskrityje, kalbėjo per Anykščių 
rajono tarybos Antikorupcinės 
komisijos pirmininko rinkimus: 

„Nesusitarsit čia – susitiksit 
kažkur kitur“.

Ir nebėr „kaip ir 
pirmininko“ posto

Dainius ŽIOGELIS, LSDP 
Anykščių skyriaus pirmininkas, 
prieš balsavimą renkant Antiko-
rupcinės komisijos pirmininką: 

„Mes jautėm tokią poziciją, 
mes kaip ir protestuojam – neda-
lyvaujam balsavime“.

Net žaibas į tą pačią vietą
antrą kartą netrenkia

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
tai, kodėl neteikia Viliaus Juo-
delio kandidatūros į Antikorup-
cinės komisijos pirmininkus: 

„Tą pačią kandidatūrą antrą 
kartą teikti balsavimui nėra tiks-
linga“.

Atrodysit kaip jungos?

Laima VASILIAUSKIENĖ, 
verslininkė, apie tai, kodėl prie 
Lajų tako statys jūrinį konteine-
rį: 

„Man rūpi ne tik verslas, bet ir 
Anykščių vaizdas. Nestatysime 
prie Lajų tako autobuso, kad ne-
atrodytume kaip čigoniukai.“

Jei vyno kaina būtų kaip 
sovietmečiu – dirbtų be 
problemų

Saulius VILKAS, ūkininkas, 
apie šiuolaikinę techniką: 

„Buvęs kolūkio traktoristas 
vargu, ar sugebėtų tinkamai 
dirbti su šiuolaikine kompiuteri-
zuota žemės ūkio technika. Na, 
nebent pavažiuotų.“

Kiekvienam narkomanui 
po vieną šunį Ūką!

Aušra STAŠKEVIČIENĖ, 
Anykščių rajono Kriminalinės 
policijos skyriaus viršininkė, 
apie festivalyje „Devilstone“ su 
narkotikais įkliuvusius jaunuo-
lius: 

„Ne tik muzikos festivaliuose 
jaunimas nešiojasi narkotikus.“
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Vienas prilygsta trim

Važiuojant per Troškūnų lygumas 
dar ir dabar daug kur laukuose mato-
si šienainio rulonai.

Pasak Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vėdėjo Antano Bauros, pa-
vėluotas šienavimas nėra gerai, nes 
iš peraugusios žolės pašarų kokybė 
prasta. „Vienas rulonas šviežio, laiku 
paruošto šienainio prilygsta trim per-
augusios žolės rulonams. Taigi, tikri 
ūkininkai šienapjūtę baigė dar prieš 
Jonines ir pamiršo, nes spaudžia kiti 
žemės ūkio darbai, prasideda java-
pjūtė“, - pastebėjo A. Baura.

A.Bauros nuomone, teisingai 
darė stambieji ūkininkai didžiąją 
dalį šienainio paruošę tranšėjose, o 

Atrodo grėsmingai, 
bet taikūs
Didžioji šienapjūtė senokai pasibaigė, tačiau gyvulius šerti reikia ir vasarą. Dėl buvusios sausros 

vienu metu buvo išdžiūvusios ganyklos, todėl vienas stambiausių rajono ūkininkų, Troškūnų seniū-
nijos Rūkiškio kaime įsikūręs Saulius Vilkas sako, kad lietingas periodas atėjo pačiu laiku. 

ne rulonuose ir paminėjo kaip pa-
vyzdį Troškūnų seniūnijos ūkininką 
Saulių Vilką. Nors tokia pašarų ruo-
šimo technologija reikalauja spar-
tos, tačiau yra gerokai taupesnė ir 
patogesnė. „Rulone ruošiant pašarų 
„miksą“ tenka smulkint arba ištaršyt, 
o į tranšėjoje paruoštą šienainį įterpti 
priedus pašarų dalintuve daug pa-
prasčiau“, - sakė A. Baura. 

Rulonais prispaudė 
šienainio tranšėją

Rūkiškio kaimo ūkininkas S. Vil-
kas šienapjūtę baigė prieš pat Anta-
nines. 258 galvijus laikantis ūkinin-
kas pašarams turi dvi tranšėjas po 
500 tonų. Viena jų užpildyta šienai-
niu, o kita palikta kukurūzams, kurių 

S. Vilkas augina 40 hektarų. Jie po 
lietaus vešliai sužaliavo. 

Beje, kolūkmečiu buvo reikalau-
jama šienainio tranšėją užpildyti per 
3 dienas, tačiau, pasak ūkininko, ta 
tranšėja būdavusi dažniausiai metro 
storio. S. Vilko ūkyje ji 30 metrų il-
gio, 14 m pločio ir 4,5 metro aukščio. 
„Užpildėme ją per savaitę, - sakė S. 
Vilkas, pastebėjęs, kad tam jis turi 
našų, nors nenaują žolės smulkintu-
vą „New Holand“ ir kitą techniką, o 
šiomis dienomis jo technikos kiemą 
papildė naujutėlaitis universalus vi-
dutinio galingumo vokiškas trak-
torius. Gaminti šienainį tranšėjoje 
ūkininkui apsimoka, nes tai pigiau ir 
paprasčiau. “Ruloną tenka išvynioti 
ar susmulkinti norint įterpti pašarų 
priedus. Kita vertus, rulonai praver-

Ūkininkui Sauliui Vilkui per darbymetį talkina atostogaujantis sūnus Andrius.

„Hailendai“ atrodo grėsmingai, tačiau yra labai taikūs, šeimi-
ninko pašaukti iš karto ateina. 

Šioje tranšėjoje 500 tonų šienainio. 
Autoriaus nuotr. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

čia šeriant lauke laikomus mėsinius 
„Hailendo“ veislės galvijus, labai 
tinka prislėgti šienainį tranšėjoje, tad 
susukome 200 rulonų. Anksčiau juk 
šienainį tranšėjoje slėgdavome seno-
mis padangomis, smėliu“, - pasako-
jo ūkininkas.

Paminėjęs išties dideles pašarų 
ruošimo sąnaudas, ūkininkas su 
kartėliu užsiminė, kad Lietuvoje 
pieno supirkimo kainos mažiausios 
Europos Sąjungoje, tad didžiąją jo 
galvijų bandą sudaro mėsiniai senos, 
Prancūzijoje išvestos, „Limuzinų“ ir 
„Hailendų“ veislės galvijai. 

Pamačius gal toną sveriantį pla-
čiais ir aštriais ragais mojantį bulių 
darėsi nejauku, tačiau S. Vilkas pati-
kino, kad būtent šios veislės galvijai 
yra išskirtinai taikūs ir ramūs. Pa-
šaukti jie iš tikrųjų atėjo prie aptvaro 

krašto, leidosi paglostomi. 
Nuo Nepriklausomybės pradžios 

ūkininkaujančiam S. Vilkui be žmo-
nos Vilmos talkina ir abu sūnūs - 17 
-metis Audrius ir 24 – erių Donatas, 
beje, pasak tėvo, jau susikūręs nedi-
delį savo augalininkystės ūkelį. 

S. Vilkas Rūkiškio kaime sukūrė 
8 darbo vietas, o darbymečiu kar-
tais prireikia ir daugiau žmonių. Visi 
vietiniai - iš Raguvėlės ir Rūkiškio 
kaimų, tik vienas buvęs „furistas“ 
važinėja iš Panevėžio. Ūkininkas jų 
darbu patenkintas. Pasak S.Vilko, 
dabartinį kompiuterizuotą traktorių 
ar savaeigį smulkintuvą gali patikėti 
ne bet kam. „Buvęs kolūkio trakto-
ristas vargu, ar sugebėtų tinkamai 
dirbti su šiuolaikine kompiuterizuo-
ta žemės ūkio technika. Na, nebent 
pavažiuotų“ - juokėsi S. Vilkas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

102-ąją Kęstučio Tubio meravi-
mo dieną prasidėjo Anykščių miesto 
šventė. Gerai, kad porą dienų 
po „jubiliejaus“ palaukė – būtų 
100-ąją dieną jau vykę festivaliai, 
būčiau kaltinęs asmens kultu. 

Po 100 dienų galima valdžią 
kritikuoti. Nerašytos taisyklės net 
leidžia pažiūrėti, kaip jai sekėsi 
pradėti įgyvendinti programą. Tiesą 
sakant, prieš pradėdamas gilintis 
į liberalų prieš rinkimus duotus 
pažadus, buvau įsitikinęs, kad 
galėsiu tik pasišaipyti, bet pasirodo 
– klydau. Dirba žmonės. Programą 
vykdo. 

„Įvesime tvarką, kuri savival-
dybėje yra užmiršta – darbas turi 
prasidėti 8 valandą, tarnybiniai 
automobiliai yra skirti darbo parei-
goms, o kompiuteriai – dokumentų 

rengimui. Panaikinsime stiklines 
sienas, o interesantams pasiūlysime 
kavos ar arbatos“ – savo rinkimų 
programoje skelbė liberalai. Ir 
kaip tarė, taip ir padarė – stiklinės 
sienos nebėr, valdininkai į darbą 
ateina anksti (kai kurie apskritai į 
namus iš savivaldybės nebeišeina, 
kad tik kitą rytą darban nepavėluo-
tų). Bet gražiausia, kad savival-
dybėje atsirado kavos aparatas. 
Tiesa, frazę „o interesantams 
pasiūlysime kavos ar arbatos“ 
mažiau išsilavinęs rinkėjas galėjo 
suprasti, kaip liberalų pažadą duoti 
jam (rinkėjui) nemokamos kavos. 
Tokiu atveju, rinkiminis kavos 
aparatas lūkesčius atitinka tik iš 
dalies – kavos savivaldybėje duoda, 
bet už pinigus... Tačiau ir Maskva 
ne iškarto atsistojo! Arba geras 
aparatas – pusė programos. Juolab, 
kad liberalai žadėjo tik kavos arba 
arbatos, o aparatas duoda dar ir 
vištienos sriubos. 

Vietoj išgriautos stiklinio 
akvariumo sienos ant įėjimo į 
savivaldybę atsiradęs užrašas 
„Prekybos agentai Anykščių rajono 
savivaldybėje nepageidaujami” 
yra lyg ir naujosios rajono valdžios 
sutikimas, kad senieji valdovai, 
atsitverdami siena, nebuvo visiški 
kvailiai. Siena valdininkus gynė ne 
tik nuo prekybos agentų, bet ir nuo 
įkyrių nuolatinių problemų turėtojų 
ir sprendėjų ordų (kokios 5-7 ordos, 
kiekvienoje po 1 asmenį). Sienos 

išgriovimą, kaip ir kavos aparatą, 
iš esmės vertinu pozityviai. Tik tuos 
prekybos agentus stabdant, regis, 
perlenkta. Jei valdininkės pėdkelnes 
pirks neišeidamos iš kabinetų, jos 
daugiau laiko turės tiesioginiam 
darbui, kita vertus, prekybininkai 
dėl kokio nors niekingo leidimo nie-
kingam kioskui, valdininkams kvar-
šina galvas valandų valandas ir dar 
jaučiasi teisūs. O agentai (nors ir 
prekybos) savivaldybėje tapo kažko-
dėl nebepageidaujami. Jie juk tie 
patys prekybininkai, žmonės, galų 
gale – rinkėjai.

„Kol poli-
tikai svaičioja 
apie tai, kaip 
Anykščiai taps 
naujaisiais 
Vasiukais, iš 
miesto išsi-
kraustė bankai, 
LESTO, TEO, 
dujų ūkis. Jei taip tęsis, išsikraustys 
gaisrinė ir policija. Mums valdant 
būtinos paslaugos sugrįš.“ – prieš 
rinkimus skelbė liberalai ir šį 
punktą jau iš dalies įvykdė. Grįžti 
niekas negrįžo, bet gaisrinė ir po-
licija neišsikraustė. Vadinasi, „taip 
nebesitęsia“... 

Permetus asmeninius liberalų 
pažadus, aišku, kad jie taip pat 
pradėti vykdyti. Partijos skyriaus ly-
deris Lukas Pakeltis prieš rinkimus 
asmeniškai žadėjo: „Neleisime 
pasiklysti savivaldybės koridoriuo-

se“. Pažadas įgyvendintas 100 
procentų. Savivaldybės koridoriuje 
neaptiktas nei vieno pasiklydusiojo 
skeletas (teismo medicinos eksper-
tai turi neginčijamų įrodymu, kad 
kasant šilumos trasos tranšėją rasti 
griaučiai yra gerokai ankstesnės 
kadencijos valdžios laikotarpio pa-
laidojimas). Tiesa, mero K.Tubio ir 
profesoriaus Audriaus Bitino prieš 
rinkimus deklaruotos tezės sunkiai 
patikrinamos. Būsimas meras prieš 
rinkimus žadėjo: „Veržliai ir akty-
viai atstovausiu savo rajono intere-

sus, kalbėsiu su 
centrine valdžia 
kaip lygus su ly-
giais“. Patikrink, 
kad gudrus. Kai 
du lygūs kalbas, 
trečias nereika-
lingas. „Daugiau 
specialių užim-
tumo programų. 

Geresnė gyvenimo kokybė. Įtrauki-
mas į savivaldos valdymą bei akty-
vią veiklą bendruomenėse.“ – sakė 
profesorius apie tai, kas bus, kai jį 
išrinksim į valdžią. Ne paslaptis, jog 
nemaža dalis rinkėjų (net ir dalis 
žurnalistų) nėra profesoriai... Ir pa-
neik, ar patvirtink, kurį nors iš trijų 
priešrinkiminių A.Bitino sakinių, 
jei esi net ne docentas. Gyvenimo 
kokybė, matyt, kažkas svarbesnio 
net nei kavos aparatas.  

Dėl partijos programos punkto, 
jog liberalai „privers valdininkus 

dirbti“ įgyvendinimo, taip pat 
ginčytis nesinori. Ypač nesinori 
šiuo klausimu ginčytis savivaldy-
bės Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriaus specialistams. Tiesa, 
net ir ironizuojant, nesiverčia 
liežuvis šaipytis iš savivaldybės 
administracijos struktūros reor-
ganizacijos. Viskas ten logiška. 
„Naikinat Kultūros skyrių. Ar jau 
atsisakote kurorto ir išmanaus 
miesto idėjos?“ – ketvirtadienį 
rajono Tarybos posėdyje paklau-
sė Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus kūrėjas Vilius 
Juodelis. Yra kalnų kurortai, yra 
gydyklos, yra pajūrio kurortai. 
O mūsų kurorto vizijai, pagal 
V.Juodelio viziją, pasirodo, esmi-
niu akcentu buvo Gražina Nar-
gelienė… Nebus G.Nargelienės 
– nebus kurorto. 

Kaip vyksta liberalų partijos 
programinės nuostatos „sumažin-
sime vandens ir kitus komunalinius 
mokesčius“ įgyvendinimas, kol kas 
nesijaučia. Kita vertus, net ir šią 
šaltą vasarą daugiabučių šildymas 
nėra labai aktualus.

„Kritika – pažangos variklis, o 
ne priežastis pulti į isteriją.“ – savo 
asmeninėje rinkimų programoje 
rašė tada dar kuklus Andrioniškio 
seniūnas, o dabar jau visas savi-
valdybės administracijos direktorės 
pavaduotojas Saulius Rasalas. 
Pirmadienį aš jo paprašysiu kavos. 
Nemokamai!  

    

...Partijos skyriaus lyderis 
Lukas Pakeltis prieš rinki-
mus asmeniškai žadėjo: „Ne-
leisime pasiklysti savivaldy-
bės koridoriuose“. Pažadas 
įgyvendintas 100 procentų... 
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 VėŽyS
Vėžys (birželio 21- liepos 22) – ketvirtasis Zodiako ženklas, glo-

bojamas Mėnulio. Vėžys yra pats jausmingiausias Zodiako žen-
klas. Visas pasaulis jam yra svarbus tik tiek, kiek gali sužadinti 
vaizdinius ir atitikti jo svajonių siekimą. 

 LIŪTAS
Liūtas (liepos 23 – rugpjūčio 23) – penktasis Zodiako ženklas, 

globojamas Saulės. Liūto stiprumas – tai jo optimistinis tikėjimas 
savimi, ryžtingumas, o silpnybės – paviršutiniškumas ir didžiavi-
masis savimi.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Vėžiui būdinga:
1. Meluoja sau norėdami pasi-

slėpti nuo skausmo, kurį gali su-
teikti aplinkinis pasaulis. Sau jie 
meluoja sąmoningai, nes taip len-
gviau ištverti išdavystes ir aplinki-
nio pasaulio, kurį jie labai subtiliai 
jaučia, netobulumą.

- Nesu linkusi meluoti nei sau, nei 
kitiems. Pasaulį priimu tokį, koks 
jis yra, su duotais išbandymais, sun-
kumais ir džiaugsmais. Esu realiai 
aplinką vertinantis žmogus. Todėl 
nėra prasmės save apgaudinėti. 

2. Per didelis kitų žmonių ekspre-
syvumas Vėžius erzina, o daromas 

Vienas „svarbiausių“ sprendimų - 
sunaikinti mamos bijūnus
Vėžio ir Liūto Zodiako ženklų sandūroje gimusi Anykščių rajo-

no savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė liepos 
22-ąją atšventė 32-ąją gimtadienį. Liūtvėžiu save vadinanti pašne-
kovė paklausta, ar tiki, kad dangaus kūnų išsidėstymas danguje 
žmogaus gimimo momentu nulemia jo likimą, sako labiau tikinti 
ne lemtimi, o tuo, kad žmogus pats yra savo gyvenimo kalvis. „yra 
dalykų, kurių mes negalime nei įtakoti, nei pakeisti, tačiau dauge-
lyje sričių esame savo gyvenimo šeimininkai“ – teigia direktorė. 

spaudimas gali rimtai išmušti iš 
vėžių. Dar vienas dalykas, kuris ne 
prie širdies – apsimestinis aplinki-
nių atviravimas ir bandymas išpeš-
ti informacijos. Uždarojo Vėžiuko 
pasitikėjimą reikia užsitarnauti!

- Priešingai, ekspresija manęs ne-
erzina, kaip tik patraukia dėmesį. Tai 
nėra blogai. Ekspresyvūs žmonės gali 
erzinti ne savo ekspresija, o kaip ir 
kiti – veidmainiškumu ar perdėtu dė-
mesingumu sau, pamirštant esančius 
šalia. O kad ne prie širdies apsimes-
tiniai dalykai, tikra tiesa. Paprastai 
greitai tokius žmones perkandu, bet 
nebūtinai tai parodau. Kartais net įdo-

mu stebėti, kiek gi ilgai tai gali tęstis 
ir kur to apsimetėlio ribos. Spaudimas 
manęs neišmuša iš vėžių. Ko gero, 
priešingai – skatina turėti savo pozi-
ciją, nuomonę ir ją apginti.

3. Vėžiai nemėgsta permainų. 
Tai labai stabilūs žmonės, kuriuos 
pokyčiai išmuša iš vėžių. Viskas 
turi būti iki smulkmenų apgalvota, 
pamatuota, nes veiksminga tik tai, 
kas daroma pagal planą. O kai tas 
planas griūva – rankos nusvyra.

- Permainos iš tiesų man nėra la-
bai mielos, labiau vertinu stabilumą. 
Tačiau pokyčiai nėra blogas dalykas 
– atsiranda galimybė mokytis, semtis 
patirčių. Beje, mėgstu planuoti, ap-
galvoti dalykus iki menkiausių smul-
kmenų. Gal todėl, kad nuo vaikystės 
žaidžiu šaškėmis. Tai suformavo 
įgūdi planuoti. Matyt, todėl ir draugė 
pasitiki manimi, kai reikia suplanuoti 
keliones, maršrutus atostogoms. O aš 
tai darau labai smulkmeniškai. 

4. Nors moteris Vėžys nespindu-
liuoja visomis vaivorykštės spal-
vomis, tačiau ji tyliai, kaip ir jos 
globėjas Mėnulis, šildo geranoriš-
ka ir atlaidžia šypsena. Staiga pa-
norėjusi pasipuošti, savo išvaizda ji 
lengvai nurungs net lyderiaujančių 
ženklų moteris.

- O taip, esu atlaidi, šypsausi gana 
dažnai. Artimam žmogui galiu atleis-
ti daugybę kartų, bet ir ši savybė turi 
ribas...

Dėl pomėgio puoštis... Mada tikrai 
domiuosi, bet nesu išskirtinio stiliaus 
kūrėja. Patinka atrasti naujų drabužių 
derinių, prisijaukinti naujas spalvas. 
Be abejo, visuomet akį patraukia 
skoningai pasipuošę žmonės, tai sa-
votiška asmenybės išraiškos forma. 
Manau, kad kiekvieną žmogų tinka-
mai parinktas drabužis gali papuošti, 
o netinkamai – pakišti koją daugelyje 
situacijų (juokiasi...). Tą patį galima 
pasakyti ne tik apie drabužius, bet ir 
apie papuošalus, makiažą ir t.t.

5. Šis ženklas savo gyvenimo ne-
įsivaizduoja be šeimos ir draugų 
bei jaukaus namų židinio. Ištrau-
kite Vėžį iš jo kiauto ir jis pavirs į 
persigandusį krabą. Jeigu yra bai-
mė, kuri apibūdintų Vėžį, tai būtų 
agorafobija – atvirų, visuomeninių 
vietų baimė, nenorėjimas išeiti iš 
namų.

- Tikrai taip, mano namai – mano 
tvirtovė. Šeima, artimi draugai – 
mano brangiausias turtas. Tačiau nesu 
namisėda. Mėgstu atrasti, pažinti nau-
jas erdves. Gal todėl daug keliauju.

6. Jautrieji Vėžiukai yra valdo-
mi ir priklausomi nuo Mėnulio ir 
savo nuotaikų, kurias neretai ban-
do suvaldyti įvairiausiais medika-
mentais. Dar viena Vėžių silpnybė 
- streso malšinimas maistu. Daž-
niausia priežastis, dėl kurios Vėžiai 
pradeda rūkyti - tikėjimas, jog tai 
jiems padės išlikti liekniems.

- Tiesa, kad esu jautri. Jautri kitų 
skausmui, neteisybei, dvigubiems 
standartams. Pamenu, jau mokykloje 
nemokėjau patylėti, kai buvo užgau-
liojami silpnesni, negalintys apsiginti. 
Negalėdavau tylėti ir tada, kai maty-
davau, kad elgiamasi neteisingai. 
Skaudžiai išgyvenu išdavystes, tik 
streso nemalšinu nei medikamentais, 
nei maistu, nei nikotinu - tam yra kur 
kas geresnių „vaistų“. Pavyzdžiui – 
geriausiai atsipalaiduoju leisdama 
laiką su draugais.

Liūtui būdinga:
1. Liūtai – saviapgaulės meistrai. 

Dėl savo egocentriškumo jie nė 
nepagalvoja, kad gyvenime viskas 
gali būti ne taip, kaip jie nori. Šio 
ženklo atstovų realybė asmeninė, 
joje jiems šilta ir jauku, o tie, kas 
bando juos ištraukti iš šio alterna-
tyvaus pasaulio, iškart tampa prie-
šais.

- Tikrai žinau, kad gyvenime negali 
būti viskas taip, kaip norime. Tačiau 
kodėl negalime dėti pastangų dėl to, 
kuo tikime ir norime, kad įvyktų? 
Gyvenime esu žmogus, kuris susi-
kuria savo erdvę ir į ją neįsileidžia 
negatyvių žmonių. Savo aplinkoje 
turiu žmones, šalia kurių gera, jauku 
ir ramu. O mano pasitikėjimą reikia 
užsitarnauti. 

2. Pasižymi tvirtu charakteriu, 
todėl verkšlentojai iš šio Zodiako 
ženklo atstovo užuojautos gali nesi-
tikėti. „Jei gali ką pakeisti – keisk, 
negali – neinkšk“ – tokio požiūrio 
laikosi dauguma Liūtų. Dar vienas 
dalykas, kurio jie negali pakęsti – 
tai bandymas kontroliuoti jų gy-
venimą ir aiškinimas, kaip reikėtų 
elgtis. Tiesa, kontroliuoti kitus jie 

tikrai ne prieš!
- Sakyčiau, kad tikrai esu užjaučian-

ti ir stengiuosi padėti ne tik artimiau-
siems. Manau, kad ilgo verkšlenimo 
žmogus tiesiog negali sau leisti – juk 
tikrai taip, jei gali, keisk. O galimy-
bės keisti dažnai būna ne tokios jau 
ir menkos. Svarbu tikėti, pasitikėti ir 
veikti. Beje, aiškinimai, kaip reikėtų 
gyventi, man tikrai nepatinka. Bet ir 
pati nemėgstu žmonėms aiškinti, kaip 
reikėtų gyventi. Kiekvienas esame 
atsakingas už save ir turime gyventi 
savo, o ne svetimus gyvenimus.

3. Iš pirmo žvilgsnio Liūtai yra 
labai stiprūs, kartais aplinkiniams 
atrodo netgi per daug valdingi ir 
viską kontroliuojantys. Bet tikroji 
Liūto stiprybė yra susijusi su jo ar-
timaisiais. Dėl savęs Liūtai niekada 
taip aršiai nekovos, kaip dėl savo 
vaikų ar kitų mylimų žmonių.

- Kažin, kaip aš atrodau? Ar tikrai 
stipri, valdinga? (juokiasi...) Manau, 
kad charakteris mano tvirtas, turiu 
savo nuomonę, ją galiu argumentuo-
tai pagrįsti, moku pasakyti „ne“ tiek 
sau, tiek kitiems. Be abejo, to reikėjo 
išmokti ir tai nebuvo lengva. Tikrai 
pastebėjau, kad „pastovėti“ už man 
artimą žmogų kur kas paprasčiau, nei 
kovoti dėl savęs. Kaip ir prašyti man 
yra kur kas sunkiau, nei duoti...

4. Iš Liūčių neįmanoma atimti 
sugebėjimo žavėti. Kartais jos pa-
vargsta nuo aplinkinių dėmesio, 
todėl slepiasi ir liaujasi spinduliuoti 
šviesą. Tačiau tai trunka neilgai, 
juk joms aplinkinių žavesys – bū-
tina egzistavimo sąlyga.

- Manau, kad didelis dėmesys tu-
rėtų varginti kiekvieną. Pamenu, kaip 
keliaujant po musulmoniškus kraštus 
gatvėje sulaukdavau galybės kompli-
mentų. Galiausiai tai pradeda erzinti. 
Tačiau neneigsiu, kad dėmesys man 
patinka. Juk malonu išgirsti kompli-
mentą. Ir nebūtinai vyrai gali pagirti, 
ir nebūtinai išvaizdą (juokiasi...)

5. Šiam ženklui svarbu būti dė-
mesio centre, rampų šviesoje. Liū-
tai dievina pagyras ir dažniausiai 
gyvena itin nusisekusį gyvenimą, 
todėl jiems baisiausia būtų... su-
klysti. Atichifobija ar kakorafiofo-
bija – nepasisekimo, klaidų baimė 
yra didžiausias košmaras Liūtams. 
Kaip ir atazagorafobija – baimė 
būti ignoruojamam ar pamirš-
tam...

- Buvimas pačiame dėmesio epi-
centre man nėra svarbiausias dalykas. 
Nesu centrinė ašis, apie kurią turi 
suktis pasaulis. Taip, dažniausiai esu 
kartu su lyderiaujančiais, bet jei ši 
pozicija atiteks ir kam kitam, dėl to 
tikrai nesikausiu... 

Pagyrų ir liaupsinimų nemėgau nuo 
vaikystės. Malonu, kai įvertina, karts 
nuo karto pagiria, tačiau nuolatinės 
liaupsės gali ir „užmigdyti ant laurų“. 
Atsiranda grėsmė, kad nebetobulėsi. 
Gal todėl pasiekiau aukštų rezultatų 
sporte – tėtis girdavo mažai, labiau 
skatino ieškoti vis geresnių strategijų, 
vedančių pergalės link. Klysti nebi-
jau, o suklydusi moku tai pripažinti. 
Juk ne veltui sakoma, kad neklysta tik 
tie, kurie nieko nedaro.

6. Šio ženklo atstovai save laiko 
nemirtingais, todėl išbando viską, 
kad įrodytų, jog tai tiesa: lošimą, 
lenktyniavimą, alkoholį... Jie mėgs-
ta linksmintis „plačiai“ ir nejaučia 
ribų. Kadangi šio ženklo atstovai 
nesunkiai pasiduoda kitų žmonių 
žavesiui, jie yra linkę į neištikimy-
bę.

- Nesu azartiška, neieškau aštrių 
pojūčių. Gal todėl lenktyniavimas 
ir panašios veiklos ne man... Verti-
nu vidinę ramybę, bet mėgstu laiką 
leisti draugų rate. Esu ištikima tikė-
jimui, savo vertybėms, tiems, kurie 
man brangūs. Esu patikimas ir lojalus 
žmogus.

Mano receptas
„Mėgstu saldumynus. Ko gero, daugeliui šeimininkių žinomas ir pa-

prastas receptas – vafliai. Vafliams kepti labai tinka dar močiučių turėtos 
špižinės vaflinės. Jei yra pavykę išsaugoti, tai šiose vaflinėse iškepti vaf-
liai būna kur kas gardesni...

Taigi vafliams reikės: 6 kiaušinių, 1 stiklinės cukraus, 2 stiklinių miltų, 
2 šaukštelių vanilinio cukraus, 200 g sviesto. Kiaušinius, cukrų ir vanilinį 
cukrų išplakame, tada išlydome sviestą ir supilame jį į gautą masę. Ga-
liausiai sudedame miltus. Tada viską gerai išmaišome ir kepame“.

4 detalės apie Venetą VERŠULYTĘ

Išdaiga...
„Buvau kokių 5-6 metukų... Sugalvojau nukarpyti sode augusių bijū-

nų pumpurus. Dabar net nebežinau kodėl, matyt, buvau sumaniusi kažką 
su jais veikti. Dar ir šiandien pamenu, kaip drąsiai su žirklėmis dailiai 
sau apkarpiau gražiuosius mamos bijūnus. Stambūs pumpurai gulė sau-
jon kaip rudenį surinkti kaštonai. Saujos nepakako, rinkau į sterblę... Ir 
kur buvęs kur nebuvęs prisistatė tėtis... Tikrai gerai atsimenu, kaip barė... 
Stipriai barė... Beje, bijūnų kelmų sode augo daug, tik tą sezoną jie ne-
bežydėjo...

Beržinė košė...
„Vis gi man tie patys bijūnai labiausiai įstrigę... Kai pamačiau ateinantį 

tėtį, teko nešti kudašių, kad netektų beržinės košės paragauti...“

Vaikystės svajonė...
„Svajodavau, kaip ir, matyt, daugelis mergaičių, kad būsiu dainininkė... 

Pirkau kasetes, užsirašinėdavau dainų žodžius, repetuodavau, repetuoda-
vau... Tiesa, dainuodavau – darželyje dainavau, mokykloje taip pat. Ta-
čiau tai nebuvo ta svajonė, kurią vėliau norėjosi įgyvendinti“.

Sapnas...
„Nepavyksta prisiminti kažkokio konkretaus... Bet tikrai sapnuoju, 

kartais labai tikroviškai, labai ryškiai. Tikiu, kad geri sapnai gali ir išsi-
pildyti, o blogais – tiesiog nereikia tikėti...“

Savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė moka 
būti visokia – į kovą dėl savo ir artimųjų gerovės ji stos kaip tikra 
liūtė, o ramioje ir jaukioje aplinkoje, apsupta geriausių draugų 
ji gali virsti tiesiog mielu kačiuku...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Burbiškio dvaras tapo 
antraisiais namais

Septyniolikmetė anykštėnė Ieva 
Merkevičiūtė du mėnesius savo 
vasaros paskyrė darbui Burbiškio 
dvare. ,,Esu pagalbinė darbuotoja, 
vadinasi dirbu beveik viską – plaunu 
grindis, padedu virtuvėje, pora kartų 
vedžiau ekskursijas po dvarą.“ – pa-
sakojo būsima dvyliktokė. Mergina 
dvare dirba nuo trečiadienio iki se-
kmadienio, bet dirbant praleistos va-
saros nesigaili: ,,Norėjau nuveikti ką 
nors naudingo. Be to, didžioji dalis 
mano amžiaus vaikų dirba.“

,,Ilgai zyziau mamai, kad ji padė-
tų susirasti man darbą. Praėjusią va-
sarą kreipiausi į Darbo biržą, tačiau 
jie pirmenybę teikia paaugliams, 
kuriems sunku išgyventi. Šį birželį 

Būsimieji abiturientai džiaugiasi 
galimybe dirbti
Anykščių jaunimas vasarą linkęs ne atostogauti, o dirbti – vieni 

renkasi darbus parduotuvėse, kiti – tokiose rimtose įstaigose kaip 
bankas. Būsimi Jono Biliūno gimnazijos abiturientai jaučiasi lai-
mingi turėdami galimybę užsidirbti bei įgyti darbo patirties.

mama atsitiktinai sužinojo, jog Bur-
biškio dvaras ieško darbuotojų – ten 
paskambinau jau kitą dieną ir gavau 
darbą“, - „Anykštai“ pasakojo I. 
Merkevičiūtė.

,,Prie dvaro prisirišau, nebegaliu 
be jo. Mama juokiasi, kad grįžusi 
namo kalbu tik apie darbą.“ – juo-
kavo mergina.

Ieva džiaugiasi, kad darbo vie-
tos aplinka yra maloni ir skatinanti 
norą ten būti: ,,Dvaro aplinka labai 
inteligentiška, ten lankosi protingi 
žmonės, nevyksta jokių muštynių, 
nekyla kavinėms būdingų barnių.“

“Be to dvare yra ir visokių gy-
vūnų. Antrajame dvaro aukšte gy-
vena katė Sofija, o bare – papūga, 
vardu Erelis: ,,Neseniai su Ereliu 
pasikalbėjome – aš pasakiau, kad 
nesuprantu, ką jis šneka, o paukštis 

atsakė: ,,Na kaip gi?“ I. Merkevi-
čiūtė sakė, kad darbe neatsibosta ne 
tik dėl Erelio, bet ir todėl, jog nėra 
rutinos – pagalbinės darbininkės 
pareigos būna labai įvairios. 

Paklausta, ar nesigaili laiko, 
kurio negali praleisti su draugais, 
būsima abiturientė sakė: ,,Žinoma, 
laiko draugams lieka mažiau, dirbu 
penkias dienas per savaitę, kartais 
jie skundžiasi, kodėl neturiu kada 
su jais susitikti, tačiau džiaugiuo-
si, kad turiu galimybę dirbti, įgyti 
patirties“. Beje, ir uždirbti pinigai 
Ievai nėra svarbiausias dalykas – ji 
sakė dar nežinanti, kam išleis savo 
atlyginimą.

Lankstus teisėjo grafikas 
suteikia galimybę pasidžiaugti 
vasara

Anykštėnas, krepšinio teisėjas/
statistas Algirdas Kalinovas dirba 
visus metus, nesvarbu, ar vasaros 
atostogos, ar mokslo metai.

Būsimas abiturientas sakė, jog 
dirba ne tik dėl užmokesčio, o dar-
bas sporto aikštelėje jam tiesiog pa-
tinka: ,,Nežinau, ar galėčiau diena 
iš dienos daryti tą patį nuo ryto iki 
vakaro. O teisėjo grafikas lankstus 
– vienos varžybos su pasiruošimu 
joms užtrunka apie 3 valandas, to-
dėl turiu nemažai laisvo laiko“ . Ta-
čiau dėl neaiškaus varžybų grafiko 
jaunuoliui dažnai tenka keisti savo 
planus: ,,Praėjusią savaitę ketinau 
važiuoti į Vilnių, bet paaiškėjo, jog 
vyks kelios varžybos, dėl to kelionę 
atidėjau.“ Paklaustas, koks jo darbo 
valandų vidurkis per mėnesį, krep-
šinio teisėjas į klausimą negalėjo 
atsakyti tiksliai: ,,Šį darbą sunku 
,,įstatyti“ į rėmus, štai, pavyzdžiui, 
birželio mėnesį visai nedirbau, o per 
dvi liepos mėnesio savaites dirbsiu 
šešiose varžybose.“

,,Net ir teisėjaudamas turiu laiko 
būti su draugais – vienas per var-
žybas sėdi šalia manęs... Na, o kiti 
dažnai stebi varžybas iš tribūnų. Per 
pertraukas kartais patys pažaidžia-
me krepšinį, kur nors kartu einame 
po varžybų.“ – apie tai, ar darbas 
netrukdo leisti laiką su bendraam-
žiais, sakė savo ateitį su krepšiniu 

siejantis vienas geriausių J. Biliūno 
gimnazijos moksleivių A. Kalino-
vas.

,,Krepšinio teisėjo/statisto darbas 
perspektyvus, gali daug ko pasiekti, 
jei stengsiesi. Be to šį darbą galima 
derinti ir su nuolatiniu. Visą laiką 
dirbti teisėju nepatarčiau, praėjus 
kuriam laikui atsiranda psicholo-
ginė įtampa, kurią lemia aršiai žai-
džiančios komandos. Jei komanda 
draugiška, jų sirgaliai ramūs, net ir į 
mano padarytas klaidas jie reaguo-
ja ramiai, o štai kai kurie yra linkę 
ginčytis, pyktis.“ – pasakojo jau ke-
lis metus krepšinio teisėju dirbantis 
vaikinas.

Uždirbtos algos moksleivis sakė 
netaupantis: ,,Alga nėra tokia didelė, 
kad galėčiau ją taupyti rimtesniam 
pirkiniui, todėl dažniausiai pinigus 
išleidžiu smulkioms reikmėms.“

Kitą vasarą A. Kalinovas svars-
to ieškotis nuolatinio darbo, tačiau 
dar nėra garantuotas, ar šis planas 
pavyks dėl artėjančių brandos eg-
zaminų.

Kasininkės darbas sunkus, bet 
gerai apmokamas

Būsima abiturientė Estera Asačio-
vaitė 2 mėnesius savo vasaros pa-
skyrė darbui parduotuvėje ,,Norfa“. 
Mergina sakė, kad darbą jai pasiūlė 
prekybos centro direktorė, taip pat 
vasarą praleisti naudingai paskatino 
ir toje pačioje darbovietėje dirban-
ti mama. ,,Pradėti dirbti būtų buvę 
tikrai baisu, jei čia pat nedirbtų ir 
mano mama. Su ja jaučiuosi daug 
tvirčiau“- sakė aštuoniolikmetė. 

Mergina sakė, kad darbas par-
duotuvėje sunkus, per liepos mėne-
sį ji turėtų išdirbti net 80 valandų, 
tačiau dirbant sparčiai, galima pa-
pildyti santaupas moksleiviui ne-
maža suma. Trumpą laiką parduo-
tuvėje dirbančius kasininkus, pasak 
E. Asačiovaitės, prekybos centras 
samdo kaip pakaitą atostogauti ei-
nantiems darbuotojams.

Mergina pasakojo, kad nors ir 
praranda didžiąją dalį atostogų, 
džiaugiasi galėdama taupyti pini-
gus ateičiai: ,,Visada geriau jautiesi 
turėdamas savų pinigų“.

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Septyniolikmetė Ieva Merkevičiūtė sakė, kad dirbdama Burbiš-
kio dvare prie šios vietos prisirišo.

Būsima abiturientė Estera Asačiovaitė vasarai įsidarbino ma-
mos darbovietėje.

Krepšinio statistas/teisėjas Algirdas Kalinovas džiaugėsi laisvu 
darbo grafiku.

etiketas

Etiketas teatre 
Prieš spektaklį. Prieš einant į 

teatrą, rekomenduojama susipa-
žinti su pjese, sužinoti apie auto-
rių. Tokiu būdu galėsite susifor-
muoti savo pjesės įsivaizdavimą 
ir palyginti jį su režisieriaus.

Ką privalu žinoti. Jei nepavyko 
nupirkti bilietų arčiau scenos, su 
savimi rekomenduojama pasiimti 
teatro žiūronus. Nedera spoksoti 
į žmones per žiūronus, skolintis 
žiūronus iš kaimynų ar pasakoti 
pjesės siužeto dar neprasidėjus 
spektakliui. Svarbiausia, atsimin-
ti, kad spektaklio, pjesės metu 
nedera klausti aplinkinių apie įvy-
kius scenoje. Bet koks triukšmas 
yra nepriimtinas (išimtis – ovaci-
jos operos teatre). Telefonus taip 
pat vertėtų palikti namuose, o jei 
turite juos su savimi - nepamirški-
te išjungti garso dar prieš įeinant 
į teatrą.

Santūrumas. Teatre sutikus pa-
žįstamą pasistenkite audringai ne-
reikšti emocijų, nereikia pamiršti 
kur esate. Būtina pasisveikinti: jei 
pažįstami šalia – žodžiu ar rankos 
paspaudimu, jei toliau – galvos 
linktelėjimu.

Apranga. Apranga priklauso 
tiek nuo teatro aplinkos, tiek nuo 
spektaklio, tiek nuo jūsų aprangos 
stiliaus, ir nuomonės bei požiūrio 
į kultūrą. Tačiau bet kuriuo atveju 
apranga turi būti proginė. Nedera 
į teatrą eiti su kasdieniais rūbais. 
Vakariniai rūbai ir papuošalai tin-
ka einant į operos teatrą, labiau 
akademinis drabužių stilius – į 
dramos teatrą. Į jaunimo ar šiuo-
laikinį teatrus galima rengtis kiek 
laisviau, priklausomai nuo aukš-
čiau išvardintų faktorių. Kosmeti-
ka ir drabužiai neturi būti ryškūs 
ir iššaukiantys. Rankinuką reikėtų 
rinktis mažą, netinka kasdienės 
rankinės.

Įėjimas. Pirmas į teatrą užeina 
vyras (jei eina pora) arba žmo-
gus turintys bilietus (jei žmonių 
kompanija). Reikia ateiti anks-
čiau, kad iki trečiojo skambučio 
spėtumėte rasti savo vietą. Vietą 
nurodo bei pirmas prie jos eina 
vyras. Prie savo vietos reikia eiti 
veidu į sėdinčius. Atsiprašinėti 
visų nereikia. Jei praėjimas yra 
siauras, reikia atsistoti ir praleisti 
įeinančius, tačiau moteris tuo da-
ryti neprivalo. Nepalikite daiktų 
praėjime.

Pavėlavus. Nepriklausomai 
nuo vietos, pavėlavus, reikia 
užimti vietą balkone ar šoninė-
se eilėse. Jeigu laisvų vietų nėra, 
reikia palaukti antrakto prie durų. 
Jeigu jūsų vietos yra užimtos, rei-
kia mandagiai tai paaiškinti. Jei 
užėmęs žmogus nesutinka su jūsų 
argumentais, būtina kreiptis į sa-
lės administratorių. Jokiu būdu 
negalima kelti triukšmo patiems. 

Per pertrauką. Antrakto metu 
galima pasilikti salėje arba išeiti. 
Tačiau, jei dama nenori išeiti, vy-
ras turi taip pat pasilikti.

Neišeikite. Išeiti iš teatro spek-
taklio metu negalima. Jei pjesė 
dėl kažkokios priežasties nepati-
ko, būtina sulaukti pertraukos. Iš-
eiti iš salės galima tik kai aktoriai 
nulipo nuo scenos.

Parengė A.Š.
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sekmadienis 2015 07 26

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
9.00 „Padūkėliai marsupi-
lamiai“. 
9.25 „Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą“. 
9.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“. 
9.50 „Mažasis princas“.
10.15 „Čaplinas“. 
10.25 Gustavo enciklope-
dija.  
10.55 Brolių Grimų pasa-
kos. 
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. „Paslaptingoji Afrika 2. 
Nilas. Afrikietiška odisėja“. 
13.00 „Mis Marpl 4“. N-7  
14.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
15.00 Kryžių kalno atlaidai. 
16.45 Žinios.  
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 „Aurora“. N-14 
23.50 Akacijų alėja 2014. 
0.35 „Mis Marpl 4“. N-7  
2.10 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
4.00 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. I d.(k).  
5.00 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 „Ančiukai Duoniukai“.  
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.
9.30 „Skrybėliuotė“. 
9.50 „Kulverstukas eina į 
mokyklą“.
10.00 „Trys sekliai ir siaubo 
pilies paslaptis“. 
11.50 „Provincialai Niujorke“. 
N-7 
13.35 „Trumano šou“. N-7
15.40 Pričiupom!. N-7. 
16.35 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Teleloto. 
20.30 KK2 vasara. N-7  
21.55 „Musgaudis“. N-7 
23.40 „Metro“. N-7 
1.55 „Briusas visagalis“ (k). 
N-7

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Mokyklos miuziklas 2“. 
10.45 „Sinbadas. Septynių 
jūrų legenda“. 
12.15 „Mano mielas mar-
sietis“.  
14.10 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Prarastasis“. N-7 

22.00 „Raudonoji aušra“. 
N-14  
23.50 „Gimę mylėti“. N-14  
2.15 „Pabroliai“. N-14
 

7.00 Ekstrasensų mūšis (k). 
N-7
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 sugrįži-
mas“. N-7  
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
17.00 „Žurovas. Žaidimas 
lėlėmis“. II d. N-7
18.00 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7  
19.00 „Inga Lindstrom. 
Vasaros mėnuo“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Kontaktas“. N-14 
1.55 „Mano mylimiausia 
ragana“ (k). 
2.55 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Lemūrų gatvė“. 
11.00 „Visa tiesa apie kates“. 
11.55 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.  
12.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos. 
13.00 „Mylėk savo sodą“. 

14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Didybės manija“. N-7 
19.00 „Magai“. N-7 
19.55 „Nematomas žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Bevardė 
mergina“. N-7 
22.50 „Ateini čia arba gausi į 
dūdą!“. N-14 
1.00 „Tikrasis seksas ir 
miestas. Niujorkas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Duokim garo! 
9.30 ORA ET LABORA.  
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. I d. 
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 Piotras Čaikovskis 
„Gulbių ežeras“.  
14.10 „Kiti keliauja žvaigž-
dynais“. 
15.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.05 Lietuvos nacionalinės 
ir Europos kompozitoriaus 
premijų laureato Anatolijaus 
Šenderovo vakaras.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Literatų gatvė. 1 d.  
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 Alina Orlova „88“.  
0.00 XXI Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis. „Nino 
Katamadze & Insight“ 
(Gruzija).

6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
10.05 Dviračio šou (k). 
11.55 Statyk! (k). 
12.25 Ne vienas kelyje (k). 
12.55 Tauro ragas. N-7 
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Mes pačios (k). 
14.55 Yra, kaip yra (k). N-7 
18.20 24 valandos (k). N-7 
19.30 „Pasaulio uostai“.  
20.30 „Ufologų pasakojimai“. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.10 Nuo... Iki... (k).  
23.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
0.20 Ne vienas kelyje (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja 
(k).  
1.25 Mes pačios (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Aukščiausia pavara.  
11.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7  
12.00  Possible only in 
Russia.  
12.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.  
13.00 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai 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  
19.00 „Formulės – 1“ pa-
saulio čempionato Vengrijos 
Didžiojo prizo lenktynės.  
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. Mėlynas žaibas“. N-14 
22.40 „Gaujos“. N-7 
23.50 „Gimimo paslaptis“. 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 dokumen-
tika. „Šunų ABC“ (k). 
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Paslaptingoji Afrika. 
2 d. Nilas. Afrikietiška 
odisėja“ (k). 
13.00 Pasaulio panorama 
(k). 
13.30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, 
Lietuva. 
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. 
15.50 „Puaro“. N-7 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Teisė žinoti.  
21.50 „Šlovės dienos“. 
N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Apokalipsė. 
Antrasis pasaulinis ka-
ras“. N-7 
0.00 Tikri vyrai.  
0.45 „Puaro“ (k). N-7  
2.30 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.25 „Naisių vasara“. 6 
sezonas (k). 
4.15 Auksinis protas (k). 
5.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, 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 „Narsusis riteris. 
Meluzinos paslaptis“ (k). 
10.55 „Policijos akademija 
2. Pirmoji užduotis“ (k). 
N-7
12.35 „Na, palauk!“ 
12.50 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (k).  
13.15 „Monstrai prieš 
ateivius“. 
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 „Karštis“. N-14 
1.30 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
2.25 „Užribis“. N-7

6.55 „Šeimos reikalai“. 
7.25 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“. 
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.00 „Diena po rytojaus“. 
N-7 
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 „Viena diena“. N-7  
0.40 „Gelbėtojų būrys“. 
N-7  
1.35 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14 

6.35 Sveikatos ABC. 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Ekstrasensų mūšis“ 
(k). N-7 
8.55 „Žurovas“ (k). N-7
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7 
21.30 „Užpuolikai“. N-14
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 „Nenugalimieji. 
Kovos tęsiasi“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė (k). 
11.35 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos (k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (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 „Keistuolis Deivas“. 
22.45 „Visa menanti“ (k). 
N-7 
23.35 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
0.30 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasa-
kos. 15 s. „Vagių vagis“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kauno S. Dariaus ir 
S. Girėno aerodromo 100 
metų minėjimo šventė (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Vytautas Stulpinas. 
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga mei-
lė“. N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje 
(k). 
18.30 Flamenko muzikos 

kompozicijos ir šokiai 
„Kelionė į Andalūziją“. 
19.50 Pasimatuok profe-
siją.  
20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 5“. 
21.00 „Gatvės vaikai“. 
21.25 Teatras. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Kai Haris sutiko 
Sali“ (subtitruota, 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“.
8.30 „Aukso imperija“. 
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).  
16.15 KK2. N-7  
17.00 Info diena.
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.30 Nuo amato iki verslo.  
10.00 „Kobra“. N-7 
11.00 „Kovotojas nin-
dzė“. N-7 
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 polici-
ja“. 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  
22.00 Be stabdžių. N-14  
22.30 „6 kadrai“. N-7  
23.00 „Pjūklas 5“. S  
0.50 „CSI Majamis“. N-7  
1.45 „Naša Raša“. N-14  
   

7.20 Žinios.
7.50 Kitoks pokalbis. 
8.50 „Iššūkis“. N-7
9.50 „Froido metodas“. 
N-7
10.55 „Air America“. N-7
12.00 Gyvenu čia.  
13.00 Mūsų miškai.
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau!“ 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis.  
N-7. 
19.25 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Stalino sūnus“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14  
0.00 „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“ (k). 
N-7
11.55 „Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas“ (k). N-7  
12.55 Bėdų turgus (k).  
13.45 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Stilius. 
21.50 „Šlovės dienos“. N-7 
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Frankenšteinas“. 
N-7 
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“.  
4.00 Auksinis protas (k). 
5.15 Teisė žinoti. (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 „Provincialai Niujorke“. 
N-7

10.35 „Trumano šou“ (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 „Šešėliai Rojuje“. 
N-14 
23.50 „Visa menanti“. N-7 
0.45 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
1.40 „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 sku-
ba į pagalbą“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. 
N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios .  
19.30 „Moterų laimė“. N-7  

20.00 Ta proga!.. N-7.  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.30 „Super 8“. N-14  
0.55 „Išdavystė“. N-14 
1.45 „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 „Hazardo ketvertu-
kas“. 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 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė (k). 
11.30 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos (k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (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 „Hana“. N-14 
23.10 „Visa menanti“ (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 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.15 Kiti keliauja žvaigž-
dynais (k). 
14.10 Septynios Kauno 
dienos. 
14.45 Marie France Marsot 
„Laukim skambučio“ (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Danielius Milašauskas.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 

17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė 
(subtitruota). 
18.45 Pinigų karta.  
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 ARTi. Juvelyrika.  
21.30 Istorijos detektyvai. 
N-7 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Aurora“ (k). N-14 
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
11.15 Nuo... Iki.... 
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 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 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
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 „Sąžiningas žaidi-
mas“. N-7 
23.40 „Jūros vilkas“. N-7
1.30 „CSI Majamis“. N-7 
 

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 „Vandens žiurkės“. 
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.  
1.30 „Vandens žiurkės“. 
N-7

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

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „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 „Sunku nužudyti“. 
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 Ta proga!. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. 
N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Draugiškos vyrų 

krepšinio rungtynės. 
Lietuva - Australija. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 „Komandinis darbas“. 
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 „Demaskavimas“. 
N-14 
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 „Visa menanti“. 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. Angelas žudi-
kas“. N-14 
23.05 „Visa menanti“ (k). 
N-7 
0.00 Naktis ir diena. 
Vilnius. 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 enciklopedi-
ja (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Istorijos detektyvai 
(k). N-7  
13.15 Piotras Čaikovskis 
„Gulbių ežeras“ (k). 
14.10 ORA ET LABORA 
(k). 
14.40 „Meistras“.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Dainius Sobeckis.  
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 Koncertuoja LKO, 
Sergej Krylov ir „Giunter 
Percussion“. 2012 m. 
19.35 Kultūros savanoriai.  
20.10 Kino pasaulyje.  
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 „Birželis, vasaros 
pradžia“.  
22.30 Geofaktorius.  
22.45 „Mes geriausios!“ 
N-7  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

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

9.30 Opiumas liaudžiai. N-7 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
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 „MS1. Kalėjimo griū-
tis“. N-7 
23.20 „Jūros vilkas“. N-7  
1.15 „CSI Majamis“. N-7  
2.10 „Naša Raša“. N-14
 

7.20 Reporteris. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Froido metodas“. N-7 
10.55 „Šerifas“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau“. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Stalino sūnus“. N-7 
21.30 Pasaulis X. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Kulinaras“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.30 „Vandens žiurkės“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 „Šlovės dienos“. 
N-7  
11.55 Emigrantai.  
12.45 Gyvenimas. 
13.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, 
Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 „Adlono viešbutis. 
Šeimos istorija“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Laiškas Evai“. N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.10 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. (k). 
4.00 Auksinis protas (k).
5.15 Gyvenimas (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 Mano vyras gali.
10.20 Norim dar! Su 
Radistais. N-7
12.20 Oplia!. N-7 
13.15 „Monstrai prieš 
ateivius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“.  
14.10 „Ponia Dila“. 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 „Apalūza“. N-14
0.30 „Visa menanti“. N-7  
1.25 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
2.20 Sveikatos ABC (k). 

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 TV pagalba. 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 „Bangų medžiotoja“. 
N-7  
0.40 „Išdavystė“. N-14  
1.35 „Specialioji jūrų poli-

cijos tarnyba“. N-14 

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). 
N-7 
8.55 „Laukinis“. N-7
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7  
21.30 „Tarp jaunų ir karš-
tų“. N-7 
23.30 „Taikinys“. N-7 
0.25 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.25 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“. 
9.10 „Nenugalimieji. 
Kovos tęsiasi“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Visa menanti“. 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. Elektrinė 
vendeta“. 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 enciklope-
dija (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius. 
12.30 Alina Orlova „88“. 
Albumo pristatymas (k). 
13.30 ARTi. Juvelyrika 
(k). 
14.00 Kultūros savanoriai 
(k). 
14.30 Simfoninis „Bolero“ 
(k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Edmundas Janušaitis.  
16.10 „Namelis prerijose“.  
17.00 „Nuodėminga mei-
lė“. N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Dabar pasaulyje 
(k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
18.45 Koncertuojanti 
Europa. 
19.35 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.  
20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 5“. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Koncertas „Dainos 
prie jūros“. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Aš nežinau, kas 
esu aš“.  
23.25 Kūrybos metas.  
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Miesto skoniai.  
12.00 „Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu“ (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 „Kovotojas nin-
dzė“. N-7 

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 polici-
ja“. 
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 „Auklė“. N-14  
23.20 „Darbų sąrašas“. 
N-14  
1.25 „CSI Majamis“. N-7
 

7.20 Reporteris.  
7.50 Pasaulis X. N-7 
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Froido metodas“. N-7 
10.55 „Šerifas“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau!“. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Anna German“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
22.30 Reporteris. 
23.00 „2:22“. N-14 
1.20 „Gamtos pasaulis“. 
1.30 „Vandens žiurkės“. 
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 „Laiškas Evai“ (k). 
N-7  
12.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
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 Klausimėlis.lt
23.00 „Tamsioji pusė“.  
1.00 Auksinis balsas. 
2.00 „Puaro“. N-7  
3.40 „Naisių vasara“. 6 
sezonas (k). 
4.25 Delfinai ir žvaigždės 
(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 KK2 vasara (k). N-7

10.15 Lietuvos supermies-
tas.
12.50 Oplia!. N-7
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 „Policijos akademija 
3. Vėl apmokymuose“. N-7 
21.10 „Žaidimo pabaiga“. 
N-14 
22.50 „Juodojo ežero pa-
slaptis. Pabaiga“. N-14 
0.30 „Sunku nužudyti“ (k). 
N-14

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 Banzai. 
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. 
N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Draugiškos vyrų 
krepšinio rungtynės. 
Lietuva – Australija.  
21.30 „Žvaigždžių kelias“. 

N-7 
0.00 „Nekviesti svečiai“. 
N-14 
1.40 „Labas rytas, žudike“. 
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 „Tarp jaunų ir karštų“ 
(k). N-7 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 Patrulis. N-7  
19.00 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7  
21.30 „Misija. Marsas“. N-7 
23.40 „Bordžijos“. N-14 
1.40 Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.45 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. Mokėtojas“. 
N-14 
22.45 „Kartą Niujorke“. 
N-14 
1.00 „Visa menanti“ (k). 
N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Dainos prie jūros (k). 
13.20 Visu garsu (k). 
14.10 „Gatvės vaikai“ (k). 
14.40 XXI Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis (k). 
15.55 ...formatas. Poetė 
Violeta Šoblinskaitė.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. I d. (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 gal-
voju“.  
20.05 Nepaprasti Tučkaus 

ir jo viršininko nuotykiai. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 „Gintaro kelias“. 
21.30 „Medininkai. 
Nebaigta byla“. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Ukraina. išgyvenę 
ugnyje. 1, 2 d. Po išvada-
vimo“. 
23.30 Kino pasaulyje (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
11.30 Miesto skoniai. 
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 „Kovotojas nindzė“.  
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 „Avarijų TV“. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 „Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai. N-14  
23.30 „Pasižadėjęs kitai“. 
N-14  
1.55 „Aligatorių alėja“. N-14
    

7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Froido metodas“. N-7 
10.55 „Šerifas“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
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. Tylūs balsai“. 
N-7 
21.30 „Teisingumo misija“. 
N-14 
23.30 „Mūsų brolis - idiotas“. 
S 
1.10 „Vera. Tylūs balsai“. 
N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius.  
6.55 Gyvenimas.   
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“. 
9.25 „Animalija“. 
9.50 „Čia mūsų namai“.
11.05 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. II d.  
12.00 „Pasaulio dokumenti-
ka. Šunų ABC“.
12.50 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“. N-7 
13.45 „Užrašai apie 
Šerloką Holmsą“. 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 2015.
22.45 „Dama išnyksta“. N-7 
0.15 Benai, plaukiam į Nidą 
2013. Valstybinis dainų ir 
šokių ansamblis „Lietuva“.
1.15 Istorijos detektyvai (k).
2.00 „Šerloko Holmso su-
grįžimas“ (k). N-7 
2.55 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“ (k). N-7 
3.45 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
4.15 Jūros šventė 2015 (k).

6.30 „Superdidvyrių koman-
da“. 
6.55 „Zoro“. 
7.20 „“Nickelodeon“ valan-
da. Smalsutė Dora“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Ančiukai Duoniukai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Lydekai paliepus, man 
panorėjus“.
10.00 „Trys didvyriai. Tolimi 
kraštai“.
11.25 „Džekas milžinų nuga-
lėtojas“. N-7
13.10 „Keliaujančių kelnių 
seserija 2“. N-7 
15.35 Pričiupom!. N-7 
16.35 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Naujokė“. N-7 
21.00 „Išbadėjusių žaidy-
nės“. N-14 
22.40 „Galingasis Stenas“. 
N-14 
0.50 „Operacija „Žaidimo 
pabaiga““ (k). N-14

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
9.00 „Gelbėtojai“.  
10.35 „Beprotiškai įsimylėję. 
Miuziklas“. N-7  
12.20 „Spąstai tėvams. 
Medaus mėnuo Havajuose“.  
14.15 „Gyvenimo bangos“. 

N-7  
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.00 „Spaidervikų kroni-
kos“. N-7  
19.30 Filmo pertraukoje – 
Eurojackpot. 
20.55 „Užburtoji Ela“.
22.50 „Mergina iš Džersio“. 
N-7 
1.00 „Nėra ko prarasti“. N-7
    

6.50 „Amerikos talentai“ (k).
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Penktoji pavara“. 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Estijoje. 
2014 m.
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“. N-7
13.00 „Muzikinė kaukė. 
Ukraina“.
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
17.00 „Žurovas. Senos len-
tos“. I d. N-7
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
19.00 Dainuok mano dainą.
21.00 „Gelbėjimo misija“. 
N-7 
22.45 „Paskutinė žmonijos 
viltis“. N-14
0.35 „Amerikietiškos imty-
nės“ (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 vir-
tuvės pamokos.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  
13.30 „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 „Los Andželas slap-
tai“. N-14
1.40 „Nekenčiu žvaigždės“. 
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 Muzikos talentų lyga. 
1 d. 
14.10 Pinigų karta (k). 
15.00 „Miestas“. 
15.55 Lietuvos valstybinio 

simfoninio orkestro 26-ojo 
gimtadienio koncertas.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą, k). 
18.15 Dainuoja Ona 
Valiukevičiūtė. 
19.30 Borisas Dauguvietis. 
„Žaldokynė“. 
21.30 Koncertas 
„Atostogos“.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.45 „Tamsioji pusė“ (k). S

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 „Ufologų pasakojimai“.  
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).  

8.00 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7 
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 pa-
tiekalai 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 „Kūdikis už 30 000 
000“. N-7
21.00 Be stabdžių. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14  
23.00 „Spąstai“. N-14  
0.50 „Auklė“. N-14
      

7.55 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
9.00 „Viskas apie gyvū-
nus“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui. 
13.00 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“. N-7
14.00 „Pašokime“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“ 
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Merfio dėsnis“. N-7 
23.50 „Skrydis į tamsą“. S

Prizas keliaus į Medžiočius
Birželio 27 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Braškė” tei-

singas atsakymas –  JUNGTUKAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 68  
skaitytojai. Tai anykštėnai A.Lunevičius, D.Kundrotienė, D.Šlamienė, 
V.Vilčinskienė, V.Lančickienė, A.Burneikienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė, A.Vilčinskas, E.Tamulėnienė, 
M.Parnavienė, A.Keraitienė, E.Zlatkutė, A.Kavolienė, A.R.Vilimas, 
V.Šližienė, T.Miškinienė, M.Pupeikienė, J.Mieželienė, E.Jurėnaitė, 
R.Venclovienė, D.Varnienė, N.Varnas, V.Bieliūnienė, R.Kavoliūnienė, 
A.Skaržauskienė, V.Žemaitienė, J.Pranckevičienė, B.Lukauskaitė, 
D.Šlamienė, G.Žvironaitė ir A.Kapočius;  E.Slavinskienė, G.Gudelis, 
V.Gudelienė, T.Jakniūnienė ir T.Prudnikovienė iš Naujųjų Elmininkų; 
E.Kiškienė, D.Sudeikienė ir V.Strazdienė iš Kavarsko; S.cemnickienė, 
V.Mogylienė ir B.Gudonienė iš Viešintų, K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė 
ir S.Žibutienė iš Šovenių; B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kur-
klių, S.Krisiūnienė ir B.Raščiūvienė iš Surdegio, S.Želnienė iš Maže-
lių, L.Didienė iš Medžiočių, R.Vaiginytė iš Aknystų, R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų, J.Šeštokienė iš Repšėnų, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, 
V.Jozokienė iš Andrioniškio, O.Arienė iš Bareišių, A.Juknonienė iš Ru-
bikių, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, L.Dobrodiejienė iš Utenos, 

Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, M.Baltrūnienė iš Piktagalio bei 
R.O.Deveikienė iš Mažionių.

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas - Anykščių kosmetikos ir parfumerijos 
parduotuvės „Mix cosmetics” 15 eurų čekis  - atiteks L.DIDIENEI iš 
Medžiočių. Kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis „Rojus“ Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias 
„Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 
5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 15 eurų 
čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

„L`oreal” 
tušams – 
20 proc. 

nuolaida!

UAB “Zala Arms” kviečia įsilieti 
į savo komandos gretas:
Gamybos meistro padėjėją
(darbui Anykščiuose šaudmenų gamyboje  )

Šaudyklos instruktorių 
(darbui šaudykloje prie Staškūniškio )

Siūlome įdomų darbą su galimybe tobulėti, atlygį, atitinkantį darbo 
rezultatus.

Jei esate jaunas, atsakingas, energingas, veržlus, komunikabilus ir 
gebantis dirbti komandoje, siųskite savo CV adresu: info@zalaarms.lt 
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Nuo strėle per girias šaunančio 
Andrioniškio – Svėdasų vieškelio į 
kairę, beveik lygiagretus keliukas su 
Šventosios tėkme apsuptas miško. 
Taip ir norisi išlipti iš mašinos ir eit 
pėsčiam iki laukymės, kurią pažinau 
gal prieš tris dešimtmečius. Ji beveik 
nepakitusi, gal tik medžiai aukštesni 
tapo ir savo ūgiu dar labiau ją paryš-
kino. 

Kieme – nė gyvos dvasios, gryčiu-
tėje atlapomis durimis – irgi. Grįžtu 
atgalios, ir čia iš už kampo išdygsta 
rašytojas su peraugusių piktžolių sau-
ja. Sveikinamės. Apeiname kuklias 
jo valdas, ne kartą matytas, tačiau vis 
kuo nors nustebinančias. Antai seniai 

Antanas Drilinga: „Tėvų troboj daug 
mano knygų parašyta”

tėvų gurbelyje įrengtas mini barelis, 
knygomis nukrautos sienų lentynos 
ir gausybė autografų ant gal paties ra-
šytojo nuobliuotų lentų. Pasak A. Dri-
lingos, šimtai žmonių jame pabuvojo, 
dauguma pėdsaką paliko. Kai kuriuos 
autografus prisimenu buvus, kiti, ma-
tyt, atsirado dar visai neseniai. Palikti  
jie čia poetų, muzikų, ambasadorių, 
aktorių ir politikų ar šiaip žinomų čia 
apsilankiusių žmonių, rašytojo bičiu-
lių. „Tai XX – o amžiaus pabaigos 
elitas“, - ne be pasididžiavimo sakė 
rašytojas. - Dalis jų jau niekada čia 
nesugrįš, nes išėjo į amžinybę. Jų 
ranka parašyti žodžiai jau visai kitą 
prasmę įgauna, ne tik akimis, širdimi 
skaitomi…” Tarp jų  – ryškus, valinga 

ranka įbrėžtas, ir mums abiems bran-
gaus žemiečio Vytauto Galvono... 

Garbaus amžiaus rašytojo ranka 
dar tvirtai nulaiko oblių. Parodė iki 
blizgėjimo nušveistas, išsigulėjusias 
seno klevo lenteles, tačiau ką iš jų 
sumeistraus – taip ir nepasakė, tik 
pridūrė, kad pašalyje dar daug gero, 
labai gero medžio yra. 

Pokalbį tęsėme neseniai, jau kitoje, 
arčiau vieškelio, suręstoje trobelėje. 
„Bus anūkui”, - prasitarė rašytojas, 
kurio, kaip ir Vilniuje šiuo metu pa-
liktos šeimos, nė akimirkai neužmirš-
ta. Kaip ir gimtojoje troboje, ir čia 
viskas rašytojo rankomis, išpuoselėta, 
nuglostyta. Kalba pakrypo apie rašy-
tojo santykį su gimtaisiais namais, 
būties prasmės paieškas kasdienybė-
je. Pasak rašytojo, nuo žmogaus atė-
jimo į šį pasaulį pradžios iki pabaigos 
gimtinė išlieka viena, ta pati, nes jos 
negalima nei privatizuoti, nei parduo-
ti, nei į kažką išmainyti, nes ji įrašyta  
žmogaus dokumentuose, užkoduota 
genuose. „Kur begyvenčiau, ką be-
veikčiau, negaliu pakeisti, kad gimiau 
Plikiškiuose, ir tai, matyt, svarbiau-
sia, - sakė rašytojas, pastebėdamas, 
kad gali keisti gyvenamąją vietą, nes 
dalį gyvenimo leidžia Vilniuje. – Visą 
gyvenimą jaučiu nostalgiją gimtinei. 
Ji nedingo, amžino atilsio išėjus tė-
vams. Kur bebūčiau, visuomet trokštu 
sugrįžti čia, nes čia geriausiai jaučiu, 
kad gyvenu. Žinau, kad visą gyveni-
mą bėgęs, skubėjęs, mokslus krimtęs, 
savo gyvenimą kūręs, kada nors bū-
siu čia atvežtas ir atsigulsiu Inkūnų 
kapinaitėse prie tėvų… O dabar aš 
laimingas, kad galiu džiaugtis gyve-

nimu šiame tarp Šventosios upelės ir 
Šimonių girios įsiterpusiame kaime-
lyje, miške paskendusioje sodyboje. 
Jeigu sakau važiuoju namo, turiu 
mintyje Plikiškius, ne Vilnių. Mane 
aplankę paprastai sako, kad čia labai 
graži vieta. Sutinku, kad kitos tokios 
gražios vietos paprasčiausiai nėra, aš 
jaučiu šios vietos aurą. 

Mačiau daug pasaulio šiapus ir 
anapus Atlanto, išmaišiau Europą, 
pritrenkė Sibiro didybė ir jėga, ma-
čiau begalę unikalių dalykų, kurie 
stebino. Tačiau mano dvasia tik čia 
gauna šilumos, tik čia atsipalaiduo-
ja. Tėvų troboj daug mano knygų 
parašyta, daug išmąstyta. Pradedant 
„Žmonėmis prie vieškelio”, baigiant 
pastarųjų dešimtmečių romanais ir 
paskutiniosios, ką tik išėjusios atsimi-
nimų knygos „Vieneri sugrįžimų me-
tai” fragmentais. Čia galiu susikaupti, 
nes išskyrus praskrendantį paukštį, 
niekas nesutrikdys vienatvės, neblaš-
kys dėmesio. Kartais atrodo medžiai, 
ošiantis miškas pataria, kaip reikia 
parašyt. Eilėraštis dažniausiai gimsta 
ekspromtu. Kartais lėktuve, automo-
bilyje. Tereikia užrašyt, o romanui 
reikia ne tik laiko, reikia galimybės 
vystyti mintį”.  

Rašytojas prisiminė kadaise į tėvų 
sodybą užsukęs su poetu Pauliu Šir-
viu. Jam labai patikusi, tuomet dar 
miško neužgožta sodybėlė. „Man 
čia gražu”- teprataręs poetas. Ir tuo 
buvo viskas pasakyta. Pasak A. Dri-
lingos, visas Anykščių kraštas uni-
kalus, turtingas, ne tik gražia gamta, 
bet ir nuostabiais žmonėmis. „Kur 
dar Lietuvoje rasi vietą, kurioje gimė, 

Antanas DRILINGA

Gegutės 
kukavimas

Rodos, gražiai gyventa,
Rodos, gražiai raudota,
Gimusiems padainuota, 
Mirusiems pagiedota,

Upėje kojos mazgota,
Paupiai ašarom aplieta,
Šitiek amžių kentėta,
Šitiek amžių mylėta,

Savam – širdis atverta,
Svetimam – varteliai atkelta,
Ir laukta aušrelės prie vartų, 
Rodos, buvo ne veltui:

Balti bijūnai pražydo,
Marga paukštelė pragydo:
Argi tikėtas ko kito, 
Argi norėta ko kito? – 

Tegu pliuškenas Šventoji,
Tegu vinguriuoja Šventoji,
Tegu žaliam beržely
Amžinai gegutė kukuoja.

Sustojimas prie 
Šventosios

Eina poetai per žemę,
Sustoja palei Šventąją,
Palei Šventąją sustoja
Ir susidūmoja:

Kodėl gi eita per žemę,
Kodėl subadytos kojos,
Kodėl ant širdies prisirinko
Tiek žemės dulkių?

Gal imti ir pasilenkti, 
Ir nuskandinti upėj
Kaip lauko akmuo apsunkusią 
Gyvenimo pilną širdį?

Bet taip pagalvoję, vėl eina
Per žemę poetai ir neša,
Ir neša toliau kaip akmuo
Apsunkusią savo širdį,

Ir nedrįsta jos niekur palikt,
Tik sustoję ilgai dūmoja,
Ko eita per žemę, kodėl
Apdulkėjusią širdį skauda:

O upelė Šventoji teka,
Per slenksčius šokinėja
Ir savo šnekėjimu guodžia
Dūmojančius poetus. 

Jauki, dešimtmečius vis tokia pati, rašytojo Antano Drilingos sodybėlė Šimonių girios apsuptyje. 

Rašytojo ranka dar tvirta, tad jis dažnai užsuka į dirbtuvėlę 
meistrauti.      Autoriaus nuotr.

3 mėn.
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00
„Anykšta“ šeštadieniais 12.00

Atsiimant laikraštį „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžiu“, Gedimino g. 32  
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00
„Anykšta“ šeštadieniais 9.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu) 8.69
                                                                                   2 numeriai

„Aukštaitiškas formatas“ 2.31

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555 .

Prenumeratos kainos

gyveno tiek taurių asmenybių, kur 
tiek kūrybingų, talentingų ir darbščių 
žmonių, ryškų pėdsaką po savęs pa-
liekančių, gyvena?”

Paklausus, ką rašytojas rašo dabar, 
kuo ruošiasi pradžiuginti savo talento 
gerbėjus, A. Drilinga plačiai nusišyp-
sojo: „Parašyk, džiaugiasi, kad gyvas, - 
ir pridūrė, kad kūryboje nieko planuoti 
negalintis. - Kūryba – tai improvizaci-
ja. Niekada nežinai, pavyks, ar ne”.   

(Atkelta iš 1 p.)
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Įdomios moksleivių 
atostogos

1963 metų 4-ajame numeryje 
A. Džiumpa pateikia tekstą „Tu-
riningos moksleivių atostogos“, 
kur aprašo, ką moksleiviai nau-
dingo nuveikė per žiemos atos-
togas. 

„- Niekad nepamiršiu šių žie-
mos atostogų“, – išvykdama į 
Arteką pasakė Burbiškio aštuon-
metės mokyklos auklėtinė Nijolė 
Višumirskaitė. 

Žinoma, ne kiekvienam teko 
tokia laimė – pabuvoti saulėto-
sios Gruzijos padangėje, pasto-
vyklauti Arteke. 

Bet daug įdomių priemonių 
vyksta kiekvienoje mokykloje, 
ir moksleiviams nėra kada nuo-
bodžiauti. 

Troškūnų vidurinės mokyklos 
abiturientai atvyksta į Vilniaus 
planetarijų, kur pagilins įgy-
tas astronomijos žinias, o patys 
mažiausieji susipažins su miško 
žvėrelių gyvenimu ir jiems pa-
dės nugalėti „baltąjį badą“. Dau-
guma I-IV klasių mokinių taip 
pat lankysis Troškūnų tarybinio 
ūkio fermose, susipažins su gy-
vulių augintojais, apžiūrės įvai-
rius mechanizmus. 

Įdomų turistinį žygį atliko jau-
nieji Anykščių Jono Biliūno var-
do vidurinės mokyklos turistai, 
vadovaujami mokytojo J. Jukne-
vičiaus. Jie aplanke 1919 metais 
veikusio Debeikių revkomo na-
rius Vingrį, Baltakį, Perevičių, 

„Komunizmas – mūsų ateitis“
Šįkart „Kolektyvinio darbo“ puslapiuose – apie jaunimą, šviesią visų ateitį ir viltį. 1963-ųjų metų 

numeriuose galima rasti tekstų apie turiningą moksleivių poilsį bei aktyvią veiklą kuriant komunis-
tinę visuomenę.

partizanų ryšininką, nusipelniusį 
LTSR mokytoją, pensininką Pra-
ną Šulgą. 

Be turistinių išvykų, Nauja-
metinių eglučių, išvykų, ekskur-
sijų į istorines vietoves, teatrus, 
susitikimų su tėvais, mokyklos 
daug organizavo įvairių masinių 
žaidimų, užsiėmimų, sportinių 
varžybų. 

Burbiškio, Kunigiškių aštuon-
metėse ir daugelyje kitų moky-
klų įvyko šaškių, stalo teniso 
varžybos, rogučių lenktynės, 
knygų aptarimai, disputai, vik-
torinos, olimpiados. 

Jono Biliūno vardo vidurinės 
mokyklos krepšinio komandos 
gina Anykščių rajono mokslei-
vių sportinę garbę Švenčionyse, 
o stalo teniso rinktinė – Ukmer-
gėje. Prie šaškių lentų susitiko 
zonų prizininkai – Anykščių 
Jono Biliūno vardo, Kavarsko 
ir Troškūnų vidurinių mokyklų 
komandos. 

Mickūnų aštuonmetės moky-
klos pionieriai nuoširdžiai ruo-
šiasi susitikti su jų gerbiama ir 
gerai pažįstama viešnia Ona Ka-
rosiene, trijų buvusių tarybinių 
partizanų motina.

Biliūnietė Alma Liukpetrytė, 
mickūnietis Jonas Gavėnis ir kiti 
išvyko į Vilnių, III respublikinę 
moksleivių ir pionierių kraštoty-

rininkų konferenciją, kur papa-
sakos, ką nuveikė Anykščių ra-
jono mokyklų kraštotyrininkai.

Mokiniai, turiningai ir gerai 
pailsėję, su nauja energija, ži-
niomis vėl sės į suolus sėkmin-
gai tęsti mokslo“.

Svarbu išsilavinimas

Tų pačių metų 30-ajame „Ko-
lektyvinio darbo“ numeryje yra 
tekstas „Moksleiviai įgyja spe-
cialybes“. Rašoma: „Vykdant 
komunizmo statybos programą 
liaudies ūkiui reikalinga daug 
išsilavinusių žmonių. Sujungus 
mokymą su gamybiniu darbu, 
Kavarsko vidurinės mokyklos 
mokiniai jau ateinančiais metais 
įsigys mechanizatorių, gyvuli-
ninkystės fermų mechanizavimo 
darbuotojų, medicinos seserų 
specialybes. Pirmuosius gamy-
binio mokymo žingsnius žen-
gia šiais metais Xa gamybinės 
klasės mokinės, pasirinkusios 
bibliotekininko specialybę. Mo-
kymo dalies vedėjo P. Biveinio 
nuotraukoje matome šios klasės 
mokinę Lionę Sipavičiūtę ir dės-
tytoją Joaną Drazdenytę prakti-
nių užsiėmimų metu“.    

Šaunuoliai pionieriai

59-ajame numeryje A. Čer-
niauskaitė, Anykščių rajono pi-
onierių štabo viršininkė, tekste 
„Pionierių darbai“ rašo apie di-
delius pionierių darbus.

„Su saulėtu pavasariu atke-
liavo ir gegužės 19-ji. 41-ųjų 
pionierių organizacijos įkūrimo 
metinių diena. Šią dieną mes ga-
lime teisėtai didžiuotis tuo, kad 
mažos mūsų rankutės sugebėjo 
prisidėti prie didžių darbų. 

Daug sužinojo apie pionierių 
organizacijos nueitą kelią, apie 
pionierius-didvyrius, surinko 
vertingos medžiagos apie V. I. 
Leniną, jo gyvenimą ir veiklą 
Troškūnų, Kavarsko vidurinių 
mokyklų, Staškūniškio aštuon-
metės mokyklos, Viešintų vidu-
rinės mokyklos, Anykščių J. Bi-
liūno vardo vidurinės mokyklos 

pionieriai. Iš sukauptos medžia-
gos pionieriai ruošiasi įreng-
ti mokyklose turtingus Lenino 
kampelius, o kur yra galimybė 
– muziejus, sales. 

Pradedant būrių lenktyniavi-
mą, visi pionieriai nutarė siekti 
geros drausmės, šimtaprocenti-
nio pažangumo. Mes iškėlėme 
šūkį: „Mokytis be antramečių!“, 
sudarėme draugiškus savitarpio 
pagalbos postus, kur stipresnieji 
padeda silpnesniems, vyresnių 
klasių pionieriai padeda spaliu-
kams. Daug dirbama keliant pa-
žangumą Kavarsko, Troškūnų, 
Viešintų, Kurklių vidurinėse mo-
kyklose, Anykščių, Staškūniškio 
aštuonmetėse mokyklose.

Nerasime šiandien nė vie-
nos mokyklos, kurios pionieriai 
neturėtų draugų kitose šalyse. 
Draugystė riša ne vien laiškais. 
Ji stiprėja ruošiant susitikimus, 
internacionalinius vakarus, lan-

kantis vieniems pas kitus. 
Visi pionieriai ruošiasi gyven-

ti komunistinėje visuomenėje. 
Pravedamos sueigos „Komuniz-
mas – mūsų ateitis“, „Kaip mes 
padedame kurti komunizmą“, 
„Kokiu aš įsivaizduoju komu-
nistinės visuomenės žmogų“ ir 
kitomis temomis. 

Pažymint Lenino gimimo 93-
ąsias metines, daug Troškūnų 
VII-ojo būrio pionierių įstojo į 
VLKJS eiles. Vien šiais metais 
pionierių gretas papildė apie 800 
moksleivių.

Pionieriai visada atsiliepia į 
raginimą rinkti metalo laužą. 
Nemažai metalo laužo surinko 
Troškūnų vidurinės, Surdegio 
aštuonmetės mokyklos, Rudžio-
nių pradinės mokyklos pionie-
riai. 

Daug rajono pionierių dirba 
knygnešiais. 

Nemaža darbų atliko mažos 
pionieriškos rankos, tačiau dar 
daug rūpesčių mums atneš ar-
tėjanti vasara, pirmosios atos-
togų dienos. nepamirškime, jog 
įsipareigojome surinkti daug 
vaistažolių, suruošti eilę įdomių 
žygių. 

Tad sėkmės, jaunieji leninie-
čiai!“. 

-ANYKŠTA

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.

siulo darbą
Medienos apdirbimo įmonei 

Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingi darbuotojai.

Tel. (8-616) 93759.

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

Tel. (8-626) 49415.

UAB “DIKSTA” plečia savo vei-
klą, įmonei reikalingos siuvėjos.

Kreiptis A. Baranausko a. 14, 
Anykščiai.

Tel.: (8-381) 5-14-57, (8-687) 21364.

UAB Anykščių agrocentrui  rei-
kalingas operatorius. 

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

Kavarsko vidurinės mokyklos mokiniai stengiasi įgyti mechani-
zatorių, gyvulininkystės fermų mechanizavimo darbuotojų, me-
dicinos seserų specialybes.
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KELIONĖS

SITUAcIJA

Rėmenį gali numalšinti ir soda Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Troškūnų ambulatorijos ir Troškūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės vyriausiasis gydytojas Rimondas Bukelis į ap-
sinuodijimus pataria žiūrėti rimtai: sutrikus virškinimui reikia 
kaip įmanoma greičiau pašalinti apsinuodijimą sukėlusias me-
džiagas iš organizmo, vartoti daug skysčių, kurie turi daug mine-
ralų. Jei tai nepadeda, gydytojas pataria gerti vaistus, padėsian-
čius apsinuodijimui praeiti.

refliukso. Skrandžio sultys, jo tu-
rinys grįžta stemple į viršų, todėl 
žmogų pradeda „graužti rėmuo,“ – 
apie kitą, dažnai pasitaikančią ligą, 
pasakojo gydytojas R. Bukelis.

„Atsiradus rėmeniui, reikia iš-
siaiškinti priežastis,“ – R. Bukelis 
patarė kreiptis pas gydytojus,- 
„Refliuksas gali atsirasti dėl opa-
ligės, kurią reikia gydyti, stemplės 
uždegimo, gastrito. Nederėtų užsi-
imti saviveikla“.

„Rėmenį gali paskatinti dideliais 
kiekiais vartojama kava, aštrus bei 
riebus maistas. Tačiau šie veiks-
niai veikia tik refliuksą jau turintį 
žmogų,“ - sakė Troškūnų ambu-
latorijos gydytojas, - „Bet reikėtų 
prisiminti, kad kava, tam tikras 
maistas refliukso nesukelia.“

Tačiau riebus, aštrus maistas ne-
būtinai blogis. Pasak R. Bukelio, 
sveiką virškinimo sistemą turintys 
žmonės gali nejausti jokio dis-
komforto vartodami riebius maisto 
produktus, gerdami daug kavos. 

Gydytojas sakė, kad jei žmogus 
negali apkęsti rėmens graužimo ir 
nesikreipia pas gydytoją, galima 

gerti geriamosios sodos ir vandens 
tirpalą, kuris panaikins skausmą. 
Tačiau R. Bukelis patarė soda ne-
piktnaudžiauti. 

Pasak internete skelbiamos in-
formacijos, nuo rėmens apsaugo 
ir tokie liaudiški metodai, kaip 
morkos valgymas ar druskos čiul-
pimas. Gydytojas R. Bukelis sakė, 
kad galima išbandyti ir šiuos me-
todus, jie gali pasirodyti veiksmin-
gi, tačiau į pasikartojantį rėmens 
skausmą nederėtų numoti ranka 
– verčiau vietoj liaudiškų metodų 
išsitirti pas gydytoją, kad šis pa-
skirtų gydymą ar vaistus.

„Taip, pasitaiko, kad ne tik žmo-
gus, bet ir gydytojas gali neatskir-
ti širdies skausmo nuo skrandžio. 
Taip būna esant miokardo infark-
tui, kai žmogus kartais jaučia 
skausmą pilvo srityje“, - sakė R. 
Bukelis, - „Jeigu kyla įtarimas dėl 
to, iš kur sklinda skausmas, nėra 
jokio kito būdo, tik daryti kardio-
gramą. Neįmanoma išsiaiškinti, 
kas vyksta, nei klausant širdies 
ritmo, nei kitais būdais. Žinoma, 
kardiograma nėra reikalinga, jei 

nės dažnai veltui apsinuodijus var-
toja tokius vaistus kaip ,,No-spa“, 
jie pašalinti nuodingų medžiagų iš 
organizmo nepadeda.

Po apsinuodijimo gydytojas pa-
tarė kurį laiką stengtis riboti mais-
tą.

„Valgyti reikia nesunkų mais-
tą, tokį kaip buljonas, džiūvėsiai, 
gerti arbatą,“ – šeimos gydytojas 
patarė vengti sunkiai virškinamo 
maisto. 

Pasak gydytojo R. Bukelio, 
nereikėtų skubėti valgyti įprastą 
maistą, geriau maitintis mažais 
kiekiais, 5-7 kartus per dieną. 
,,Prie įprasto maisto grįžti reikia 
pagal savijautą – bet geriau nesku-
bėti.“

„Rėmuo ima ėsti dėl atsiradusio 

matomi akivaizdūs skrandžio 
skausmui būdingi bruožai, tokie 
kaip vėmimas, pykinimas, rė-
muo“, - apie tai, kad savo sveikata 
pirmiausiai turi rūpintis pats žmo-
gus, kalbėjo Troškūnų ambulato-
rijos gydytojas.

Troškūnų palaikomojo gydy-
mo ir slaugos ligoninės vy-
riausiasis gydytojas Rimon-
das Bukelis pataria nenumoti 
į liaudiškus gydymo metodus 
ranka – niekada negali būti 
tikras, ar morka nenuramins 
ėdančio rėmens.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

sveikatos abc

kėse siautėjusius vilkus. Prie Vie-
šintų įsibrovę į aptvarą, kur ban-
doje ganėsi kelios dešimtys avių, 
vilkai papjovė dvi avis, o Aulelių 
apylinkėse plėšrūnai surengė kru-
viną puotą tiesiog dienos vidury-
je. „Svėdasų seniūnas Valentinas 
Neniškis „Anykštai“ sakė, kad 
Vilniuje gyvenantys Pikčiūnai 
yra nusipirkę sodybą, kuri su 5 ha 
pieva yra aptverta ir į šią teritoriją 
suleista 200 avių banda. „Baisus 
vaizdas. Mėtosi skrandžiai, žar-
nokai... Vilkai siautėjo ne tik pie-
voje, bet ir pačios sodybos kieme. 
Dauguma sudraskytų avių – jau-
nikliai. Iš karto suskaičiavo 25 
negyvas avis, kitos, matyt, paskui 
nugaišo“, – „Anykštai“ pasakojo 
Neniškis <...>. Anykščių maisto 
ir veterinarijos tarnybos vadovas, 
Anykščių rajono tarybos narys 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ sakė, 

Vilkai pjauna jau ne pavienes avis, o bandas Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Šią savaitę kaimyniniame Kupiškio rajone, netoli Skapiškio, vilkai netoli namų užpuolė ūkininkų 
karves. Dvi moterys plėšrūnų ataką bandė atremti šakėmis. Dar birželio pabaigoje „Anykšta“ rašė, 
kad Svėdasų seniūnijoje į ūkininko laukus įsisukę vilkai papjovė net 34 avis.

Gyvulius auginantys žmonės gintis nuo plėšrūnų turi patys – šiuo metu vilkų medžioti negalima, 
o prasidėjus medžioklės sezonui, leidžiama nušauti vos kelis. Išguldžius ūkininko bandą, išimties 
tvarka Anykščių medžiotojams Aplinkos ministerija vis gi leido nušauti net 4 vilkus, kai visoje Ute-
nos apskrityje per metus leidžiama sumedžioti tik 5 pilkius.

kad šiemet jau nukentėjo keturių 
ūkininkų avys. Tiesa, dviem atve-
jais bėda buvo suversta sulaukėju-
siems šunims“ (Vidmantas ŠMI-
GELSKAS, „Vilkai papjovė 34 
avis“; „Anykšta“ 2015-06-27).

Gyvulius vilkai puola 
ne pirmus metus

2013 metų pavasarį plėšrūnai 
įsibrovė į dabartinio Lietuvos avių 
augintojų asociacijos pirminin-
ko, Kavarsko seniūnijos Varnelių 
kaime esančią Žilvino Augustina-
vičiaus avidę ir papjovė 15 ėria-
vedžių, o 70 ėringų avelių taip nu-
vaikė, kad šios prarado ėriukus.

2013 metų rugpjūčio mėnesį, 
tiesiog kieme, vilkai išpjovė ne-
įgalios Kavarsko seniūnijos Šo-
venių kaimo 80 metų gyventojos 
Genovaitės Palavenienės avis. 
„Anykštai“ aprašius močiutės 
išgyvenamą neviltį dėl prarastų 
avelių, Lietuvos medžiotojai pa-
skelbė akciją ir, per vieną dieną 
surinkę 1000 litų, nupirko tris 
avis ir taip atlygino patirtą žalą. 

Medžiotojai oficialios 
informacijos apie vilkų 
aukas neturi

Tačiau Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos Anykščių sky-
riaus valdybos pirmininkas Ri-
mantas Pečkus „Anykštai“ sakė 
oficialios statistikos apie vilkų 
šiemet padarytą žalą Anykščių 
rajone neturintis: „Kadangi šiuo 
metu – ne vilkų medžioklės se-
zonas, informacijos apie jų pa-
darytą žalą negauname. Aš pats 
apie vilkų išpuolius sužinau iš 
žiniasklaidos. Visai neseniai ra-
jono savivaldybė su Antanu Bau-
ra priešaky (Anykščių rajono sa-
vivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas, – red. past.) yra parašiu-
si prašymą Aplinkos ministerijai, 
kad išimties tvarka leistų sume-
džioti („išimti iš gamtos“) vieną 
ar du vilkus“ – sakė R. Pečkus.

Nors rašto, kuris buvo išsiųstas 
Aplinkos ministerijai, atsakymas 
dar nepasiekė R. Pečkaus, bet per 

LNK televizijos žinias ketvirtadie-
nį buvo paskelbta, kad Anykščių 
rajone leidžiama sumedžioti 4 vil-
kus. Aplinkos viceministras Linas 
Jonauskas teigė, kad prašymą iš-
imties tvarka medžioti vilkus gavo 
ir iš Alytaus rajono savivaldybės.

Pasak R. Pečkaus, dabar yra ne 
medžioklės sezonas (jis prasideda 
spalio 15 dieną), todėl vilkų šau-
dyti negalima. Be to, šis gyvūnas 
yra saugotina rūšis. „Pernai Ute-
nos apskričiai leido sumedžioti 5 
vilkus. Kai yra sumedžiojamas lei-
džiamas vilkų skaičius, šių žvėrių 
medžioklė stabdoma“, – pasakojo 
Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos Anykščių skyriaus valdybos 
pirmininkas.

Ar vilkai – vertybė?

Ar tikrai verta taip stropiai vil-
kus saugoti? 

„Susikerta nuomonės: yra or-
ganizacija „Baltijos vilkas“, kuri 
apskritai protestuoja, kad vilkai 
medžiojami, o medžiotojai ir ūki-
ninkai siūlo, kad reikia medžioti 
daugiau, nei dabar leidžiama. Vie-
nos nuomonės nėra“, – sakė me-
džioklės žinovas. 

Paklaustas, kiek Anykščių rajo-
ne galėtų būti vilkų, R. Pečkus kal-
bėjo: „Vilkų apskaitą organizuoja 
Aplinkos ministerija ir urėdija, 
oficialių duomenų neturiu, tačiau 
Respublikoje jų yra apie 250“.

Šiais metais, pasak R. Pečkaus, 
vilkai medžioti pradėjo labai anks-
ti, vasaros pradžioje. „Tai šiek tiek 
keista. Tiek medžiotojai, tiek bio-
logai sako, kad liepos pabaigoje-
rugpjūčio pradžioje prasideda vai-
kų „apmokymai“: vilkai jauniklius 
moko medžioti, o ūkininkų gyvu-
liai yra lengviausias grobis“. 

Teiravomės, ar vilkai gali pulti 
žmones, ar verta šių laukinių žvė-
rių bijoti dėl savo paties sveikatos? 
„Kad žmonės įsigąsdinę, girdėti 
teko, bet turbūt nei jums, nei man 
nėra tekę girdėti, kad vilkas pultų 
žmogų. Bet koks gyvūnas, jei jis 
sveikas, nepasiutęs, žmogaus ven-
gia ir tikrai jo nepuola“, – ramino 
R. Pečkus.

Kandrėnietės sesuo sušvilpė. 
Neaišku, ar būtent tai juos išgąs-
dino, bet vilkai lyg ir sujudėjo. Po 
to liuokt liuokt ir pradingo tam-
soje“. Ūkininkės pasakojo, kad 
po vilkų išpuolio buvo pradingusi 
telyčaitė Mėta – moterys manė, 
kad vilkai ją sudraskė. „Atlėkusi 
kad prisiglaudė prie manęs! Buvo 
gerokai apdraskyta – vėliau ra-
dau jos uodegos galiuką, ištino 
tešmuo, vilkai apkandžiojo jai 
pakaklę. Bet dabar nurimusi, jau 
sveiksta“, – po siaubingos nakties 
palyginti gera baigtimi džiaugėsi 
gyvulių augintoja.

Auleliuose papjautos 34 avys

Vilkai siaučia ir didelę žalą daro 
ir mūsų rajono ūkininkams. 

Prieš kelias savaites rašėme 
apie Svėdasų ir Viešintų apylin-

Moterys prieš vilkus stojo su 
šakėmis

„Kupiškio rajono Skapiškio se-
niūnijos Kandrėnų kaime ūkinin-
kaujanti 35 metų Vilma Sungai-
laitė su seserimi stojo į akistatą su 
dviem vilkais. Taip jos išgelbėjo 
tris telyčaites ir du veršelius, – rašo 
lrytas.lt – 

Ekologinį mišrų ūkį turinti kan-
drėnietė kaip tik buvo sulaukusi 
svečių – sesers su šeimyna“.

Toliau straipsnyje rašoma: „Mo-
terys nuėjo miegoti į palapinę. Apie 
1 valandą nakties išgirdusi gyvulių 
bliovimą, V. Sungailaitė iškart su-
prato, kokių nekviestų svečių su-
laukė. „Žiūrim – du vilkai už ko-
kių 10 metrų nuo gyvulių. Tamsoje 
baisiai žiba vilkų akys. Stovi, neju-
da. Ėmėme rėkti nesavais balsais“, 
– pasakojo V. Sungailaitė.

2013 metų rugpjūčio 20- oji. Antros grupės neįgalioji Šovenių kaimo gyventoja Genovaitė Palave-
nienė rodo vietą, kur naktį buvo papjautos trys jos avelės. 

,,Apsinuodijus geriausia su-
kelti vėmimą, taip pat gerti daug 
skysčių, patartina tokių, kuriuose 
yra mineralų. Dažniausiai žmonės 
tada renkasi mineralinį vandenį.“ 
– kalbėjo gydytojas. 

Gydytojas R. Bukelis ,,Anykš-
tai“ sakė, kad galima vartoti 
virškinimą skatinančius vaistus, 
aktyvuotą anglį, kuri sugeria apsi-
nuodijimą sukėlusias medžiagas: 
,,Aktyvuotą anglį reikėtų vartoti 
dideliais kiekiais, gerti 5-6 table-
tes, jų nekramtyti, tiesiog nuryti. 
Tinka ir tokie vaistai kaip „Pan-
grolis“, „Kreonas“. Tačiau derėtų 
nepamiršti, kad vaistai nėra gy-
dymas – jie tik pagalba išsivalyti 
organizmui.“ 

Taip pat, pasak gydytojo, žmo-
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parduoda

įvairūs

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

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

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

Tel. (8-609) 68720.

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

Pramonės g. 3, Panevėžys

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

kiti metalo gaminiai.
 Pieno valytuvų, vakuumo 

siurblių, mobilių melžimo 
agregatų remontas.
 Prekyba šienainių plėvelėmis, 

tinkleliais, siloso uždangalais.

Rugpjūčio 1d ir 22 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.

AKcIJA
NEMoKAMI RĖMELIAI

(Mokėsite tik už stiklus ir 
įdėjimą).
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Nekilnojamasis turtas

Namą Gegužės g. su 11 arų namų 
valda. Yra ūkinis pastatas, geras pri-
važiavimas, būtinas kapitalinis namo 
remontas. Kaina 13 800 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Namą Troškūnuose. Plotas 47 
kv. m, 2 kambariai, virtuvė, tamsus 
kambarys, ūkinis pastatas, galimybė 
prisijungti prie miesto vandentiekio ir 
kanalizacijos.

Tel. (8-621) 01246.

Dviejų kambarių suremontuotą 
bendrabučio tipo butą.

Tel. (8-670) 53497, (8-603) 67743.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(centre). 

Tel. (8-670) 05259.

Butą.
Tel. (8-686) 77184.

Sodą “Liudiškių” s/b. Yra vanduo, 
geodeziniai matavimai.

Tel. (8-647) 68166.

Kuras

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

Tel. (8-622) 44850.

Pradedamas naujas lietuviškų 
durpių briketų gamybos sezonas.

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

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

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Spygliuočių atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-612) 56929.

Malkas kaladėlėmis (alksnis, 
beržas). Biokurą, čipsus.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Bites.
Tel. (8-699) 25678.

Karvę.
Tel. (8-646) 05313.

Įvairaus amžiaus darbinius ar-
klius. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

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

Mini traktoriuką su preizu 
“Hinomoto C144” (3 cilindrų, dy-
zelis, TA, numeris, draudimas).

Tel. (8-602) 42341.

Traktorius dalimis: MTZ-82, 
MTZ-50, T-40 AM, T-16. Kombainą 
Niva dalimis. Rusišką ruloninį pre-
są dalimis. 

Tel. (8-682) 11626.

Vl. Tamošiūno  paukščių ūkis 
parduoda 

paaugintus broilerius ir 
7 mėn. dedekles vištas. 

Kiekis ribotas. 
Tel.: (8-687) 78274, 

(8-622) 32588.

Rotacines šienapjoves, bulvių 
kasamąsias, purkštuvus, smul-
kintuvus, vagotuvus, trąšų bars-
tomąsias, skutikus, vagotuvus, 
kultivatorius, frezus, plūgus “kver-
neland”. 

Tel. (8-612) 57075.

Stovyklavietė įvairiems ren-
giniams. Nakvynė. Plaukimas 
Virinta - Šventoji nuo 5 Eur.

www.baidaresVirinta.lt, 
tel. (8-676) 35010, Rimas.

Išnuomojamos komercinės pre-
kybinės patalpos Anykščiuose.

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

Vyras be žalingų įpročių išsi-
nuomos vieno ar dviejų kamba-
rių butą.

Tel. (8-684) 73955.

Brangiai išsinuomuotų arba 
pirktų žemes Skiemonių, 
Mačionių, Leliūnų, Antalgės ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankio-
jamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Laiptinių gamyba ir projekta-
vimas. Taip pat visų tipų baldų 
gamyba.

Tel. (8-615) 45845.

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

Tel. (8-630) 10200.
 
Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

Mobiliu juostiniu gateriu pjau-
na medieną, galima ir be trifa-
zio. Parduoda įvairią dvigubo 
pjovimo statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

Kokybiškai atlieka vidaus ap-
dailos darbus.

Tel. (8-679) 22360.

Statybos ir apdailos darbai. Durų, 
grindų, dailylenčių montavimas. 
Keičia stogų dangą, stato karkasi-
nius statinius.

Tel. (8-626) 81699.

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

Tel. (8-648) 11907.

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.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

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

Tel. (8-647) 48473.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Kanalizacijos 
valymo įrenginiai. Galima išsimo-
kėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Ratiniu ekskavatoriumi - pakro-
vėju kasa, lygina, planiruoja žemės 
sklypus. Montuoja, pajungia ka-
nalizacijos, drenažo, vandentiekio 
sistemas, tvarko kelius, privažia-
vimus.

Tel. (8-670) 12913.

Nemokamai išvalome krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

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

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

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

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

Dengia stogus, apkala namus, 
dažo, mūrija, betonuoja. Kiti įvairūs 
statybos darbai. Darbo patirtis, ma-
žos kainos. 

Tel. (8-603) 63927. 

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-674) 57976.

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

www.jonroka.lt
Renkamės liepos 30 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“
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Vilniaus anykštėnų sambūrio narei, kilusiai iš Kavarsko parapijos 
Žvirblėnų kaimo, 
Rimai DEDELAITEI- VARANAVIčIENEI-65-eri

„Man gražiausia vieta pasauly - Žvirblanų ulyčia, kur 
susišaukia Kavarska ir Kurklių bažnyčių varpy, par ku-
rių Pranciškus Kalibatus beveik preš šimtų metų nute-
se pirmų Letuvoj kilometra ilgia tratavarų, kad „Tėvus 
purvyna nebraidytų“ ir galy tratavara marmuriniam 
pomniki iškala žadžius: „Jaunime, mylėk Dievu ir sava 
Tevyni“. Sunki Amerikaj uždirbtus laby didelius pinigus 
paskyre sava krašty, Žvirblanų ir Kavarska gerovi...“, - 
iš 2015 m. „Ratilio“ ansamblio programos „Kad Tėvus 
purvyna nebraidytų“, rodytos per 2015 folkloro šventę 
„Skamba skamba kankliai 

Rima Dedelaitė-Varanavičienė gimė 1950 m. liepos 
24 d. Anykščių raj. Žvirblėnų km. Lietuvos ūkininkų 
šeimoje.1961 m. baigė Žvirblėnų pradinę, 1967 m. 
Kavarsko vidurinę mokyklą.
1972 m. baigė Vilniaus universitetą. Universitete 

drauge su kitais bendraminčiais studentais pradėjo 
folklorinę veiklą, kuri išsirutuliojo į „Ratilio“ ansamblį. 
Koncertavo beveik visuose Lietuvos kaimuose ir mies-
teliuose, programose pasakojo Anykščių krašto (žvir-
blėniečių) tarme, dainavo šio krašto (ir kitų etnografinių 
regionų) dainas.
Dirbo mokytoja Kavarsko vidurinėje mokykloje, dabartinėje Vilniaus miesto 

Antakalnio gimnazijoje.
Buvo LMA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslinė bendradarbė. Yra Didžiojo 

akademinio lietuvių kalbos žodyno XIII tomo bendraautorė.
Įgijusi teisininko kvalifikaciją, nuo 1994 m. dirba Lietuvos teismo ekspertizės centre, 

yra vyriausioji teismo ekspertė, tarnauja Lietuvos teisingumui.
Yra LR gidė, anykštėnų sambūrio narė, populiarina gimtąjį kraštą.
Dukra Rasa ir sūnus Simas jau suaugę, džiaugiasi vaikaičiais Vaidile, Emilija ir 

Rojumi.

Vilniaus anykštėnų sambūris, Vo, ansambliečiai, bičiuliai ir draugai

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.90 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.80 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 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.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(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

Dėkoju chirurginio skyriaus gyd. Rolandui JURKĖNUI ir 
visam skyriaus personalui už rūpestingą gydymą.

Juozas MATIUKAS

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, prieka-
bas. Gali būti be T.A., nevažiuo-
jantys. Pasiima. Sutvarko doku-
mentus.

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

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.: (8-610) 41900,

 (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirtus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Teikia miš-
kininkystės paslaugas.

Tel. (8-605) 27002.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. Atlieka medienos 
transportavimo darbus.

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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.           

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

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Serbentus. Didesnį kiekį gali pa-
imti iš namų.

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

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, 
Kristoforas, Kristupas.

šiandien

liepos 26 d.

liepos 27 d.

liepos 25 - 27 d. prišpilnis.

Joakima,s Ona, Daugintas, 
Eigirdė, Jokimas.

Natalija, Panteleonas, Žintau-
tas, Svalia, Sergijus.

anekdotas

anyksta.lt

iŠ arti

oras

+24 

+9

Amiliutė bijo vaikščioti 
gatvėmis

 NEMOKAMOS KONSULTACIJOS miško savininkams 
 PERKAME mišką išsikirtimui ir su žeme 
 PERKAME apvalią medieną 
 ATLIEKAME miško kirtimo ir išvežimo paslaugas 
 ATLIEKAME miško priežiūros darbus 
 RENGIAME miškotvarkos projektus

Tel . :  5 -93-93 ,  (8 -698)03584,  J .  B i l iūno g .  22-3  ,  Anykščia i

Ką besuoktų ponai liaudžiai - 
Po asfaltu guli griaučiai.
Netgi ir dienos metu
Pro tą vietą aš neinu.   

Sako, kaukolę išlupę
Ją vežiojo pagal upę
Tikrino, jeigu neklystu,
Kas pilietį šį pažįsta. 

Na, o nieko nesuradę
Kaulus vėl atgal sukratė.
Ir užpylė, ir užklojo
Apie gyvus negalvojo. 

Nei aš blogis, nei žvėris
Nieks manęs nesulaikys.
Teneaiškina man ponai - 
Nes labai bijau lavonų.

- Sūnau, nubėk į parduotuvę 
duonos.

- O stebuklingas žodis?
- Grąža - tavo.

***

- Daktare, aš noriu gyventi! Da-
rykite ką nors!

- Ar jūs pinigų turite?
- ne.
- Na, tai kam jums toks gyveni-

mas?

***

- Padavėjau, o kokia yra dietinė 
pica?

- Tai paprasta pica, tiesiog aš at-
sisėdu šalia jūsų ir valgau ją kartu.

Anykščiuose viskas 
idealu

9.2%  

Kur naujai Anykščių rajono 
valdžiai derėtų labiausiai ieškoti 

problemų?
Balsavo 163

Šiemet „austi“ floristinius ki-
limus panoro net 25 komandos. 
Tiek daug norinčių dar nėra buvę, 
tad galima manyti, kad tai susiję 
su pasikeitusiomis taisyklėmis. 
Šiemet mūsų rajono komandos 
bus paskatintos 200, o svečių 
– 300 eurų piniginiais prizais ir 
nevyks kilimų konkursas, tačiau 
šiandien komisija rinks kūrybiš-
kiausią, etniškiausią, techniš-
kiausią ... kilimus ir jų autorius 
pamalonins rėmėjų prizais.

Bene pirmasis savo darbą, net-
gi ne kilimą, labiau – kompozi-
ciją, užbaigė vienintelis svečias 
iš užsienio belgas Jeam Michel. 

Floristiniai kilimai ir naujose erdvėse
Vakar Anykščių miesto centre nuo pat ryto spalvingus floris-

tinius kilimus klojo bendruomenės, buvo laukiama svečių ir iš 
kitų rajonų. Vienas pirmųjų darbą su savo komanda užbaigė 
floristas iš Belgijos Jeam Michel. Kilimai netilpo parke prie 
Laisvės paminklo, tad dalis paklota vyskupo ir poeto Antano 
Baranausko skvere. 

Prie jo kompozicijos būriavosi 
ir fotografavosi anykštėnai bei 
miesto svečiai. Greitai floristi-
nius kilimus „nuaudė“ Kavars-
ko moterų seklyčia, kilimą pa-
vadinusi „Vasaros akordais“ ir 
kurkliečiai prie savo floristinio 
kilimo palikę ir legendos tekstą 
apie Kurklius, padėsiančią ge-
riau suprasti jų darbą. 

Prieš pietus dar buvo laukiama 
floristinių kilimų audėjų iš Šir-
vintų ir Joniškio. 

Pernai Miesto šventėje floris-
tinius kilimus kūrė 19 bendruo-
menių. 

-ANYKŠTA

Kilimą kloja nuotaikingos labdaros fondo „Burbiškio bendruo-
menės centras“ merginos. 

Prie vienintelio svečio iš užsienio, belgo Jeam Michel kompozi-
cijos jau vakar rytą fotografavosi anykštėnai ir miesto svečiai. 

Nuolatinės floristinių kilimų 
konkurso dalyvės Anykščių 
trečiojo amžiaus universiteto 
moterys.

Anykščių socialinės globos 
namų komanda kilimą audė 
prie A. Baranausko 
paminklo. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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