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Tik tiesa
Tiesa - toks vaistas, kuris 

kartus, bet labai veiksmingas. 
Europa suka galvas, kaip iš-
spręsti pabėgėlių krizę, o bul-
garai išsprendė. Prie įvažiavi-
mo angliškai užrašė: „Brangūs 
pabėgėliai, sveiki atvykę į 
Bulgariją. Nėra darbo. Nėra 
pinigų. Nėra ateities. Ačiū už 
supratimą ir vykite toliau“.  Va 
šitaip reikia kalbėti – atvirai, 
sąžiningai ir teisingai. Nors 
kabink tokį plakatą prie įva-
žiavimo į Anykščių rajoną. 

Linas BITVINSKAS

Garsiausias medalininkas paperka 
nuoširdumu Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Rugsėjo 9-osios vakarą Anykščių koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre atidaryta bene geriausio Lietuvoje medalininko, 
metalo skulptoriaus anykštėno Jono Žuko paroda. Susirinkusieji turėjo progą pasigėrėti ne tik skulptoriaus darbais, bet ir J.Žukui 
artimų žmonių nuotraukų galerija.

16 psl.

„Kalita“ tapo moderniu pramogų 
ir sporto centru
Anykščių Kalitos kalną žino visa 

Lietuva. Slidininkai ypač gerai vertina 
kruopščiai prižiūrimas trasas, kuriose 
vyksta respublikinio lygio varžybos. 
Tačiau dauguma kalną prisimena su 
vienu keltuvu, ankšta ir duobėta auto-
mobilių stovėjimo aikštele, be jokių pa-
galbinių patalpų.

Šiuolaikiniu pramogų ir sporto cen-
tru su gerai išvystyta infrastruktūra 
Kalitos kalnas tapo 2011–2015 metais 
įgyvendinto Europos Sąjungos finan-
suojamo projekto dėka. 

Vaikų žaidimų aikštelėje yra ką veikti, 
kol laukiama eilės prie vasaros rogučių. 

Merui pabarus, pasitaisė...
Apžiūrėdamas Troškūnų, Smėlynės ir Vaidlonių vandentiekio ir vandenvalos įrenginius, Anykščių 

rajono meras Kęstutis Tubis pastebėjo ir pagrindinėje gatvėje be atitvarų, įspėjamųjų ženklų ir 
liemenių dirbančius statybininkus. Sustojęs meras įspėjo darbų vadovą, kad šitaip dirbdami jie gali 
susilaukti ne tik baudų, bet ir nelaimės. LESTO užsakymu kebelius vietoje oro linijų 
Troškūnuose tiesia vilniškė UAB „ATEA“.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Metalo skulptorius Jonas Žukas – bene garsiausias medalinin-
kas Lietuvoje. Jis yra sukūręs naują medalių gamybos technolo-
giją, jo darbai garsina autorių visoje šalyje. 

Jono Žuko sukurti darbai.

Anykštėnė dirbs 
kultūros atašė 
Kinijoje

Mokytoja, norinti išgelbėti 
pasaulį

Danutė Mažvylienė: „Galbūt 
mano požiūris į gyvenimą kam 
nors patiks, kam nors padės 
„užsikabinti“.

Spalvotos avys traukė praeivių akis
Kaip ką tik išėjusios iš kirpy-

klos – gražuolės avys pievelėje 
prie menų inkubatoriaus. 

Teritorija. Per 2016 metų Seimo 
rinkimus išliks ta pati Anykščių-
Kupiškio rinkimų apygardos teri-
torija. Buvo svarstoma šiai apy-
gardai priskirti didesnę Kupiškio 
rajono dalį nei yra dabar, tačiau 
nutarta Anykščių-Kupiškio ir Biržų-
Kupiškio apygardų kol kas ne-
draskyti.

Vadovas. Laikinuoju Anykščių 
savivaldybės administracijos Vie-
tinio ūkio ir turto skyriaus vedėju 
paskirtas šio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Valentinas Vitkūnas, 
kuris šį darbą dirbs iki nuolatinio 
vedėjo konkurso. Konkursas turėtų 
įvykti šiemet, nors po Naujųjų Vie-
tinio ūkio ir turto valdymo skyrius 
bus restruktūrizuotas. Buvęs ilga-
metis Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vedėjas Albertas Miškinis 
iš darbo išėjo rugpjūčio mėnesį, o 
laikinuoju skyriaus vedėju pradžioje 
buvo kitas šio skyriaus specialistas 
Algirdas Balaišis.  

Vakancija. J.Biliūno gimnazi-
joje anglų kalbą dėsčiusiai Jurgi-
tai Banienei laimėjus A.Vienuolio 
progimnazijos direktoriaus kon-
kursą, gimnazijai teko ieškotis 
naujo specialisto. Juo tapo buvusi 
A.Baranausko pagrindinės moky-
klos direktorės pavaduotoja Aldo-
na Petrokienė. Pradėjusi visu krū-
viu dirbti anglų kalbos mokytoja 
gimnazijoje, ji turėjo pasitraukti iš 
pagrindinės mokyklos direktorės 
pavaduotojos pareigų, taip suteik-
dama galimybę naujai pagrindinės 
mokyklos vadovei Daliai Kugienei 
rinkti savo komandą.

Mišios. Sekmadieni, 15 valandą 
Janonyse (Skiemonių sen.),  šventos 
Mergelės Marijos aplankymo koply-
čioje, vyks šventos mišios meldžiant 
Dievo palaimos ir sveikatos. 

Bokštas. Rugpjūčio pabaigo-
je  šalia Mindūnų, Molėtų rajone, 
bus atidarytas 36 metrų aukščio 
apžvalgos bokštas. Molėtų rajone 
dirbo ta pati komanda kaip ir prie 
Anykščių Lajų tako. Apžvalgos 
bokštą projektavo UAB „Rekreaci-
nė statyba”, o statybos ir montavi-
mo darbus atliko UAB „Empower 
- Fidelitas” – abi šios įmonės dirbo 
ir Anykščiuose.
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spektras

Temidės svarstyklės
Kombainas. 2015-08-28 apie 

9 valandą vyriškio, gimusio 
1978 metais, vairuojamas auto-
mobilis „Volvo“ Viešintų seniū-
nijos Viešintėlių kaime, kelio 
vingyje, susidūrė su priešinga 
kryptimi važiavusiu ir užėmu-
siu visą kelio plotį kombainu. 
Vairuotojai, pirminiais duome-
nimis, blaivūs, sužalotas „Vol-
vo“ vairuotojas ir kartu važia-

vusi keleivė.
Puolė. 2015-09-07 apie 19 va-

landų 20 minučių Troškūnų se-
niūnijoje, namuose, sugyventinis, 
gimęs 1981 metais, būdamas ap-
svaigęs nuo alkoholio (pasitikrinti 
girtumą atsisakė), puolė su peiliu 
moterį, gimusią 1958 metais, nu-
kentėjusioji sužalojimų nepatyrė. 
Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Sumušė. 2015-09-07 apie 13 
valandų 40 minučių Anykščiuo-

se, Liūdiškių gatvėje, iš matymo 
pažįstamas asmuo be priežasties 
grasino susidoroti su moterimi, 
gimusia 1981 metais, sumušė jos 
nepilnametę dukrą, gimusią 1999 
metais Įtariamasis, gimęs 1991 
metais, sulaikytas.     

Kaukolė. 2015-09-09 apie 9 va-
landą Anykščių rajono savivaldy-
bėje, Kelmiškio kaimo miške, upe-
lio Strėlupys vagoje, rasta žmogaus 
kaukolė. Aplinkybės aiškinamos.

Nesusisiekia. 2015-09-09 gau-

tas vyriškio, gyvenančio Anykš-
čių rajono savivaldybėje, pa-
reiškimas, kad nuo 2015-09-07 
nepavyksta susisiekti su dukra, 
gimusia 1997 metais, kuri parašė 
žinutę, jog išvyksta į užsienį.

Supjaustė. 2015-09-10 gautas 
vyriškio, gimusio 1959 metais, 
gyvenančio Troškūnų seniūnijoje, 
pareiškimas, kad apie 8 valandą 
rado supjaustytą 19-os šienainio 
rulonų plėvelę. Nuostolis – 380 
eurų.        

Išsipildė. Pranašystės pildosi. 
2011 metais filosofas Arvydas 
Juozaitis “Respublikoje” rašė: 
“Įvairios tarptautinės organizaci-
jos pasinaudodamos, tarkime, ra-
sizmo ir ksenofobijos rodikliais 
nustatinės, kiek Lietuva turi pri-
imti Afrikos ir Azijos gyventojų.” 
Šiandien, kai Lietuvai jau paskir-
ta vadinamųjų Sirijos pabėgėlių 
kvota, kuri veikiausiai tik didės, 
tokiais epitetais yra ir bus apda-
lijami visi, kurie santūriai, labiau 
pasverdami kalbės apie šią pro-
blemą. Vokietijos užsienio rei-
kalų ministras net pareiškė, kad 
Europa atsimins, kaip kas elgėsi 
imigrantų atžvilgiu. 

Mitingas. Prie Seimo ir Vy-
riausybės mitingavo apie 2 tūkst. 
bandančių politikus atvesti į protą 
ir raginančių nepritarti naujajam 
socialiniam modeliui, kuriam įsi-
galiojus dirbančių žmonių teisės 
būtų dar labiau siaurinamos. Tai 
bene didžiausias mitingas po 
2009 m. sausio 16-osios protesto 
prie Seimo prieš konservatorių ir 
liberalų “naktinę reformą”. Tiesa, 
tąkart mitingas baigėsi riaušėmis, 
o vakarykštis protestas praėjo 
be jokių incidentų. (...) Mitinge 
kalbinta bendrosios praktikos 
slaugytoja Ukmergėje dirbanti 
Jolanta mano, kad tokiam socia-
liniam modeliui, koks yra svars-
tomas, dar neatėjo laikas. “Jis 
mokslininkų kurtas trejus metus, 
bet manau, kad mūsų darbdaviai 
tam dar nesubrendę. Viskam rei-
kia laiko. Labiausiai nepatinka 
tai, kad mažinamos darbuotojų 
socialinės garantijos, mažinama 
profesinių sąjungų įtaka”, - dėstė 
Jolanta. 

Paroda. Šiauliuose Chaimo 
Frenkelio viloje atidaryta tarp-
tautinė paroda „Antanas Rimavi-
čius: Dievui ir Žmogui”. Paroda 
iš Šiaulių „Aušros” muziejaus ir 
Rundalės rūmų muziejaus (La-
tvija) rinkinių skirta kunigo ir 
skulptoriaus A. Rimavičiaus 150-
osioms gimimo metinėms pami-
nėti.Ši paroda - Lietuvos muzie-
jų kelio „Liaudies meno grožis” 
renginys. „Labai džiaugiuosi, kad 
šiuo metu į dienos šviesą iškelti 
visi A. Rimavičiaus kūriniai”, - 
sako „Aušros” muziejaus Dailės 
skyriaus muziejininkė-vyresnioji 
specialistė Regina Tamašiūnaitė. 
(...) Šešis darbus - „Apaštalus” - 
parodai paskolino Rundalės mu-
ziejus. 

Draudimas. Draudimo agen-
tas, paskambinęs verslininkui 
telefonu ir pasiūlęs apsidraus-
ti gyvybę, pateko į teisėsaugos 
mėsmalę. Prokurorai ėmė jį sekti 
ir kurpti baudžiamąją bylą. Ką 
daro žmonės, kai jiems paskam-
binę draudimo agentai pasiūlo 
draustis? Paprastai vieni susido-
mi pasiūlymu ir pasirašo sutartį, 
kiti numoja ranka ir padeda te-
lefono ragelį. Turtingas versli-
ninkas, didelės bendrovės “Laip-
tų fabrikas” savininkas Romas 
Šukys pasielgė labai neįprastai.
Įžvelgęs, kad draudimo agento 
pasiūlymas gali sukelti pavojų jo 
ir šeimos gyvybei, nutarė kreiptis 
į prokuratūrą - pareikalavo, kad 
skambintojui būtų iškelta bau-
džiamoji byla, o jam išmokėta 
3000 eurų kompensacija už pada-
rytą moralinę žala. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Kaip „Anykštai“ sakė Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų draugi-
jos Anykščių skyriaus valdybos 
pirmininkas, medžioklės žinovas 
Rimantas Pečkus, medžiotojai 
paskirtuose plotuose budi, tačiau 
vilką sumedžioti yra labai sunku. 
„Greičiau vilkas bus nušautas at-
sitiktinai. Tai labai gudrus žvėris, 
jis net neina į tą vietą, kurioje budi 

Galingiausios pasaulio valsty-
bės ir mūsų šalies svarbiausios 
sąjungininkės atstovė Mc Carthy į 
Anykščius atvažiuoti išsiruošė vi-
sai neplanuotai - pasitaikė laisves-
nis pusdienis, taip pat „suveikė“ 
ambasados personalą pasiekusi 
reklama apie „Anykščių stebuklą“. 
Kartu atvyko ir kitos Šiaurės Ame-
rikos šalies - Kanados ambasados 
- biuro vadovė Jeanette Stovel bei 
pora vyrukų. Nesibaigiantys reika-
lai, skuba sutrukdė ilgiau paviešė-
ti, tačiau garbios viešnios užsuko į 
geležinkelio stotį ir mums pavyko 
nors keliolika minučių pabendrauti, 
prisiminti Lietuvos istoriją, mūsų 
šalies sąsajas su JAV bei Kanada. 

Diplomatiškai patylėjo Raimondas GUOBIS

Anykščiuose lankėsi ir istoriniu siaurojo geležinkelio stoties 
viršininko tautinu - patriotiniu kabinetu gėrėjosi Jungtinių Ame-
rikos Valstijų ambasadorė Lietuvoje Deborah A. Mc Carthy. Pa-
klausta apie taip pat aplankytą Lajų taką garbinga viešnia diplo-
matiškai patylėjo.

Kanadai skyrėme trumputį pokal-
bį apie ledo ritulį ir jų tautos numy-
lėtinį Sidney Crosby, senas radijo 
imtuvas užgrojo „White snake“ kū-
rinį „Is this love“ ir aš prisiminiau 
šių metų JAV nepriklausomybės 
dienos minėjimą ambasadoje ro-
kenrolo tema. Tuomet ambasadorė 
kalbėjo, kad rokenrolas visada buvo 
ir yra judėjimas, nesusitaikantis su 
„status quo“, griaunantis užkardas, 
kovojantis ir įteisinantis laisvę bei 
kadaise siuntęs stiprią laisvės žinią 
gyvenantiems už „geležinės uždan-
gos“. 

Paklaustos apie potyrius lankant 
Lajų taką moterys tik diplomatiškai 
patylėjo.

Stoties viršininko kabinete bičiuliškų Šiaurės Amerikos šalių at-
stovės gėrėjosi ir bičiuliškai šypsojosi - Deborah a. Mc Carthy 
(dešinėje) ir Jeanette Stovel.

Autoriaus nuotr. 

Iš 4 leistų sumedžioti vilkų dar 
nenušautas nė vienas

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Ši vasara Anykščių apylinkių vilkams buvo sėkminga: per kelis 
mėnesius vien iš vieno ūkininko laukų jie išpjovė apie 60 avių. Vil-
kams taip nenumaldomai siautėjant, Anykščių rajono savivaldy-
bė kreipėsi į Aplinkos ministeriją, kad ši išduotų leidimą nušauti 
kelis vilkus dar neprasidėjus šių medžioklės sezonui. Liepos 24 
dieną gauti vardiniai leidimai sumedžioti 4 vilkus. Iki šiol dar nė 
vienas pilkasis nepakliuvo į medžiotojų taikiklį.

medžiotojas“. 
Pasak R. Pečkaus, rudenį vil-

kams miškuose atsiranda daugiau 
„natūralaus“ maisto, jaunikliai jau 
būna pramokę medžioti, todėl re-
čiau taikosi į naminius gyvulius. 

Oficialiai vilkus medžioti lei-
džiama nuo spalio 15 dienos, bet 
ir tuomet sumedžiojamų žvėrių 
skaičius yra limituotas. Pernai vi-

soje Utenos apskrityje buvo leista 
sumedžioti vos 5 vilkus. Beje, šiuo 
metu, medžioklės žinovo teigimu, 
yra prasidėjusi elnių ir briedžių pa-
tinų medžioklė, todėl ir medžioto-
jams atsirado kitų prioritetų...

Vilkai vasarą siautė ir kituose ra-
jonuose, todėl anykštėnai – ne vie-
ninteliai, kurie kreipėsi į Aplinkos 
ministeriją dėl leidimo medžioti 
vilkus ne sezono metu. Gretima-
me Rokiškio rajone taip pat buvo 
leista nušauti 4 vilkus. Rokiškėnų 
ūkininkams bent kol kas pasisekė 
labiau: praėjusį pirmadienį Kama-
jų seniūnijoje buvo sumedžiotas 
vienas pilkasis plėšrūnas.

Vilkai Lietuvoje yra saugotina 
rūšis, oficialiais duomenimis, ša-

lyje jų yra apie 250. Už nelegaliai 
nušautą vilką gresia bauda nuo 686 
eurų.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas Riman-
tas Pečkus teigė, kad vilką su-
medžioti yra labai sunku, nes 
tai labai gudrus žvėris.

A.Biliūnaitė 2000 m. baigė 
Anykščių Jono Biliūno gimnaziją. 
2000-2004 m. baigė Vilniaus univer-
sitete Lyginamąsias Azijos studijas, 
įgijo sinologijos  bakalauro išsilavi-
nimą. 2004-2005 m. studijavo kinų 
kalbą ir kultūrą Taipėjaus (Taivanas) 
universitete. 2006 m. baigė Vilniaus 
dailės akademijos UNESCO kate-
droje kultūros vadybos ir kultūros 
politikos magistrantūrą.

Studijuodama A.Biliūnaitė dirbo 
parodų ir simpoziumų kuratore, 
Rytams skirto puslapio kultūrinia-
me savaitraštyje “Šiaurės Atėnai” 
redaktore, Lietuvos rašytojų sąjun-
gos tarptautinių programų koordi-
natore. A.Biliūnaitė buvo Anykš-

Anykštėnė dirbs kultūros atašė Kinijoje
Nuo šiol Anykščiai galės didžiuotis papildę Lietuvos diploma-

tinį korpusą – pranešama, kad nuo rugsėjo 15 dienos kultūros 
atašė pareigas Lietuvos ambasadoje Kinijoje pradės eiti 33 metų 
Agnė Biliūnaitė, kilusi iš Anykščių.

čių – 2012-ųjų Lietuvos kultūros 
sostinės ambasadorė.

A.Biliūnaitė rašo eiles ir prozos 
miniatiūras. Jos poezijos rinkinys 
“Glazūruota pilnatis” laimėjo Lie-
tuvos rašytojų sąjungos leidyklos 
“Pirmosios knygos” konkursą ir 
buvo išleistas knyga “Miegantys 
sufleriai” (2008 m.).

Teigiama, kad Kultūros atašė 
darbą Pekine jai teks pradėti nuo 
nulio - iki šiol tokios pareigybės 
Lietuvos ambasadoje nebuvo. 
“Kadangi ambasadoje iki šiol to-
kios pareigybės nebuvo, tiesiog į 
visas puses reikės mėtyti meške-
res”, - sakė A.Biliūnaitė. 

-ANYKŠTA

Agnė Biliūnaitė ne kartą savo eilėraščius ir mintis yra publika-
vusi ir „Anykštoje“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Lauryna GRIKĖNAITĖ, 
Jono Biliūno gimnazijos gim-
nazistė:

- Krepšinio varžybas žiūriu, 
kai turiu tam laiko. Į rinktinės 
vyrų žaidimą Europos čempi-
onate žiūriu tolerantiškai. Kai 
pasiseka laimėti, labai džiau-
giuosi, tačiau jeigu jiems žaisti 
nesiseka, nematau tame nieko 
blogo, tai tik grūdina. Visko 
pasitaiko.

Aušra MIŠKINIENĖ, 
Anykščių Stanislovo ir Liu-
dvikos Didžiulių viešosios 
bibliotekos direktoriaus pava-
duotoja: 

- Mėgstu krepšinį, žiūriu. 
Visada norisi pergalės bet ko-
kia kaina. Tačiau esu toleran-
tiška. Laimi ar pralaimi šalies 
rinktinė – vis tiek džiaugiuosi 
jų žaidimu, vis tiek jie Lietuvą 
pasaulyje garsina. Man gražu, 
kad krepšinio čempionatai vie-
nija Lietuvą, mašinos važinėja 
papuoštos tautinėm vėliavė-
lėm. 

Eimutis PIMPĖ, anykštė-
nas:

- Visas varžybas žiūriu su 
nuoskauda. Rinktinėje per 
rungtynes nėra susižaidimo. 
Vis viliuosi, kad gal šiandien 
bus geriau. Tačiau turiu vilties, 
kad lietuviai kausis dėl meda-
lių. 

Kaip reaguojate 
į Lietuvos 
krepšinio 
rinktinės 
žaidimą?

 
Vakar paskambinau Troškūnų se-
niūnui Antanui Jankauskui ir pasi-
teiravau, ar statybininkai sureaga-
vo, ar dabar jau dirba tvarkingai. 
„Pasitvarkė. Dabar jau dirba su 
liemenėmis“, - sakė seniūnas, pa-
minėjęs prieš tai tvarkingai gatvė-
se vandentiekio ir kanalizacijos 

Merui pabarus, pasitaisė...

trasas tiesusią Kauno bendrovę 
„Infes“. - Jiems iki kauniškių 
reiktų gerokai pasitempti“. Seniū-
nas tik pasidžiaugė, kad elektros 
linijas rekonstruojanti įmonė dirb-
ti priėmė troškūniečius. 

Troškūnuose Dariaus ir Girėno 
bei Traupio gatvėse klojami jėgos 
kabeliai. Tuo pačiu į tas pačias 

tranšėjas bus pakloti ir apšvietimo 
kabeliai. Už su apšvietimu susi-
jusius darbus 19 tūkstančių eurų 
sumokės Anykščių rajono savi-
valdybė. 

Elektros kabeliai vietoje oro lini-
jų tiesiami ir su Troškūnais susilie-
jusiuose Vaidlonyse, tačiau čia iš-
liks laidai tarp apšvietimo stulpų. 

Meras Kęstutis Tubis pastebėjo darbų saugą pažeidžiančius darbininkus ir įspėjo jų vadovą. 

„ATEA“ statybininkai Troškūnuose dirbo judrioje Dariaus ir Girėno gatvėje, sukeldami pavojų ne 
tik sau, bet ir eismo dalyviams. 

Autoriaus nuotr. 

(Atkelta iš 1 p.)

Teks dainuoti: „Esu aš 
debesėlis, visai aš ne 
medžiotojas“

Rimantas PEČKUS, medžioklės 
žinovas, apie vilkus: 

„Tai labai gudrus žvėris, jis net 
neina į tą vietą, kurioje budi me-
džiotojas.“

Dar vilnoniai gaminiai 
dažnai būna skylėti

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykš-
čių menų inkubatoriaus direktorė, 
apie tai, kodėl nudažytos avys: 

„Vilnos gaminiai būna labai šilti 
ir spalvingi, todėl ir nusprendėme, 
kad ir avys prie Menų inkubato-
riaus bus spalvotos.“

Priminkit, kas ten labiausiai
prieš gėjus triukšmauja?

Alfredas BUMBLAUSKAS, 
profesorius, istorikas apie patrio-
tizmą: 

„Patriotizmui negali būti mono-
polio. Įtartiniausi tie, kurie labiau-
siai rėkia.“

Pagaliau juk žmogus 
žmogui – bičiulis, 
draugas, rinkėjas

Donatas KRIKŠTAPONIS, bu-
vęs rajono vicemeras, apie pabėgė-
lių priėmimą: 

„Manau, kad jie laikytųsi mūsų 
normų ir įstatymų, jų būtų mažai ir 
mūsų gyvenimo nepakeistų.“

Kaip atbėgs, taip ir išbėgs

Antanas BAURA, savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas, apie pabėgėlius: 

„Neatmetu galimybės, kad pabė-
gėlių bus ir Anykščių rajone. Kitas 
klausimas, kiek jų savo ateitį ma-
tys Anykščiuose?“. 
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Šiandien norėčiau prisipažinti, 
kad nesuprantu, kaip veikia vers-
las. Atrodo, kad ir verslininkai 
apie verslą nedaug ką išmano. 

Lajų tako turistų srautų niekas 
iš verslo žmonių neatspėjo. Na, 
beveik niekas… Tenka nukelti 
kepurę gal tik prieš Deividą Dilį, 
kuris prieš keletą metų „ant šunų 
tako“ pasodino karklų labirin-
tus. Kurklių kelias po Lajų tako 
atidarymo tapo svarbiausiu ir 
labiausiai turistų automobiliais 
apkrautu mūsų rajono keliu, 
žmonės plūdo ne tik į Lajų taką, 

bet ir p.Deivido karklyną. Tokio 
įžvalgumo, intuicijos, kokią jis 
turi, negausi net ir per ES para-
mos fondus.

Tūkstančiai turistų kaip cuna-
mis, pakeliui naikindamas viską, 
kas valgoma, užplūdo Anykščius. 
Regis, net paminklas vyskupui 
Antanui Baranauskui pavargo 
nuo lankytojų srauto. Tapome 
pirmuoju pasaulyje kurortu, 
kurio profilis - turistų vedžioji-
mas taku. Būna kalnų kurortai, 
jūrų kurortai, o čia tau bac, ir 
yra naujas, naujoviškas tako 
kurortas.   

Faktas, jog miestelyje atsirado 
daug žmonių, yra malonus – 
judesys, klegesys, automobilių 
kamščiai. Jautiesi, kad ne tun-
droje gyveni, kur ir elnės apsivai-
kavimas – įvykis. Tačiau norėtųsi 
ne tik emocinio pakylėjimo, bet 
ir realios naudos. Peržvelgiau 
skelbimus internete. Sakau, gal 
jau nekilnojamojo turto kainos 
Anykščiuose pakilo. Pasirodo, 
nieko panašaus – butai Anykš-
čiuose tebekainuoja pastebimai 
pigiau nei Molėtuose, Ignalinoje, 
Zarasuose ir Utenoje. Žinoma, 

skelbimuose kainų intervalai la-
bai dideli, bet tendencija šitokia: 
už dviejų kambarių butą Anykš-
čiuose prašyti 15 tūkstančių eurų 
yra normalu, kituose Utenos 
regiono miestuose parduodamų 
analogiškų būstų kainos vidurkis 
yra apie 20 tūkstančių eurų. Net 
tokioje visai nekurortinėje Ignali-
noje… Žinoma, skelbimuose gali-
ma rasti visokių anomalijų – pvz. 
noras už dviejų kambarių butą, 
kad ir naujos statybos, Utenoje 
gauti 75 tūkst. eurų.    

Tikint Anykščių, kaip kurorto, 
perspektyvomis dabar derėtų ma-
siškai supirkinėti butus. Po metų 
kitų juos bus galima keliagubai 
brangiau parduoti arba nuomoti 
turistams. Bet kažkodėl žmonės, 
turintys pinigų, to nedaro. Gal 
todėl tie žmonės ir turi pinigų?

Inventorizuojant niekam nerei-
kalingus visuomeninės paskirties 
ar gamybinius pastatus, vien 
Anykščių centre gal dešimt jų 
suskaičiuosi. Buvusi pienine, 
buvusi ligoninė, buvęs knygynas, 
buvusi biblioteka… Net ir didysis 
buvusio „buitinio“ - viešbučio–
restorano kompleksas, esantis 

pačioje miesto širdyje, nėra visai 
panaudotas. Gal nekilnojamojo 
turto rinka, o ir apskritai visas 
verslas yra inertiškas… Gal nuo 
reakcijos į pokyčius mieste iki 
naujų objektų atidarymo juoste-
lių karpymo neišvengiamai turi 
praeiti keleri metai…  Bet kol 
kas statybininkus Anykščiuose 
galima išvysti tik prie renovuo-
jamų daugiabučių bei J.Biliūno 
gimnazijos ir miesto stadionuose. 
Po Lietuvos futbolo rinktinės 
pralaimėjimo Estijai ir varganos 
pergalės prieš San Mariną kalbė-
ti apie futbolą nedera, netaktiška, 
čia kaip pakaruoklio namuose 
kalbėti apie... futbolą. Tačiau, 
nesilaikant takto, tenka pripažin-
ti, kad geriau jau nestandartinių 
išmatavimų J.Biliūno gimnazijos 
stadionas, negu jokio, juolab kad 
ir mūsų futbolas toks labai jau 
nestandartinis.  

Žodžiu, viskas tuose Anykš-
čiuose gerai: turistai, gražėjantis 
miestas, šiltėjantys renovuojami 
daugiabučiai. Bet man trūks-
ta mano asmeninio gyvenimo 
gerėjimo. Jau sakiau, kad apie 
verslą nesuprantu ir jo pats 

nepadarysiu, todėl pageidaučiau 
neišvengiamai kaip žiema, kaip 
Seimo rinkimai, kaip Lietuvos 
krepšinio rinktinės pergalė prieš 
Gruziją didėjančios algos. Kitaip 
tariant, materialinės naudos 
iš to, kad tapome kurortu. Esu 
egoistas? Žinoma. Ir to nesle-
piu. Be asmeninės materialinės 
naudos dar norėčiau, kad Anykš-
čiai tiestų aplinkkelį ir raustų 
požemines perėjas ne todėl, kad 
yra „kažkokių pinigų“, o kad 
aplinkkelis taptų būtinybe ir tada 
ieškotume „kažkokių  pinigų“. 
Pageidaučiau nuo savo balko-
nėlio vietoj pieninės griuvėsių 
matyti mažą “Barklays” ofisą 
su mažais IT specialistais, o į 
bažnyčios bokštą norėčiau kopti 
vien tam, kad iš jo žvilgtelčiau į 
SPA tapusią buvusią ligoninę ir 
nors akies krašteliu išvysčiau Ru-
bliovkoje gyvenančias damas… 
O kur dar „butikai“, „pabai“ 
ir A.Baranausko aikštėje gitarą 
brazdinantys nusenę Stingas 
ir Klaptonas… Liūdna tik, kad 
verslininkai dar vis nesupranta, 
jog į Anykščius reikia skubiai 
investuoti.   

Pigiau nei samdyti
darbuotojus

Vaizdo stebėjimo kameros aplin-
ką mieste stebi 24 valandos per 
parą 7 dienas per savaitę. Be iki 
šiol mieste veikusių 6 vaizdo ste-
bėjimo kamerų, buvo įrengta dar 
5 naujos. Kameros sumontuotos: 
Biliūno g. 35, Baranausko g. 16, 
Paupio g. 1 (ties „Bangele“), Tako 
g. 2 (Gaisrininkų saloje), Vilniaus 
g. 80 b (Dainų slėnis) bei Dariaus 
ir Girėno g. 1, sumontuotos dvi ka-
meros Biliūno g. 24, po vieną Par-
ko gatvėje prie tvenkinio miesto 
parke, Žvejų g. 46 ir Muziejaus g. 
1 (Turizmo informacijos centre).

Vaizdo stebėjimo kameros fik-
suoja vaizdą realiu laiku. Kamerų 
fiksuojami duomenys nuotoliniu 
būdu keliauja į centralizuotame 
valdymo centre esančius monito-
rius. Centras įsikūręs Vilniuje.

Viešojo pirkimo būdu surengtą 
vaizdo stebėjimo paslaugų pirkimo 
konkursą laimėjo socialinė įmonė 
UAB „Rizikos valdymo sprendi-
mai“. Bandomoji paslaugų teikimo 
sutartis sudaryta 4 mėnesiams iki 
šių metų pabaigos. Anykščių ra-
jono biudžetui stebėjimo paslauga 
mėnesiui kainuos 439 eurus ir 25 
centus, o iš viso 1 tūkst.757 eurus. 

Anykštėnai gyvens saugiau
Praėjusią savaitę Anykščių miestą sergėti pradėjo 11 įvairiose vietose sumontuotų nuotoliniu 

būdu valdomų vaizdo stebėjimo kamerų. Tiek savivaldybė, tiek policija tikisi, kad kameros gyveni-
mą Anykščiuose padarys saugesnį.

Per šiuos 4 mėnesius bus tikrina-
mas sistemos efektyvumas. 

Ar tai daug? Kaip „Anykštai“ 
sakė Anykščių rajono savivaldy-
bės mero Kęstučio Tubio patarė-
jas Donaldas Vaičiūnas, iš pradžių 
buvo svarstoma kamerų duomenų 
stebėjimo postą įkurti Anykščių 
policijos komisariate, tačiau buvo 
paskaičiuota, kad stebėjimui visą 
parą užtikrinti reikia mažiausiai 
trijų žmonių, kuriems reikėtų mo-
kėti atlyginimus, jau nekalbant 
apie kitas išlaidas. Net jei vaizdo 
stebėtojui mokėti minimalų atlygi-
nimą, vienam darbuotojui tenkan-
čios išlaidos atlyginimui kainuos 
beveik tiek pat, kiek profesionaliai 
stebėjimu užsiimančiai įmonei rei-
kės mokėti už mėnesį. Tad pirkti 
paslaugą šiuo atveju ekonomiškai 
daug labiau apsimokėjo, nei savi-
valdybei pačiai imti organizuoti 
stebėjimą.

„Funkcijos, kaina, efektyvu-
mas“, – šiais trimis žodžiais mero 
patarėjas apibūdino vaizdo stebėji-
mo paslaugos pirkimo rezultatus. 
Vaizdą stebi centralizuotame val-
dymo centre specialiai apmokyti 
neįgalieji darbuotojai, kurie moni-
torius stebi iki 99 procentų viso pa-
ros laiko. O tai leidžia tikėtis, kad 
daugeliui nusikalstamų veikų ke-

lias bus užkirstas joms dar tik besi-
mezgant, o pareigūnai apie įvykius 
bus informuoti kur kas greičiau. 
Fiksuojant įvykį bus palaikomas 
ryšys iki pareigūnų atvykimo į vie-
tą, o specialiosios tarnybos nuolat 
bus informuojamos apie besikei-
čiančias įvykio aplinkybes.

Siekiama, kad pagrindinė vaizdo 
stebėjimo kamerų funkcija būtų 
prevencinė. Pasak D.Vaičiūno, pa-
grindinis kamerų įrengimo tikslas 
- kad piktų kėslų turintys žmonės 
žinotų, jog jie už nusikalstamus 
veiksmus neliks nenubausti. Žinią, 
pasak mero patarėjo, kad miestas 
stebimas vaizdo kameromis, reikia 
skleisti kaip galima plačiau. Tai 
turėtų padėti miesto gyventojams 
jaustis saugiau. Statistika rodo, 
kad stebimose teritorijose ženkliai 
sumažėja vagysčių, kūno sužalo-
jimų, plėšimų, viešosios tvarkos 
pažeidimų, chuliganinių atvejų, 
grafičių, tepliojimų. 

Stebėjimo kameros taip pat turi 
labai naudingos aiškinantis nusi-
kaltimus ir ypač eismo įvykius. 
Kameros vaizdą įrašo, o vėliau 
pareigūnai vaizdą gali peržiūrėti ir 
išsiaiškinti aplinkybes.

„Vien tik policija negali atlikti 
visų stebėjimų, nes policininkas, 
stebintis monitorius, atlieka labai 

daug kitų funkcijų, kurių metu jis 
negali matyti kas vyksta mieste. 
Pavyzdžiui, kameras stebinčio po-
licininko viena iš pareigų – išduoti 
įrangą ir ginklus pareigūnams. Juk 
tuo metu vaizdas lieka nestebi-
mas“, - sakė mero patarėjas.

Beje, kameras piktų kėslų tu-
rintiems asmenims ne taip lengva 
„nukenksminti“ – jos turi dubliuo-
tą skirtingų tiekėjų interneto bei 
mobilųjį ryšį, dubliuota yra visa 
kompiuterinio tinklo įranga ir net 
įrengtos rezervinės darbo vietos.  

Nusikalstamumas sumažėjo
 50 procentų

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių ra-
jono policijos komisariato Viešo-
sios policijos skyriaus viršininko 
Valdo Palionio manymu, stebėji-
mo kameros saugumui mieste daro 
didelę įtaką. Jų sukeliamas preven-
cinis efektas yra tuo efektyvesnis, 
kuo daugiau žmonių žino, kad te-
ritorija ar objektas stebimas vaizdo 
kameromis. Bene labiausiai Lietu-
voje vaizdo kameromis stebimas 
miestas – Visaginas. Ten įrengus 
stebėjimo sistemą, pirmais metais 
po jos įrengimo, nusikalstamumas 
krito apie 50 procentų. Tai iš tiesų 
stulbinantys skaičiai.

Taip pat, pasak V.Palionio, ir 
Anykščiuose juntamas iki šiol 

veikusių kamerų efektas. Mažame 
miestelyje, kuriame žmonės ma-
žiau ar daugiau vieni kitus pažįsta, 
net jei nufilmuoti piktų kėslų turin-
tys asmenys slepia veidus, jų išaiš-
kinimo tikimybė yra labai didelė. 
Tokių nusikaltimų išaiškinimas 
kamerų pagalba ir paviešinimas 
veikia prevenciškai, nusikaltimų iš 
tiesų mažėja ženkliai.

Pasak policininko, per metus 
Anykščių policija vaizdo kamerų 
pagalba išaiškina 70–100 nusi-
kalstamų veikų. V.Palionis svars-
tė, kad didėjant lankytojų srau-
tams Anykščiuose, intensyvėjant 
eismui, kameros galėtų prisidėti 
prie didesnio turistų saugumo, o į 
objektus investavus milijonus, rei-
kia dar truputį investuoti šių objek-
tų saugumui užtikrinti.

Kuo daugiau kamerų bus mies-
te, tuo gyventojai jausis saugiau. 
Kameromis tikrai niekas nestebės 
privačios erdvės, jos skirtos stebėti 
viešosioms erdvėms“, - užtikrino 
viešosios policijos skyriaus virši-
ninkas.

Ko dar tikisi policija, įrengus 
daugiau kamerų ir ėmus stebėti 
vaizdą visą parą? Pareigūnai teigia, 
jog tikisi, kad bus informuojami ir 
nukreipiami į įvykio vietą operaty-
viau, o laikas įvykus nelaimei gali 
būti lemiamas ir pats svarbiausias 
veiksnys.

Užsak. Nr. 1545

Mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas teigia, kad 
jei viešųjų erdvių stebėjimo projektas pasitei-
sins, kamerų mieste atsiras dar daugiau.

Utenos apskrities VPK Anykščių PK Viešosios 
policijos skyriaus viršininkas Valdas Palionis 
mano, kad gyventojams mieste bus saugiau. 

Stebėjimo kameros padeda išaiškinti daug kelių eismo taisyklių 
pažeidimų ar neaiškių automobilių avarijų aplinkybių.
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 MERGELė
Mergelė (rugpjūčio 24 – rugsėjo 25). Šio tipo žmonės paslaugūs, 

siekiantys tobulumo, pedantiški, santūrūs, ištikimi.

- Mergelės ženklo žmonės linkę 
į praktiškumą. Jos turi organizaci-
nių sugebėjimų, ką nors tvarkyti, 
planuoti.

- Taip, tai žemiškas ženklas. Iš tie-
sų esu pakankamai praktiškas žmo-
gus, tikslus, tvarkingas. Man tai ne-
svetima. Šiaip esu proceso žmogus, 
bet, sakykim, organizuoti, kažkiek 
vadovauti, man tinka ir patinka. Bet 
esu komandos žmogus, nesu vienos 
nuomonės šalininkė. Net ir šeimoje. 

- Jos - puikios analitikės, taip pat 
moka taupyti ir uždirbti pinigus. 

- Analitikės – sutinku. Patinka ieš-
koti priežasties, nelaukiant, kokios 

Mokytoja, norinti išgelbėti pasaulį Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos biologijos mokytoja, 
rajono Tarybos narė Danutė Mažvylienė šiandien švenčia gimimo 
dieną. Po Mergelės Zodiako ženklu gimusi gyvenimo džiaugsmu 
trykštanti moteris teigė, kad jai labiau patinka sveikinti žmones, 
nei būti sveikinamai, tačiau svečiams jos namų durys visuomet 
atviros. Mokytoja teigė esanti atvira žmonėms, todėl su „Anykš-
tos“ skaitytojais mielai sutiko pasidalinti savo mintimis. „Galbūt 
mano požiūris į gyvenimą kam nors patiks, kam nors padės „už-
sikabinti“, – svarstė pašnekovė. 

bus pasekmės. Bet kalbant apie pini-
ginius reikalus – man lengviau sekasi 
juos išleisti negu uždirbti (juokiasi). 
Nesu turtinga moteris, matuojant tur-
tą pinigais. 

- Išoriškai paprasta ir santūri 
Mergelė viduje – bene sudėtin-
giausia asmenybė iš visų ženklų.

- Visiškai sutinku. Savo išvaizda 
nesu iššaukianti asmenybė, tačiau 
mano viduje nėra paprasta. Ko gero, 
kiekvieną rytą atsikėlusi užduodu sau 
klausimą: „Kas aš esu? Kur aš esu?“. 
Kiekvieną vakarą mėgstu analizuoti, 
kas buvo, kodėl buvo ir kaip buvo. 

Man atrodo, kad aš labai dažnai ir 

ilgai tariuosi su savimi. Mano galvoje 
visuomet kažkas kirba. Turiu didelę 
galvą, turiu problemų nusipirkti ke-
purę, bet joje visada kas nors kirba. 

- Visada ištiesia pagalbos ranką. 
Ji užjaučia visus, tiksliai supranta 
kitų problemas.

- Šimtas procentų. Net ir gimta-
dienis, kuris bus šiandien, man kelia 
vidinę problemą. Man visada yra 
smagiau švęsti kitų gimtadienius, 
dovanoti dovanas, daryti staigmenas. 
Nemėgstu būti dėmesio centre ir pri-
imti komplimentus, sveikinimus iš 
kitų. 

Labai globaliai žiūriu į šitą proble-
mą ir man atrodo, kad gelbėju šalia 
esantį, jeigu jam reikia pagalbos. At-
rodo, galėčiau išgelbėti pasaulį, jei 
tik turėčiau galimybes, pinigų, ryžto. 
Yra kažkas pasakęs, kad geri darbai 
bus užmiršti, bet juos vis tiek daryk. 
Aš gyvenu pagal šį principą. 

Yra buvę, kad likau ir įskaudinta, 
bet visada pagalvoju, kad tai yra tų 
žmonių problema, jei jie taip elgiasi, 
taip galvoja, jei su manimi atsiranda 
toks santykis. Bet nereikia žmonių 
keisti – juos reikia tokius priimti. Jei 
man tampa su jais sunku bendrauti 
arba tai yra ne mano žmonės, aš su 
jais stengiuosi tiesiog nebendrauti, 
bet teisti žmogaus aš nesiimu.

- Bendradarbiai tikrai pamėgs 
Mergelės stropumą, jos praktinius 
sugebėjimus. Mergelėms lengvai 
pasiduoda sunkiausios mokslų dis-
ciplinos.

- Matematikos aukštumų neįvei-
kiau, bet esu iš tų žmonių, kurie vis 
dar mokosi. Esu iš tų, kuriems kas 
nors vis dar atsitinka pirmą kartą gy-
venime. Tuo labai džiaugiuosi. 

Labai myliu visus savo mokinius. 
Mano gyvenime jų yra buvę tikrai 
daug – mokinių, kuriuos reiktų ra-
šyti didžiąja M. Tai – ne tik mano 
mokiniai, bet ir mano mokytojai. Iš 
jų labai daug išmokau: optimizmo, 
visada gyventi rytdiena. Aš žinau, ką 
darysiu rytoj, žinau net, ką darysiu 
antradienį. Truputį gaila, kai jie išei-
na – tai lyg dalelė manęs, bet žinau, 
kad būtų nesmagu, jei jie neišeitų. 
Ateina laikas paleisti vaikus, net jei-
gu jie yra tik mano mokiniai. 

Stropumas? Galiu pasakyti, kad 
dabar jau esu pusamžė, o kada buvau 
jauna, buvau tokia smulkmeniška, 
kad draugės net yra sakiusios: „Pas 
tave net nepatogu valgyti pyragą, nes 
tu žiūri, ar nenukrito trupinys“. Aš lyg 
ir nežiūrėjau, bet tas smulkmenišku-
mas, matyt, kai kuriose srityse labai 
matosi. Esu sulaukusi: „Bet tu „už-
knisi“ (juokiasi). Pedantizmo turiu.

- Ji labai moteriška, tvarkinga. 
Nors viduje yra labai griežta mo-
raliniais įsitikinimais, iš išorės vi-
suomet pasauliui rodo besišypsantį 
veidą.

- Šypsena – taip. Visada šypsausi, 
net nežinau, kodėl. Man atrodo, kad 

šypsena nieko nekainuoja, o ja gali 
nupirkti pasaulį. Kol kas šypsena 
veikia. Vaikams labai veikia. Juk esu 
mokytoja. Kai amžius nebėra toks 
jaunas, o vaikui nori tapti patraukliu, 
kas belieka – šypsotis. 

- Mergelei moteriai būdingos vi-
sos gerosios moters savybės: grožis, 
švelnus charakteris, ištikimybė.

- Viskas tinka. Esu moteriška ir 
didžiuojuosi, kad esu tikra Merge-
lė. Tipiška Mergelė. Sutapimas, kad 
rugsėjo 12 dieną esu gimusi ne tik 
aš, bet ir mano tėtis. Net mano vy-
ras yra Mergelė. Šio ženklo atstovai 
yra mano vyro idealas. Šeimos vyro 
idealas. 

Visada labai džiaugiuosi draugė-
mis, kada jos pasako, kad sulaukė 
anūko, gimusio po Mergelės ženklu. 

Mergelės yra panašios, bet tuo 
pačiu ir skirtingos. Mano dukra taip 
pat gimusi po šiuo Zodiako žen-
klu, mama taip pat buvo Mergelė. 
Mes vieno ženklo, bet pakankamai 
skirtingi žmonės. Nors suprasti vie-
niems kitus yra daug lengviau. Mes 
suprantam vienas kito asmenybės 
ypatumus, nes esam to paties ženklo, 
ir, ko gero, tas bjauriąsias charakterio 
savybes mes labiau suprantam: atlei-
džiam, žinom, ko laukti, ko tikėtis, 
kokio žodžio, veiksmo. Turbūt tokiu 
atveju šeimoje nėra konfliktų. 

- Šeimyniniame gyvenime visuo-
met sieks tobulumo. Paremia vyrą, 
siekiantį karjeros, padėdama jam 
savo pastangomis stengiasi būti 
nepastebima.

- Mano šeimoje taip neįvyko. Aš 
nebuvau didelis vyro ramstis. Galbūt 
reikėtų ieškoti gilesnių priežasčių, 
grįžti į jaunystę... Kadangi esu jausmų 
žmogus, su šeima ne viskas buvo taip 
jau sklandžiai. Esu išsiskyrusi moteris 
ir turiu antrą šeimą. Šioje vietoje sau 
dėčiau minusą, kad turbūt nepavyko 
išsaugoti šeimos. Manau, ir dukra dėl 
to turėjo ir turbūt tebejaučia nuoskau-
dų. Esu už tai, kad šeima būtų vieną 
kartą ir viena, bet gyvenimas yra toks, 
kad ne visada pavyksta. 

Sakot, kaltos būna abi pusės? Šiuo 
atveju kalta turbūt Mergelė, nes ji yra 
maksimalistė, siekdama tobulumo, 
turbūt pamiršta, kad šeimai reikia 
labiau žemiškų dalykų. Siekiamybė 
gali būti stabilumas, kad būtų ir jaus-
mų darna, ir praktiškų, pragmatiškų 
dalykų. Gal, pirmoje santuokoje iš-
gyvenus 10 metų, ištiko tokia krizė... 

- Mergelė mėgsta priiminėti sve-
čius, tiesa, su sąlyga, kad jų bus 
nedaug. 

- Visada laukiu svečių. Lygiai taip 

pat – ar jų daug, ar mažai. Laukiu ir 
kolegų, ir darbe visada sakau, kad 
pas mane galima užeiti kavos. Jos 
visada išvirsiu, man kava skaniausia 
namuose. Skaičius man - ne esmė. 
Du jau yra daug, o toliau – nebesvar-
bu. Niekada nesureikšminu žmonių 
skaičiaus.

Dabar dažnai susitinkame kokio-
je neformalioje aplinkoje, nebūtinai 
namie, tai, žinant Mergelių pedantiš-
kumą, gerai, kad tie buities reikalai 
lieka ne man (juokiasi).

Yra daug tiesos apie pedantišku-
mą. Aš atsimenu daug dalykų, daiktų 
– kas, kur, kada, kaip buvo. Minu-
čių tikslumu. Todėl, kad kiekviena 
akimirka man yra smulkmeniška ir 
svarbi savo detalėmis. 

Nesiskundžiu atmintimi, atsimenu 
daugelį dalykų. Tas detalių įsimini-
mas kartais ir trukdo – tereikia mažos 
smulkmenos, kad galėčiau pakeisti 
nuomonę, kitaip vertinti įvykį, jei 
yra bent menkiausia smulkmenėlė, 
kurios negaliu nepastebėti. Pastebiu 
viską: nebūtinai tik gera, bet ir tai, 
ką reikėtų keisti ar tobulinti. Pastebė-
jusi galiu ištylėti, bet esu iš tų, kuri 
nepamirš. Tačiau pyktis nemėgstu, 
esu kompromiso žmogus. Pagalvoju, 
kad turbūt su niekuo nesu susipykusi. 
Todėl, kad nesu susipykusi su savim. 
Kai su savimi daug dirbi, tuomet ir 
su aplinka atrandi darną. Gal darbas 
mokykloje savo duoda – išmoko pa-
čiai neįeiti į konfliktą, nes dažniausiai 
turi būti nešališkas žmogus, kad iš-
vengtum konflikto pasekmių. Konf-
likto metu nukenčia abi pusės. 

Diplomatiškumo tikrai turiu įvai-
riose situacijose. Galėčiau būti taikos 
balandžiu. 

- Mergeles lengva suvilioti poilsiu 
sanatorijoje, nes šie žmonės skiria 
ypatingą dėmesį savo sveikatai.

- Nesakyčiau, kad labai sureikš-
minu sveikatą, nors yra sakoma, kad 
Mergelės – ypatingos savo sveikatos 
prižiūrėtojos. Domiuosi sveikata, 
Rytų medicina. Galbūt, jei nebūčiau 
buvusi mokytoja, būčiau buvusi gy-
dytoja. Esu biologė, tai pakankamai 
artimos mokslo sritys. 

Į savo organizmą žiūriu taip: su 
juo turiu tvarkytis pati. Žinau, kad 
jei yra negalavimas, aš turiu su juo 
tvarkytis. Negaliu sau leisti sirgti. Aš 
labai mažai kalbu apie savo bėdas, 
praktiškai nesiskundžiu, kad man ką 
skauda, bet sveikata rūpinuosi, skiriu 
tam dėmesio. Neapsileidžiu. Manau, 
reikia su liga susitarti: arba tu ją, arba 
ji tave. Esu iš tų, kur aš norėčiau ligą 
valdyti. 

4 detalės apie Danutę Mažvylienę

Svajonė...
Šuolis su parašiutu.

Atostogos...
Kroatija. Norėčiau grįžti. Esu buvusi ten prieš trejus metus. Keliauju 

daug, kasmet, bet noriu grįžti į Kroatiją – pamatyti žydrą jūrą, tik ten 
tokia smaragdinė.

Mokykla...
Norėčiau išeiti į pensiją iš mokyklos, kurioje dirbu. Norėčiau, kad taip, 

kaip aš jaučiuosi, jaustųsi visi mano mokyklos nariai. Gerai. Puikiai.

Augintinis...
Katė. Auginau dvi, vienos dabar bijau. 

Biologiją A.Vienuolio progimnazijoje dėstanti Danutė Mažvylie-
nė teigė mėgstanti šypsotis: „Šypsena nieko nekainuoja, o ja gali 
nupirkti pasaulį“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Receptas
Pasidalinsiu pačiu naujausiu draugės receptu: burokėlių karpačio. Tai 

– labai paprastas receptas „mandru“ pavadinimu. Kolegos jį jau įvertino. 
Reikia išvirti burokėlius, nulupti, supjaustyti gana stambiomis riekutė-
mis, užbarstyti smulkintų čiobrelių ir užpilti balzamininio acto. Labai 
skanios salotos.

užuojauta

Danieliui BINKIUI
Sunkią netekties valandą, 

netikėtai mirus mylimai du-
krai, nuoširdžiai užjaučia-
me. 

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės 
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Dangus nušvito purpuro 
spalva... Vytautas BAGDONAS

Antradienis buvo gerokai apniu-
kęs, lietingas, bet vakare pragie-
drėjo. Toje pusėje, kur paprastai 
leidžiasi saulė, dangaus skliautas 
prasišvietė, debesų šydas praslin-
ko tolyn, pasirodė besileidžiančios 
saulės spinduliai, „nudažę“ dangų 
gelsvais ir rausvais atspalviais.

Apsidairius aplinkui galėjai 
matyti mėlyno dangaus fone vi-
sur tvyrančią purpurinę spalvą. 
Tiktai vienur tas rausvumas buvo 
menkas, kitur tokia spalva vyra-
vo, vietomis atrodė, kad dangus 
tarsi kruvinas (O tai jau sudarė ne 
itin malonų, netgi kraupoką regi-
nį). Rausvos spalvos vietomis 

Rugsėjo 8-osios pavakarę danguje iš savo sodybos kiemo Svėda-
sų seniūnijoje teko stebėti neįprastą gamtos reiškinį. Jo negalėjo 
nepastebėti ir kiti žmonės, vaikštinėję tuo metu lauke ar žvalgęsi 
pro langą. 

Toks dangus buvo antradienio panvakarę Vaitkūnų kaime. 
Nuotr. autoriaus   

       
buvo tiek daug, kad atrodė, jog 
ir laukai, miškas, kaimo kelias 
taip pat yra nuspalvinti. Net me-
džių žaluma ar žvyrkelio pilkuma 
buvo tarsi purpuriniai. Kai kur 
purpurinė spalva sudarė kažką 
panašaus į piltuvą ar kokį milži-
nišką suktuką. 

Tačiau toks reginys truko neil-
gai, vos keliolika minučių. Purpu-
rinė spalva pradėjo blėsti, virsti į 
gelsvą, galop ir gelsvi atspalviai iš-
blėso. O ir melsva dangaus spalva 
pradėjo  tamsėti, pilkėti, vietomis 
pasidarė net juodas. Atrodė, kad 
artėja audra. Gal kokioje Lietuvos 
vietovėje ji ir kilo...

      

kino D.Perevičienė. Direktorė teigė, 
kad kitas svarbus pasirinkimo aspek-
tas – gaminių spalvingumas. „Vilnos 
gaminiai būna labai šilti ir spalvingi, 
todėl ir nusprendėme, kad ir avys prie 
Menų inkubatoriaus bus spalvotos“,- 
sakė D.Perevičienė. 

Konsultavosi ir su 
gamtosaugininkais

Tiesa, D.Perevičienė pasakojo, 
kad šiam žingsniui rengėsi atsakin-

Spalvotos avys traukė praeivių akis
„Baltos lankos, juodos avys“ – prisimenu mįslės dalį prie Anykščių menų inkubatoriaus žvelgda-

mas į pievą. Tiesa, lanka žalia, o avys vaivorykštės spalvom švyti. Šis neįprastas mūsų kraštovaiz-
džiui renginys jau patraukė ir anykštėnų dėmesį – prie spalvotų avelių skuba pabūti darželinukų 
grupės, asmenukes darosi suaugusieji.

gai. „Kreipėmės ir į ūkininkus, ir 
klausėme Avių augintojų asociacijo-
je, ar tai įmanoma, ar nekenkia gy-
vūnams. Po to kreipėmės į ūkininką 
Žilviną Augustinavičių, kuris tokią 
mintį priėmė geranoriškai“, - sakė 
D.Perevičienė. 

„Sakykim, Škotijoje, avys dažo-
mos norint, kad jos nesusimaišytų, 
kai bandos keliauja“, - kad pasaulyje 
tai nėra retas reiškinys papildė Menų 
inkubatoriaus vadybininkė Kamilė 
Bitvinskaitė.

Pasak D.Perevičienės, avims 
tikrai neskaudėjo, dažai tikrai ne-
kenksmingi, todėl žmonėms jaudin-
tis, kad gyvūnams blogai, nevertėtų. 
„Nudažytas tik pats vilnos paviršius, 
dažai nesiekė nei gilesnių vilnos 
sluoksnių, nei odos. Dažyta buvo 
specialiai gyvūnams skirtais dažais, 
be to, štai lietus praėjo ir žaliosios 
avytės labai pašviesėjo“, - užtikrino 
D.Perevičienė. 

Paklausta, kaip anykštėnai re-
agavo į tokią neįprastą reklamą, 
D.Perevičienė tikino, kad labai gera-
noriškai ir pozityviai. „Geras emoci-
jas  lankytojai išsineša, buvo darže-
linukų grupė atėjusi, auklėtojos ilgai 
nuo avyčių vaikų negalėjo atplėšti“, 
- sakė D.Perevičienė. 

Podiumu žygiuos anykštėnės

O pats festivalis geras tuo, kad net 
ir nesidomintys vėlimu anykštėnai 
gali į jį užeiti. Menų inkubatoriuje 

veikia vilnos gaminių mugė, kurio-
je galima įsigyti veltinio dirbinių, 
penktadienį 19 valandą vyko vieš-
nios iš Pietų Korėjos Lee Eun Young 
knygos „Felt+“ pristatymas. O šian-
dien ,rugsėjo 12 dieną, 18 valandą 
numatytas veltinio rūbų ir aksesuarų 
kolekcijos pristatymas bei akordeo-
no virtuozo Martyno Levickio kon-
certas. 

Beje, festivalio podiumu žygiuos ir 
modeliais bus anykštėnės – J.Biliūno 
gimnazijos gimnazistės. 

Festivalį remia Kultūros taryba, 
informacinis rėmėjas – „Anykšta“.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

mas, ar jūs išdažėt?“, „Oi ne ne“,- iš-
sigando mažieji.  Aiškintis, kas kodėl 
ir už ką išdažė avis, teko eiti į patį 
Anykščių menų inkubatorių. Direk-
torė Daiva Perevičienė sakė, kad dar-
buotojams kilo idėja daryti kasmetinį 
kūrybinių industrijų festivalį, kuria-
me kasmet būtų pristatoma vis kita 
kūrybinė industrija. „Nusprendėme, 
kad šiemet reprezentuosime vėlimą. 
Kodėl? Visų pirma, Anykščiai turi se-
nas vėlimo tradicijas, dar nuo to laiko, 
kai veikė „Spartako“ gamykla“,- aiš-

Vaikai išsigynė, direktorė – 
prisipažino

Šios neįprastai atrodančios avelės 
– gyva Anykščių menų inkubatoriuje 
rugsėjo 11-12 dienomis vykstančio 
„WOOL FEST LT“- vilnos vėlimo 
menui skirto festivalio reklama. Kai 
nuvykau pasižiūrėti iš arčiau, prie 
gardo, kur taikiai sugulusios ilsėjosi 
avys, net išsižioję stovėjo keli vaikai. 
„Jūsų darbas?“, - paklausiau. „Koks 
darbas?“,- nustebo mažieji. „Išdažy-

Anykščių menų inkubatoriaus 
direktorė Daiva Perevičienė 
sakė, kad avytės lankytojams 
kelia teigiamas emocijas. 

Autoriaus nuotr.Kaip ką tik išėjusios iš kirpyklos – gražuolės pievelėje prie menų inkubatoriaus. 
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pirmadienis 2015 09 14

sekmadienis 2015 09 13

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2. 
9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
12.00 Šiluvos atlaidai.  
13.50 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios. Orai. 
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Dėmesio pakrašty.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
21.50 Premjera. Džeinė Eir. 
23.55 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija.  
1.25 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
2.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
3.50 Savaitė.  
4.40 Pavojingi jausmai.  
5.30 Dėmesio pakrašty. 

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
6.55 Eskimų mergaitė .  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Gaisrinės šuo. 
12.10 Geras vyrukas. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 PREMJERA Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 PREMJERA Didžioji 
derliaus šventė.  
21.45 PREMJERA Paskutiniai 
riteriai. N14.  
0.00 PREMJERA Tikras teisin-
gumas 2. Mano kerštas. N14.  
1.50 Sex turas (k) (Sex Drive). 
N14.

 
7.00 Monsunas. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
8.30 Legenda apie Korą  N-7.  
9.30 Statybų TV.  
10.00 Padėkime augti.  
10.30 Svajonių sodai.  
11.30 Ratai 2.  
13.30 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Žilvino Žvagulio jubilieji-
nis koncertas.  
21.45 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.  
22.00 Numatomos Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės rungty-
nės Europos čempionate.  
22.40 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
23.50 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.  
0.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas.  
1.40 Skaistuolio filmas. N-14. 

  
6.35 Skonis.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 “Pabėgimas iš norvegiš-
ko rojaus”.  
10.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
11.00 FAILAI X. “Pionieriai. 
Kova dėl plieno”.  
12.00 “Nacionalinė Geografija. 
Pasaulio keistuoliai”. N-7.  
13.00 Nacionalinė Geografija. 
Eksperimentai su rykliais. N-7.  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Žurovas. Penkta diena”. 
N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS. 
“Inga Lindstrom. Laukiniai 
arkliai Hilezunde”.  
21.00 “Kultas”. N14.  
23.00 “Laukiniai”. S.  
1.05 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7. 

  
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  

10.30 “Lemūrų gatvė”.  
11.00 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
11.30 “Gyvenimas su liūtais”.  
12.00 “Šio rudens valgiai”.  
12.30 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.10 Nemarus kinas. 
“Nuoboda”.  
18.55 PREMJERA “Derenas 
Braunas. Apokalipsė”. N-7.  
20.00 “Vangelija”. N-7.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm. 
Paskutinis pacientas”. N-7.  
23.00 “Bepročiai”. S.  
1.00 “Darbščiosios gražuolės”. 
N-7.

 Kultūra 
8.05 Labas rytas, Lietuva.  
10.50 Mylių Amerika.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Šventadienio mintys. 
12.10 LRT Kultūros akademija.  
13.00 Linksmoji našlė.  
15.10 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.00 Rašytojo Rimanto 
Šavelio kūrybos vakaras.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Septynios Kauno dienos.  
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Dvarai ir likimai.  
20.30 Kristupo vasaros festiva-
lis 2015.  
21.40 Vasaros MEDIA studija.  

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras. 

 
5.30 Beatos virtuvė.  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios.  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk!.  
12.25 Ne vienas kelyje.  
12.55 Tauro ragas (k). N-7.  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
18.30 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
20.30 “Aukso imperija”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 “Alfa” savaitė.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.15 Nuo... Iki... (k).  
0.55 Mes pačios (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Mano kiemas (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
7.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos N-7.  
7.45 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Krokodilų medžiotojas. 
N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  

13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Ekstremali žvejyba.  
16.30 Pragaro kelias. N-7.  
17.30 Jokių kliūčių! N-7.  
18.30 6 kadrai. N-7.  
19.00 Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis. N-7.  
21.05 6 kadrai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Užburtas ratas. N-14.  
0.20 Varnas. N-14.  
2.20 Bobo užkandinė. N-14. 
 

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
10.30 Laikas inovacijoms. 
“Transporto ir kosmoso tech-
nologijos”.  
11.10 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 “Išgyventi Afrikoje”.  
12.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Laikas inovacijoms.  
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios.  
19.30 Laikas inovacijoms.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Krepšinio karštligė.  
21.35 Kaimo diena. 
21.40 “Platinos karštinė”. N-7. 
23.45 “Kauksmas. Nauji koš-
marai”. S. 
1.45 “24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.35 Istorijos detektyvai.  
12.30 Savaitė.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Klausimėlis.lt.  
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno policija. 
N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Trumposios žinios.  
22.25 Premjera. Valdžia ir pasau-
lio moterys. 
23.20 Trumposios žinios. HD. 
23.25 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.10 Trumposios žinios.  
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.10 Trumposios žinios.  
4.15 Teisė žinoti.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.25 “Garfildas”.  

6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 “Mano monstriukas ir aš”. 
11.00 “Didžiosios motušės namai 
2”. N-7.  
13.00 “Keista šeimynėlė”. 
13.30 “Kempiniukas Plačiakelnis.  
14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Largo Vinčas”. N-7.  
0.30 “Dalasas”. N-7.  
1.25 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.20 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.05 Ledynmetis. Žemynų atsi-
radimas.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Pavojingi aukštakulniai. 
N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Melas ir paslaptys. N-14.  
0.30 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  

1.25 Ryšys. N-7.  
2.15 Naujokė. N-7.  

   
06.30 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
7.55 Pionieriai. Kova dėl plieno 
(k). 
8.55 “Penktoji pavara”.  
9.50 “Nacionalinė Geografija. 
Pasaulio keistuoliai”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Išganymas. N14.  
23.15 “Gyvi numirėliai”. N14.  
0.15 “Mentalistas”. N-7. 
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

   
6.25 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
10.55 “Šio rudens valgiai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7. 

14.05 “Akloji”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 Auklė pagal iškvietimą. N-7.  
22.50 “Pabaiga”. 
23.50 “Visa menanti”. N-7.  
0.45 “Dūmas”. N14.  

 Kultūros 
8.00 Programos pradžia. 
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
Jorindė ir Joringelis (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
12.15 Septynios Kauno dienos.  
12.45 Kultūra +.  
13.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. (kart.). 
14.00 A. Gricius. Palanga.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Pažaislio muzikos festivalis 
2015.  
19.25 Vasaros MEDIA studija.  
19.45 Kaukazo legendos.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6. 
21.00 Nidos ekspresija.  
21.30 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
21.50 Skambantys pasauliai. 
22.40 DW naujienos rusų kalba. 
22.50 Išbandymas dviem (subti-
truota, kart.). 
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu”.  
9.30 Žinios.  
10.00 “Alfa” savaitė.  
10.30 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.20 Mes pačios.  
12.50 Ne vienas kelyje (k).  
13.20 Autopilotas.  
13.50 Apie žūklę (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (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).  

7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis.  N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Džeimio Oliverio patiekalai 
per pusvalandį.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
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 Rezidentai. N-7.  
22.00 Amerikietiška siaubo. N-14.  
23.10 Užduotis. S.  
1.05 Tėvynė. N-14.  
2.00 24 valandos. N-14.  

 
7.05 Žinios (kart.). 
7.35 Kitoks pokalbis. N-7. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
9.35 “Mama detektyvė”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 Gyvenu čia.  
12.00 Žinios. 
12.05 Gyvenu čia (tęs.).  
12.50 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
14.00 Žinios. 
14.05 Laikas inovacijoms.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Premjera. Dar pažiūrėsim.  
19.20 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 Premjera. “Mama detek-
tyvė”. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Kikboksininkas. Kerštas”. 
N-14. 
0.55 Reporteris.  
1.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.10 “Kikboksininkas. Kerštas”. 
N-14. 
3.35 “Genijai iš prigimties”.  
4.05 Reporteris.  
4.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.15 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
6.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Mūsų gyvūnai. Vedėja 
Rasa Eilunavičienė. (kart.). 
11.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
12.30 Valdžia ir pasaulio moterys.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Klausimėlis.lt.  
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno policija. 
N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Emigrantai.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Tikri vyrai.  
23.20 Trumposios žinios.  
23.25 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.10 Trumposios žinios.  
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno. N-7.  
0.10 Trumposios žinios 
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Mūsų gyvūnai.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  

4.10 Trumposios žinios.  
4.15 Tikri vyrai.  
5.05 Emigrantai. 
 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.55 “Gaisrinės šuo”. 
11.10 “Geras vyrukas”. N-7.  
12.55 “Keista šeimynėlė”. 
13.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
13.50 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Maiko Bluberio nuotykiai”. N14.  
0.35 “Dalasas”. N-7.  
1.30 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.25 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Ekstrasensai tiria N-7.  
12.00 Pavojingi aukštakulniai. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 

N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. 
0.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės.  
1.40 Ryšys. N-7.  
2.35 Naujokė. N-7.  

   
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 Dainuok mano dainą (k).  
10.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Superagentas Simonas. 
N-7.  
23.10 “Gyvi numirėliai”. N14.  
0.10 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

   
6.25 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
10.55 “Šio rudens valgiai”.  

11.35 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 Amerikietiški kalneliai. N14.  
23.20 “Pabaiga”. 
0.20 “Visa menanti”. N-7.  
1.15 “Dūmas”. N14.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Skambantys pasauliai.  
13.25 Prisiminkime. Groja 
“Vilniaus kvartetas”. 
13.40 Lietuvių dokumentika.  
14.30 Rašytojo Rimanto Šavelio 
kūrybos vakaras.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Pagauk kampą. 
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6. 
21.00 Kelias į namus. Alvydas 
Šlepikas. 
21.30 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
21.50 Istorijos detektyvai.  

22.40 DW naujienos rusų kalba. 
22.50 Džeinė Eir. N-7.  
0.45 Panorama.  
1.45 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k). N-7.  
11.05 Mano kiemas.  
11.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
11.55 KK2 (k). N-7. 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.30 Beatos virtuvė.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.  
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
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 Rezidentai. N-7.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “PSV Eindhoven” - 
“Manchester United FC”. 23.40 
Aleksas Krosas. N-14.  
1.35 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.50 24 valandos. N-14.  

 
7.05 Reporteris.  
7.35 Nuoga tiesa. N-7. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
9.35 “Mama detektyvė”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Pakalbėsim, kai grįši”. N-7. 
14.00 Žinios. 
14.05 Laikas inovacijoms. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 Šiandien kimba.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Dar pažiūrėsim.  
19.20 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 “Mama detektyvė”. 2012 m. 
21.30 Patriotai.. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Iš Meksikos su meile”. 
N-14. 
1.05 Reporteris.  
1.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.20 “Iš Meksikos su meile”. 
N-14. 
4.00 Miestai ir žmonės. 
4.05 Reporteris.  
4.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.15 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
6.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
11.35 Emigrantai.  
12.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno policija. 
N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Gyvenimas.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Trumposios žinios.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Trumposios žinios.  
23.25 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.10 Trumposios žinios 
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  

4.15 Auksinis protas. 
5.30 Klausimėlis.lt.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.15 Tikras gyvenimas.  
13.15 “Keista šeimynėlė”. 
13.45 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Prancūziškas tran-
zitas”. N14.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Ekstrasensai tiria N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  

21.30 TV3 vakaro žinios.  
21.45 Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
22.00 Numatomos Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės rungtynės.  
23.50 Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
0.00 Vikingų loto.  
0.05 Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės.  
1.45 Ryšys.  
2.35 Naujokė. N-7.  

   
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Moteriško solidarumo 
paslaptys. N-7.  
23.50 “Gyvi numirėliai”. N14.  
0.45 “Mentalistas”. N-7.  
1.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

   
6.25 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
9.10 “Džonis Testas”.  

9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
10.55 “Sodininkų pasaulis”.  
11.30 “Žiedų ritmai” 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 TREČIADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės II. Mirties šešėlis. 
N14.  
23.10 “Pabaiga”. 
0.10 “Visa menanti”. N-7.  
1.05 “Dūmas”. N14.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Istorijos detektyvai.  
13.15 Nidos ekspresija.  
13.45 Linksmoji našlė.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje. 
18.30 Šlovės dienos. N-7.  
19.25 Futbolas. SMScredit.lt A 
lyga. “Trakai” - “Žalgiris”.  
21.30 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
21.50 Linija, spalva, forma.  
22.40 DW naujienos rusų kalba. 
22.50 Elito kinas. Premjera. 

Bebras. N-7.  
0.20 Vienas eilėraštis. 
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Statyk! (k).  
11.30 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.  
9.00 Adrenalinas.N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.00 6 kadrai.
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
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 Rezidentai. N-7.   
22.00 Paveldėtojai. N-14.  
0.10 Vaikis iš Filadelfijos. N-14.  
2.00 Bobo užkandinė. N-14.  

 
7.05 Reporteris.  
7.35 Patriotai. N-7. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Pakalbėsim, kai grįši”. N-7. 
14.00 Žinios. 
14.05 Laikas inovacijoms. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Genijai iš prigimties”. 
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Dar pažiūrėsim.  
19.20 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 “Mama detektyvė”. 2012 m. 
21.30 Pasaulis X. “Smegenų 
paslaptys. Kas yra intelektas?”. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Amerikos vilkolakis 
Paryžiuje”. S. 
1.05 Reporteris.  
1.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.20 “Amerikos vilkolakis 
Paryžiuje”. S. 
3.55 Gamtos pasaulis.  
4.05 Reporteris.  
4.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.15 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
6.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Misija. Vilnija. 
12.00 Gyvenimas.  
12.30 Stilius. 
13.15 Klausimėlis.lt.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno polici-
ja. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Specialus tyrimas.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Gaudynės. 
N-14.  
23.35 Trumposios žinios.  
23.45 Durys atsidaro.  
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Misija. Vilnija.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.15 Gyvenimas.  
5.10 Stilius.  

 
6.25 “Garfildas”.  

6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Na, palauk!”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.15 Tikras gyvenimas.  
13.15 “Keista šeimynėlė”. 
13.45 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Keleiviai”. N14.  
0.00 “Dalasas”. N-7.  
0.55 “Detektyvė Džonson”. N-7. 
1.50 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Ponas Jangas. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Ekstrasensai tiria N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės.  

0.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės.  
1.40 Ryšys. N-7.  
2.30 Naujokė. N-7.  

   
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Žurovas”. N-7. 
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Forestas Gampas. N-7.  
0.20 “Mentalistas”. N-7.  
1.15 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

   
6.25 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
11.00 “Mylėk savo sodą”.
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7. 
14.05 “Būrėja”.  

14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
(21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės II. Smaugiko 
miškelis. N14.  
23.10 “Sekso magistrai”. N14.  
0.20 “Visa menanti”. N-7.  
1.15 “Dūmas”. N14. 

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Linija, spalva, forma.  
13.15 Kelias į namus. Alvydas 
Šlepikas.  
13.45 Septynios Kauno dienos.  
14.20 Kristupo vasaros festiva-
lis 2015.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje. 
18.30 Premjera. Koncertuojanti 
Europa. 
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.05 Prisiminkime. Groja 
“Vilniaus kvartetas”.  
20.20 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6. 
20.45 Visu garsu.  
21.30 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargoninin-
kų konkursas.  
21.50 Legendos.  
22.40 DW naujienos rusų kalba. 
22.50 LRT aukso fondas. 

Raudonmedžio rojus. 1 s.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Autopilotas (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.10 Valanda su Rūta.  
14.25 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (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).  
2.00 Info diena (k).  

7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
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 Rezidentai. N-7.  
22.00 Pašėlęs skrydis.  N-14.  
0.05 Pavojinga aistra. N-14.  
1.45 24 valandos. N-14.  

 
7.05 Reporteris.  
7.35 Pasaulis X. “Smegenų 
paslaptys. Kas yra intelektas?”. 
N-7. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
14.00 Žinios. 
14.05 Laikas inovacijoms. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Genijai iš prigimties”. 
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Dar pažiūrėsim.  
19.20 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 “Mama detektyvė”. 2012 
m. 
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Amerikos kikboksinin-
kas”. N-14. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.15 “Amerikos kikboksininkas”. 
N-14. 
3.45 “Laukinis pasaulis”.  
4.05 Reporteris.  
4.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.15 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
11.35 Specialus tyrimas.  
12.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno policija. 
N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
22.20 Trumposios žinios.  
22.30 Premjera. Aušros kariai. 
N-14.  
0.05 Trumposios žinios.  
0.15 Berlyno policija. N-7.  
1.05 Trumposios žinios.  
1.10 Klausimėlis.lt.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.10 Trumposios žinios.  
 

 
6.25 “Garfildas”.  

6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
9.45 “K11. Komisarai tiria”. N-7.  
11.15 Tikras gyvenimas.  
13.15 “Keista šeimynėlė”. 
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 “Rezerviniai farai”. N-7.  
23.10 “Drakonų karai”. N14.  
0.55 “Largo Vinčas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Ekstrasensai tiria N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Ralfas Griovėjas.  
21.45 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.  
22.00 Numatomos Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės rungtynės.  
23.50 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.  
0.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės.  
1.40 Kontraktas. N-14.  

   
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.30 Moteriško solidarumo pa-
slaptys. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “Ponas Bynas”. N-7. 
19.00 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Ordino paslaptis. N14.  
23.15 “Tikras kraujas”. N14.  
0.20 “Sausas įstatymas. Atviras 
karas”. N14.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

   
6.25 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
11.00 “Tabatos salonas”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Bekas. Vyriškis 
pagal skelbimą. N14.  
22.55 SNOBO KINAS Narkotikų 
kelias. N14.  
1.50 “Visa menanti”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Legendos.  
13.15 Visu garsu.  
14.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
15.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXI Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje. 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Mokslo ekspresas.  
19.00 Mokslo sriuba.  
19.15 Auksinis protas.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6. 
21.00 Degantis žmogus. N-7. 
21.30 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
21.50 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2015.  
22.40 DW naujienos rusų kalba. 
22.50 Premjera. Dingęs laiškas. 
N-7.  
0.05 Naktinis ekspresas. 
0.40 Panorama.  

1.10 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.10 Tauro ragas (k). N-7.  
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.40 Statyk! (k).  
13.10 Nuo... Iki... (k).  
13.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.00 “Davis’o taurės” teniso 
turnyras. Lietuva - Ukraina. 
2015 m.  
21.00 Mano kiemas.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Dviračio šou (k).  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Mes pačios (k).  
23.25 KK2 (k). N-7.  
0.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
0.35 Valanda su Rūta (k).  
1.45 24 valandos (k). N-7.  
2.40 Dviračio šou (k).  
3.10 Nuo... Iki... (k).  
3.45 Tauro ragas (k). N-7.  
4.10 Ne vienas kelyje (k).  
4.35 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
5.05 Statyk! (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  

11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
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 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Vandenyno dugne. N-14.  
0.20 Zulu. N-14.  
2.20 Bobo užkandinė  N-14.  

 
7.05 Reporteris.  
7.35 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
14.00 Žinios. 
14.05 Laikas inovacijoms. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Genijai iš prigimties”. 
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Dar pažiūrėsim.  
19.20 “Inspektorius Luisas”. N-7. 
21.25 “Stipriausias smūgis”. 
N-14. 
23.25 “Nešiotojai”. S. 
1.15 “Inspektorius Luisas”. N-7. 
2.45 “Stipriausias smūgis”. N-14. 
4.10 “Nešiotojai”. S. 
5.30 “Inspektorius Luisas”. N-7. 
7.00 Dar pažiūrėsim. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Specialus tyrimas.  
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Animalija. 
8.35 Premjera. Padūkėliai marsu-
pilamiai 2. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
13.50 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
14.45 Auksinis protas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
22.45 Krokodilų gaudytojas. 
Kautynės. N-7.  
0.20 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias (kart.). 
1.15 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija (subtitruota, kart.). 
2.10 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
3.05 Auksinis protas.  
4.20 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
5.10 Specialus tyrimas.  

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
6.55 Eskimų mergaitė .  

7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Batuotas šuo”. 
9.50 “Žiogas ir skruzdė”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA “Pakratytas”. 
11.50 “Beprotiškiausios melo-
dijos. Nuotykiai tęsiasi”. 
13.35 Pričiupom! N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7. 
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas. 
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
“Medžioklės sezonas atidary-
tas 3!”. 
21.10 PREMJERA “Prezidento 
medžioklė”. N-7. 
22.55 “Vaikinams tai patinka!”. 
N14.  
1.00 “Rezerviniai farai”. N-7.  

 
7.00 Monsunas. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
8.30 Legenda apie Korą  N-7.  
9.00 Svajonių ūkis.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Mitybos ir sporto balan-
sas.  
11.00 Gardu Gardu.  
11.30 Dumbo.  
12.55 Ramblio filmukas. Mikės 
Pūkuotuko nuotykiai tęsiasi.  
14.10 Gyvenimo bangos.  N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   

19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Veidrodėli, veidrodėli.  
N-7.  
21.45 Nesunaikinami 2. N-14.  
23.45 Kraštutinės priemonės. 
N-7.  
1.50 Ryklys vaiduoklis. S.  

   
7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Suomijoje. 
2015 m.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Aš myliu kaimą.  
13.00 “Visa tiesa apie liūtus”.  
14.00 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 Žurovas. Laiškai iš ten. I 
dalis. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou.  
21.00 MANO HEROJUS Penki 
pirštai. N14.  
22.45 AŠTRUS KINAS 
Pranašas. N-7.  
0.45 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  

   
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Lemūrų gatvė”.  
11.00 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”. 
11.30 “Gyvenimas su liūtais”.  

12.00 “Šio rudens valgiai”.  
12.30 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. 
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Akloji”.  
18.05 “Tabatos salonas”.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7.  
21.00 “Paslaptys”. N14.  
23.05 Susipynę išgyvenimai. 
N14.  
1.20 “Nekenčiu žvaigždės”. 
N-7. 

 Kultūra 
8.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
8.45 Kultūra.  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Kaukazo legendos.  
11.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akademija.  
13.00 Mano mokykla. Vilniaus 
Karoliniškių muzikos mokyklai 
- 40. 
14.20 Pinigų karta.  
15.10 Lietuvių dokumentika. 
Naujas kinas.  
16.00 Kazys Saja. Detektyvas 
prie žvakių.  
17.00 Dabar pasaulyje.  
17.30 Visa Lietuva šoka.  
19.30 Tapytojo, architekto 
Eugenijaus Antano Cukermano 
80-mečiui.  
20.00 Muzika gyvai.  

21.15 Visu garsu.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Aušros kariai. N-14.  

 
5.30 Nuo... Iki... (k).  
6.05 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
6.40 24 valandos (k). N-7.  
7.35 KK2 (k). N-7.  
8.10 Dviračio šou (k).  
8.40 Autopilotas (k).  
9.10 Mes pačios (k).  
9.35 KK2 (k). N-7.  
10.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
10.50 Valanda su Rūta (k).  
12.00 24 valandos (k). N-7.  
13.00 Dviračio šou (k).  
13.30 Tauro ragas (k). N-7.  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 “Davis’o taurės” teniso 
turnyras. Lietuva - Ukraina. 
2015 m.  
17.30 Dviračio šou (k). Humoro 
laida.  
19.30 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
20.30 “Aukso imperija”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios (k). 

 
7.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  

11.00 Krokodilų medžiotojas 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  
13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.00 Aukščiausia pavara.  
16.30 Pragaro kelias. N-7.  
17.30 Jokių kliūčių! N-7.  
18.30 6 kadrai. N-7.  
19.00 Iksmenai. N-7.  
21.00 6 kadrai. N-7.  
21.45 TV3 žinios.   
22.30 88 minutės. N-14.  
0.50 Atsiskyrėlis. N-14.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.00 “Viskas apie gyvūnus”. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui.  
13.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.05 “Vidurinė mokykla”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”. 
17.00 Žinios. 
17.30 “Akacijų alėja”.  
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios.  
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Krepšinio karštligė.  
21.35 “Platinos karštinė”. N-7. 
0.00 Premjera. “Karo menas”. 
N-14. 
2.30 “Vidurinė mokykla”. N-7. 
3.50 “Karo menas”. N-14. 
5.45 “Laukinis pasaulis”.  
6.05 Dar pažiūrėsim.  

3 mėn.
EUR

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

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

Atsiimant laikraštį „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, 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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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„Trakinių partizanų“ renginiai 
prasidėjo prieš pietus ir baigėsi 
vėlų vakarą. Juose dalyvavo per 
400 žmonių: buvo buvusių trem-
tinių ir buvusių partizanų, lankėsi 
politikai ir mokslininkai, tačiau 
didžioji dalis auditorijos – jauni-
mas bei jaunos poros su vaikais. 

1945 metų birželio 27 dieną 
prie Trakinių miško NKVD ka-
reiviai apsupo Alfonso Bagdono–
Aro būrio partizanus, kautynėse 
žuvo 33 partizanai. 2005 metais 
anykštėnai studentai-istorikai 
Norbertas Černiauskas ir Min-
daugas Nefas su bendraminčiais 
surengė pirmąjį partizanų atmini-
mo renginį. 2015 metų „Trakinių 
partizanų“ minėjimas-šventė jau 
vienuoliktoji, organizatoriai – tie 
patys, tik abu jie jau dėstytojai. 

Trakinių kaimą, kuriame likusi 
vienintelė sodyba, nuo „žemyno“ 

„Trakinių partizanai“ – patraukli 
patriotizmo forma Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 5-ąją, Kurklių seniūnijos Trakinių kaime vyko tradicinis tėvynę my-
linčių žmonių sąskrydis „Trakinių partizanai 2015“. Sudėtinga rasti apibūdinimą šiam vienuoliktą 
kartą suorganizuotam renginiui - žuvusių partizanų pagerbimas linksmai, minėjimas tragedijos, 
bet tuo pačiu ir šventė.

skiria Virintos upė, per kurią nėra 
tilto, tik brasta, todėl keliaujantys 
į kaimą turi raitotis kelnes...

Rugsėjo 5-osios renginys pra-
sidėjo Lietuvos laisvės kovo-
tojų pagerbimu Trakinių kaimo 
kapinaitėse. M.Nefas pasakė 
kalbą, grojo Krašto apsaugos 
savanoriškų pajėgų orkestras. 
Paskui vyko diskusija „Kaip 
pasikeitėme ir ką pasiekėme 
Lietuvoje per 25 metus“, kon-
certavo  bardas Giedrius Ambra-
zevičius su grupe, o vakaro kon-
certe pasirodė „Kamanių šilelis“. 
Dizaineris Giedrius Paulauskas 
mini parodoje „Nėra istorijos 
be uniformos“ pristatė partiza-
nų uniformas ir amuniciją, veikė 
Lietuvos kariuomenės technikos 
ir ginkluotės paroda bei Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimų centro knygynėlis. 

Karo rekonstrukcijos klubas 
„Grenadierius“ tradiciškai „su-
rengė“ partizanų mūšį su NKVD-
istais. „Grenadieriaus“ kolektyvo 
vaidintas veiksmas vyko 1947 
metų vasario 9 dieną, per rinki-
mus į LTSR aukščiausiąją tarybą. 
Partizanai gyventojams išdalino 
atsišaukimus, kuriuose parašyta: 
„Nė vienas lietuvis nedalyvauja 
bolševikiniuose rinkimuose! Kas 
balsuos – pasiliks tautos išdaviku! 
Vieningai boikotuodami rinkimus 
dar kartą parodysime tikrą tautos 
valią”. O vienintelis kandidatas į 
LTSR aukščiausios tarybos depu-
tatus, susivertęs šimtgramį degti-
nės, prisistatė rinkėjams. Pas kelis 
„kaimiečius“ buvo rasti partizanų 
atsišaukimai ir šie buvo „sušaudy-
ti“. Balsuoti, aišku, niekas nėjo, 
tačiau „suskaičiavus“ rezultatus 
buvo paskelbta, kad kandidatas į 
deputatus surinko 105 proc. bal-
sų. Spektaklio kulminacija – mū-
šis tarp NKVD-istų ir partizanų. 
Partizanai mūšį laimėjo, ant pie-
vos liko tįsoti žuvusiųjų kūnai. 
Per mūšį prapliupo lietus, tačiau 
kovos imitacija su garsiais šū-
viais ir „lavonais“ buvo efektin-
ga. Vaikai po mūšio „lavonams“ 
dar nespėjus atsikelti, puolė rinkti 
gilzių. Apskritai vaikams rengi-
nyje buvo smagu – ir su tikrais 
ginklais jie gavo pažaisti, ir kariš-
kais visureigiais taškant Virintos 
vandenį buvo pavėžinti.

„Partizanuose“ veiks puiki šau-
lių virtuvė. Skirtingai nuo stribų, 
geras partizanas – pavalgęs parti-
zanas. Nepasitiki virtuve - pasiimk 
užkasti. Persivalgęs partizanas – 

prastas partizanas, neprisidėk per 
daug“, – buvo linksmai skelbiama 
šventės anonse. „Trakinių parti-
zanams“ buvo išvirta 400 porcijų 
kareiviškos košės ir visa ji buvo 
„įsisavinta“.

Į Trakinius atvyko istorikas 
profesorius Alfredas Bumblaus-
kas. Jis gerą valandą atsakinėjo į 
iš Kurklių kilusio istorijos moks-
lų daktaro Norberto Černiausko 
klausimus. Dviejų mokslininkų 
viešo pokalbio tema „Apie pasi-
priešinimo stebuklą ir kontekstus“.  
Prof.A.Bumbliauskas kalbėjo, kad 
partizanai net ne dėl laisvės kovojo, 
o „gynė kitą civilizacinę būseną“. 
Pasak profesoriaus, Lietuva buvusi 
europietiškosios civilizacijos dalis 
ir „nereikėjo jokių teorijų išmany-
ti“, jog ateinanti kolchozų sistema 
yra mums svetima. Beje, profeso-
rius ironiškai dėstė, jog istoriją, 
kaip mokyklinę discipliną, reikia 
„diskvalifikuoti“. „Faktai gali būti 
trys. Ketvirtas – nereikalingas./.../
Istorija - vaikų kankinimas fak-
tais ir datomis, todėl kas dešimtą 
vaiką istorija vemti verčia“, – kal-
bėjo prof. A.Bumblauskas.  Prof. 
A.Bumblauskas buvo apsirengęs 
marškinėliais, ant kurių užrašyta 
„Profesorius“. Jis pasakojo, kad 
šis užrašas yra ne juokelis, o pa-
garba partizanui Alfonsui Vabalui-
Profesoriui.  Sorbonos universiteto 
absolventas, prancūzų kalbos dak-
taras A.Vabalas-Profesorius 1948 

metais nusišovė po to, kai buvo 
sužeistas ir nenorėjo gyvas pasi-
duoti NKVD. Prof.A.Bumlauskas 
su A.Vabalo šeima susiejo ir sovie-
tmečio lietuvių laikyseną, priminė, 
kad režisierius Juozas Miltinis ne-
pabūgo į savo trupę priimti parti-
zano sūnaus Raimondo Vabalo. 

Dr.N.Černiauskas ir prof. A. 
Bumblauskas kalbėjo apie ke-
tvirtojo praėjusio amžiaus de-
šimtmečio Lietuvą, apie vals-
tybės modernėjimą ir industrinį 
proveržį, tačiau, pasak profe-
soriaus, kultūrine prasme visa 
tarpukario Lietuva buvo ver-
kianti dėl Vytauto. „Baudžiavi-
nė kultūra plius Vytautas,“ – ką 
turėjome prieš karą, apibūdino 
prof.A.Bumblauskas.

„Patriotizmui negali būti mo-
nopolio. Įtartiniausi tie, kurie 
labiausiai rėkia. Jei ne durnius – 
tai provokatorius“, – kalbėdamas 
apie dabartinius patriotus ironiza-
vo prof. A.Bumblauskas.    

„Trakinių partizanus“ aplankė 
ir Lietuvos Respublikos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos ty-
rimų centro direktorė Birutė Bu-
rauskaitė. Ji džiaugėsi naujovišku 
požiūriu į istoriją ir tautos kančią 
bei renginio dalyvius vienijančia 
nuotaika. „Panašus jausmas kaip 
Kernavėje, kai jaunystėje orga-
nizuodavom Rasos šventę. Visus 
dalyvius vienija bendra dvasia.“ – 
„Anykštai“ sakė B.Burauskaitė. 

Profesorius Alfredas Bumblauskas „Trakinių partizanų“ rengi-
nyje vilkėjo marškinėlius su užrašu “Profesorius” - toks buvo 
partizano Alfonso Vabalo slapyvardis.

Autoriaus nuotr.

Susiformavo bendruomenė
Dr.Norbertas ČERNIAUSKAS, istorikas, VU 

dėstytojas: „Regis, susiformavo tam tikra „Tra-
kinių partizanų“ bendruomenė ir jos rėmuose for-
muojamas naujas požiūris į partizanus. Ne kaip į 
dievus, ne kaip į banditus, o kaip į žmones. Augau 
Trakiniuose. Atsimenu požiūrį į partizanus, pa-
sakojimus - tokios kančios ir verksmo emocijos. 
Manau, pagrindas yra ne pergalių šventimas ir liū-
desys dėl pralaimėjimų, o analizė, taikymasis prie 
laikmečio, prie jaunosios kartos.”

Ateities renginys
Raimondas GUOBIS, muziejininkas, kraštoty-

rininkas: „Apie Lietuvos partizanus sužinojau gal 
būdamas šešerių metų, tėvukas pasakodavo apie 
Vyžuonų-Debeikių apylinkėse kovojusį Klajūną. 
Namuose ant sienos kabėjo mamos siuvinėtas dar-
bas „Lietuva, brangi“, kažkaip į rankas pakliūdavo 
„smetoniškos“ knygos... Žodžiu, ir sovietmečiu ta 
istorinė tiesa pamažu aiškėjo. Kalbant apie „Tra-
kinių partizanų“ idėją, reikšmę, manau, kad kaip 
tik taip reikia daryti renginius. Man patinka. Ten 
renkasi jaunimas, todėl tai ateities renginys, kuris neužges niekada“. 

Žiūrovams buvo demonstruojama karinė technika.

Lietuvos Respublikos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centro direktorė Birutė Burauskaitė ir buvusi tremtinė Prima 
Petrylienė. Netoli Trakinių augusi P.Petrylienė pasakojo, kad 
ant šių laiptų jį sėdėdavusi ir vaikystėje.

Į „Trakinių partizanų“ renginį susirinko re-
kordinis žiūrovų skaičius, per 400 žmonių.

Inscenizuotame mūšyje susikovė NKVD pajėgos ir Lietuvos partizanai.
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„Kurdami savo svajonių būstus, 
žmonės investuoja daug laiko, pi-
nigų ir rūpesčio, o visą jų įdirbį 
gali sugriauti viena nelaimė. Turto 
draudimas užtikrina, kad vandens, 
ugnies, vėjo ar kitų atsitikimų pa-

Turto apsauga rūpinasi tik ketvirtadalis lietuvių
Ne gyvybės draudimo bendrovės BTA ir „Spinter tyrimai“ at-

likta gyventojų apklausa parodė, kad tik ketvirtadalis kraštiečių 
yra apsidraudę savo turtą. Tyrimo duomenimis, beveik pusei res-
pondentų per dešimtmetį nors kartą teko nukentėti nuo užlieji-
mo, gaisro ar vagystės.

daryti nuostoliai bus atlyginti. 
Šią naudą puikiai supranta Skan-
dinavijos šalių gyventojai, nes 
nuosavybę yra apsisaugoję net 95 
procentai gyventojų. Lietuvoje si-
tuacija kitokia. Tik 25 procentai 

apklaustųjų teigė pasirūpinę savo 
turto apsauga. Atlikto tyrimo re-
zultatai parodė, kad dažniausiai 
nuosavybę linkę draustis 36-erių 
ir vyresni gyventojai bei didžiau-
sias pajamas gaunantys žmonės. 
Beveik pusė apklaustųjų teigė ma-
nantys, kad draudimas reikalingas, 
jei namuose yra vertingų daiktų 
ar nepasirūpinta kitomis apsaugos 
priemonėmis, trečdalis draudimą 
laiko būtinu bet kokiu atveju, o 
mažiau nei ketvirtadalis draudimą 
laiko nereikalingu“, – komentuoja 
ne gyvybės draudimo bendrovės  
BTA Anykščių klientų aptarnavi-
mo centro vadovė Dangira Rakšty-
tė-Pipirienė. 

Žino, kad reikia, 
bet nesidraudžia

Dažniausiai pasitaikantys ir tur-
tą gadinantys atsitikimai – van-
dentiekio avarijos daugiabučiuose. 
Tokio tipo žalas BTA registruoja 
kiekvieną dieną. Būsto užliejimo 
nuostoliai vidutiniškai siekia 350 
eurų. Nors vidutinė žala nėra labai 

didelė, tačiau šio tipo žalos pasi-
taiko ypač dažnai. Statistika rodo, 
kad net 70 procentų atvejų žmo-
nių būstus užpila kaimynai ir tik 
30 procentų nelaimių įvyksta dėl 
pačių būsto savininkų nepriežiū-
ros.Todėl svarbu ne tik apsidrausti 
savo turtą, bet ir pasirūpinti savo 
civilinės atsakomybės draudimu.

Priešingai nei užpylimai, gaisrai 
pasitaiko rečiau, tačiau jų nuos-
toliai nepalyginamai didesni. Įsi-
plieskusi ugnis neretai namus pa-
verčia pelenais ir sunaikina turtą. 
Praėjusiais metais vidutinė gais-
rų sukelta žala siekė 7 tūkst. 800 
eurų. Šiemet Lietuvoje įvyko virš 
6 tūkst. 600 gaisrų. Dažniausiai 
juos sukelia pačių žmonių neatsar-
gus elgesys, netvarkingos elektros 
instaliacijos ar elektros prietaisų 
gedimai.

Gyventojų namų turtui nuostolių 
pridaro ir vagys. Vidutinė nuostolių 
suma svyruoja nuo 1000 iki1500 
eurų. Vagys darosi vis atkaklesni, 
neretai vagystes planuoja iš anks-
to. Į namus įsliūkinę ilgapirščiai 
pirmiausia griebia mobiliuosius 

telefonus, kompiuterius, papuoša-
lus, paskui neša brangią techniką, 
kailinius ir kitus vertingus daik-
tus. Įsilaužimo metu nusikaltėliai 
dažnai sugadina spyną ar išdaužia 
langą, tad nukentėjusieji patiria dar 
didesnę žalą.

Turto draudimu pasirūpinę gy-
ventojai gali jaustis ramiai ir ži-
noti, kad atsitikus nelaimei nuos-
tolius padengti bus lengviau. Šiuo 
metu BTA atstovybėse vyksta 
akcija, kviečiame apdrausti savo 
būstą ypač palankiomis sąlygomis. 
Taip pat specialiai šiai akcijai pa-
rengėme turto draudimo pasiūly-
mus, kurie užtikrins dar platesnes 
Jūsų būsto apsaugas. Klientams, 
kurie pasirinko „Apsauga Plius“ 
ir „Apsauga Maximum“ draudimo 
pasiūlymus tik šios akcijos metu 
dovanosime paslaugą „Pagalba na-
muose“ metams.  Sugedus spynai, 
išdužus stiklui ar trūkus vamzdžiui 
nebereikės ieškoti meistrų telefo-
nų, nes pagalbą Jums suteiks BTA 
specialistai 7 dienas per savaitę ir 
24 val. per parą. Daugiau informa-
cijos www.bta.lt.  Užsak.Nr 1541.

BTA duomenimis, 2015 m. gaisrų sukelta vidutinė žala siekia 9 
tūkst. 400 eurų.

Medalininkas – muzikantas 

Vakaras prasidėjo styginių kvarte-
to „4TANGO“  koncertu, kuris buvo 
dovana parodos autoriui artėjančios 
gimimo dienos bei parodos atida-
rymo proga. Buvo paminėta, kad 
medalininkas pradžioje buvo muzi-
kantas ir griežė altu Lietuvos filhar-
monijoje, todėl koncertas – ir puiki 
proga prisiminti jaunystę.

Pilnutėlėje salėje pirmieji svei-
kinimo žodžius J.Žukui tarė vieni 
geriausių autoriaus draugų – poetas 
Danielius Milašauskas ir skulpto-
rius, medalininkas Petras Gintalas. 
Jis pasveikino kolegą J.Žuką su ar-
tėjančiu gimtadieniu – „Devynias-
dešimtmečiu be penkiolikos metų“ 
ir juokaudamas prisiminė, kad šis 
buvęs nepaklusnus ir nuolat vėluo-
jantis į repeticijas. „Bet man misti-
ka – jo darbai. Nežinau, kaip Jonas 
juos padaro, tokios kokybės Lietu-
voje daugiau nesu matęs“, – sakė 
P.Gintalas. Tuo tarpu D.Milušauskas 

Garsiausias medalininkas 
paperka nuoširdumu

prisiminė: „Apsnigta sodyba, žiema 
Mikieriuose ir Panda... (J.Žuko šuo 
– aut. past.)“.

Sveikino profesoriai

Visi sveikinusieji medalininką 
J.Žuką negailėjo šiltų žodžių. Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos 
profesorius Petras Radzevičius teigė 
tik prieš kelias valandas sužinojęs 
apie parodą, bet negalėjęs neatvykti 
iš Vilniaus pasveikinti gero bičiulio. 
„Džiaugiuosi nuostabia anykštėnų 
publika, koncertu. Jonas – talentų ta-
lentas. Kuklus, niekam nesigiriantis. 
Mane labai žeidžia tie jauni „žvaigž-
dūnai“, prisistatantys pasaulinio 
lygio atlikėjais, menininkais. Prieš 
mus – tikras Lietuvos grynuolis ir 
man labai gaila, kad tokie grynuo-
liai dažnai lieka nepastebėti. O štai 
anykštėnai surengė puikią parodą“, 
– džiaugėsi P. Radzevičius.

Grafikas, medalių kūrėjas Petras 
Repšys kolegai įteikė medalio meis-
trės Skaistės Žilienės medalį, prieš 
tai pajuokavęs: „Tik niekam nero-
dyk“. P.Repšys pasidalijo prisimini-
mais apie bičiulį: „Jonas, pamenu, 
visada būdavo „susiprosinęs“, ne 
kaip tikras menininkas. Nes tikri me-

nininkai vaikščiodavo kaip nelyginta 
„kaldra“. Studijų laikai geri buvo, su 
Jonu saikingai pavartodavom... O 
paskui jisai į kaimą kurti išvažiavo. 
Džiaugiuosi jo paroda“, – apie kole-
gą šmaikštavo P.Repšys.

Menininkas – nuoširdus 
ir kuklus 

J.Žuką pasveikino ir rajono sa-
vivaldybės atstovai: architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vyriausioji 

specialistė Daiva Stankevičienė dė-
kojo autoriui už supratingumą, kuo-
met buvo imtasi restauruoti jo darytą 
kūrinį – paminklą Konstantinui Sir-
vydui. „Paminklas, kuris buvo pasta-
tytas Sirvydų kaime 1988-aiais, buvo 
nuniokotas. Pamenu, buvo baisu tą 
pasakyti autoriui. O dar baisiau jam 
pasakyti mūsų idėją perstatyti pamin-
klą į kitą vietą. Tačiau vos susitikę su 
ponu Jonu, supratome, kad viskas 
bus gerai – tai nuoširdus, paprastas ir 
norėjęs bendradarbiauti menininkas. 
Restauruotą paminklą perkėlėme į 
Dabužių bažnyčios šventorių, kur jis 
iki šiol džiugina praeivius“, – pasa-
kojo D.Stankevičienė.

Administracijos direktorės pava-
duotojas Saulius Rasalas džiaugėsi, 
kad Mikieriuose J.Žukas kūrė ne tik 
šeimą, bet ir meną. „Jei kryžiažody-
je būtų klausimas apie Joną Žuką, 
jis turėtų skambėti taip: taurios gi-
minės, taurus žmogus, dirbantis su 
tauriaisiais metalais“, – šmaikštavo 
S.rasalas. 

Vytautas Pupeikis, buvęs rajono 
savivaldybės darbuotojas, dėkojo 
likimui už tai, kad jį suvedė su tokiu 
puikiu žmogumi – J.Žuku.

Dėkojo parodos sumanytojoms

Pats autorius kuklinosi: „Net ne-
galvojau surengti parodą, bet įkal-

bėjo mane muziejaus moterys“ ir 
dėkojo Anykščių Menų centro dar-
buotojoms Jolitai Karalienei ir Mar-
garitai Milašienei, paskatinusioms jį 
tai padaryti bei padėjusioms paruošti 
ekspoziciją. 

Gavęs glėbį gėlių J.Žukas dėkojo ir 
juokavo: „Aš gi - ne jaunamartė...“.

J.Žukas nepraleido progos pasvei-
kinti ir savo sūnų Tomą su gimimo 
diena bei įteikė jam dovaną – jį patį. 
Tai – berniuko skulptūra, kurią kaž-
kada autorius nukalė pozuojant sū-
nui. „Mano sūnūs Jonas ir Tomas 
– geriausi mano darbai“, – susirin-
kusiesiems sakė J.Žukas.

Jono Žuko paroda vyks iki spalio 
10-osios.

Sukūrė naują technologiją

Gimęs Kaune, Jonas Žukas gy-
veno ir mokėsi Vilniuje, Lietuvos 
konservatorijoje įgijo orkestro ar-
tisto išsilavinimą. Studijuodamas ir 
grodamas orkestre, J.Žukas savaran-
kiškai mokėsi juvelyrikos ir jau nuo 
1967-ųjų su savo metalo kūriniais 
dalyvavo parodose.

J.Žukas Mikieriuose gyvena dau-
giau nei 40 metų, Anykščiuose buvo 
įrengęs meninio apipavidalinimo 
dirbtuves, šiek tiek vėliau studijavo 
Maskvos Meno institute dizainą ir 
apipavidalinimą.

J.Žukas yra sukūręs naują meda-
lių gamybos technologiją: sujungė 
liejimą su galvanoplastika. Meni-
ninkas yra sukūręs daugybę garsių 
darbų, vienas jų – jubiliejinis meda-
lis „Anykščiai“ su 1792 metų miesto 
herbu.

Jonas Žukas parodos atida-
rymo metu gimimo dienos 
proga sveikino sūnų Tomą 
ir dovanojo jam berniuko 
skulptūrėlę, kuriai kažkada 
pozavo pats Tomas.

Į metalo skulptoriaus, medalininko Jono Žuko darbų parodos atidarymą sugužėjo pilna koplyčia žmonių.
Autorės nuotr.

Tai - J. Žuko mokinio Jurgio Paulausko darbai.

(Atkelta iš 1 p.)
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Savižudybė - tai ne išeitis. Iš 
tiesų, savižudybė - tai tragiškai 
beviltiškas bandymas spręsti 
savo sunkumus. Dažniausiai tai 
– pagalbos šauksmas.

Savižudybė – ilgalaikis proce-
sas, nulemtas labai daugelio dva-
sinių, psichologinių, socialinių, 
psichopatologinių veiksnių. Tai 
valingas, paties žmogaus atliktas 
gyvybei grėsmingas veiksmas, 
sukeliantis mirtį.
a Lytis – vyrai dažniau įvyk-

do savižudybę, moterys dažniau 
bando nusižudyti.  
a Amžius – dažniausiai jauni-

mas (15–35 metų) ir vyresni kaip 
75 metų asmenys.
a Šeimos padėtis – išsiskyrę, 

našliai ir vieniši asmenys žudosi 
dažniau nei turintys partnerį. Gy-
venantys vieni arba atskirai nuo 
šeimos yra labiau pažeidžiami.
a Profesija – statistikos duo-

menimis, dažniau nusižudo gy-
dytojai, veterinarai, farmacinin-
kai ir fermeriai.
a Nedarbas – pats darbo nete-

kimas labiau provokuoja savižu-
dybę negu bedarbio statusas.
a Migracija – labiau pažei-

džiami žmonės, persikėlę iš kai-
mo į miestą arba į kitą regioną.
a Gyvenimo stresai – daugu-

ma nusižudžiusių buvo patyrę 
daug sukrėtimų per paskutinius 3 

Pasaulinė savižudybių prevencijos diena
Rugsėjo 10 dieną minima Pasaulinė savižudybių prevencijos 

diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į didelį savižudybių skaičių ir 
ieškoti išeičių užkirsti tam kelią. Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, kasmet nusižudo apie milijoną žmonių. Lietuva - 
viena iš šalių, kurioje savižudybių skaičius itin didelis. Per metus 
mūsų šalyje nusižudo daugiau nei 1000 žmonių.

mėnesius iki savižudybės. 
a Lengvai prieinamos priemo-

nės – nesunkiai prieinami savižu-
dybės būdai ir priemonės yra la-
bai svarbus veiksnys, sudarantis 
galimybę nusižudyti. Tokių prie-
monių prieinamumo apribojimas 
yra ypač veiksminga savižudybės 
prevencijos strategija.  Savižudy-
bės viešinimas – nežymią savi-
žudžių dalį sudaro jautrūs paau-
gliai, kuriems teko susidurti su 
savižudybe savo aplinkoje arba 
žiniasklaidoje, ir tai paskatino 
juos pačius pasekti tokiu pavyz-
džiu.          

Apie gręsiantį savižudybės 
pavojų galima įtarti, jei žmo-
gus:
a kalba arba juokauja apie sa-

vižudybę; 
a perdėtai domisi mirties ar 

savižudybės temomis; 
a rodo atsisveikinimo ženklus 

(pvz.: grąžina gautas dovanas, 
skolintus daiktus ir pan.); 
a staiga susidomi testamentais 

ir gyvybės draudimais; 
a ima be saiko gerti alkoholį 

arba vartoti narkotikus; 
a staiga pasikeičia, pradeda 

kitaip elgtis savo aplinkoje, ne-
pagrįstai rizikuoja; 
a nebegali susikaupti, pasida-

ro dirglus ir agresyvus; 

a netenka intereso įprastinei 
veiklai; 
a atitolsta nuo draugų ir šei-

mos; 
a atsiranda ryškūs nuotaikos 

svyravimai, netikėti emocijų pro-
trūkiai, depresiškumas; 
a sutrinka miegas, apetitas; 
a žmogus neigiamai vertina 

save.

Kaip užmegzti kontaktą su 
asmeniu, galvojančiu apie sa-
vižudybę ar mėginusiu nusižu-
dyti?

Pokalbio tikslas – nutiesti 
lieptą per nepasitikėjimo, nusi-
vylimo ir beviltiškumo bedugnę 
ir suteikti žmogui viltį, kad pasi-
darys geriau.

Kaip bendrauti?

 Klausytis įdėmiai ir ramiai.
 Stengtis suprasti žmogaus 

jausmus (įsijausti).
 Be žodžių rodyti supratimą ir 

pagarbą.
 Gerbti žmogaus nuomonę ir 

vertybes.
 Kalbėti atvirai, neapsimesti-

nai.
 Parodyti atidumą, rūpestį ir 

nuoširdumą.
 Sutelkti dėmesį į žmogaus 

jausmus.

Ko nedaryti?

 NEnutraukinėti per dažnai;
 NEsibaisėti ir nesikarščiuoti;
 NEparodyti, kad esi užsiė-

męs;

 NEsidėti globėju;
 NEsakyti įkyrių ar neaiškių 

pastabų;
 NEužduoti sunkių klausimų.
 NEignoruoti susidariusių ap-

linkybių.
 NEparodyti pasibaisėjimo, 

sutrikimo ar panikos.
 NEsakyti, kad viskas bus ge-

rai.
 NEprovokuoti savižudžio da-

ryti, kaip pats išmano.
 NEmenkinti problemos.
 NEduoti melagingų patikini-

mų.
 NEsipiktinti už jo akių.
 NEpalikti savižudžio vieno.

Parengė: Ignalinos visuomenės 
sveikatos biuro

Sveikatos stiprinimo specialistė
Natalija KOVALENKO

Lietuvos  telefoninės psichologinės  pagalbos  tarnybų asociacijos telefonų numeriai ir darbo laikas
Šiais numeriais nemokamai galima skambinti iš visos Lietuvos

Nr. Psichologinės pagalbos
tarnyba Telefono nr. Darbo laikas

1 Jaunimo linija
(Budi savanoriai konsultantai) 8 800 28888 I-VII visą parą

2
Vaikų linija
(Budi savanoriai konsultantai, 
specialistai)

116 111 I-VII 11:00 - 21:00

3

Linija Doverija
(Pagalba teikiama rusų kalba, 
budi savanoriai konsultantai. 
Pagalba skirta paaugliams ir 
jaunimui )

8 800 77277 I-V 16.00 - 20.00

4 Pagalbos linija moterims
(Budi savanoriai, specialistai) 8 800 66366 I-V 10:00 - 21:00

5 Vilties linija
(Budi savanoriai, specialistai) 116 123 I-VII visą parą

Dėl sausos vasaros šis ruduo 
grybautojų per daug nedžiugina: 
neretas skundžiasi, kad miškai 
– tušti. Tą patvirtino ir S. Obele-
vičius, kelis kartus mėginęs ieš-

Kad apsinuodijote musmire, galite 
sužinoti per vėlai Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Ruduo – miško gėrybių metas. Jo nekantraudami ypač laukia 
grybautojai: entuziastingiausi keliasi su aušra ir skuba į mišką. 
Tačiau atsitinka ir taip, kad, gerai nepažįstantis grybų, žmogus į 
krepšį įsideda ne tik nenaudingų, bet net ir nuodingų grybų. Kokie 
grybai mūsų šalyje nuodingiausi ir kaip juos atpažinti, pasakojo 
rajono vicemeras, gamtininkas Sigutis Obelevičius.

koti šių miško gėrybių. „Dabar 
grybai beveik nedygsta. Buvo 
labai karšta ir sausa, todėl nesi-
vystė grybiena. Dabar drėgmės 
yra pakankamai, tačiau neaišku, 
ar grybienai to pakaks atsigauti. 
Ir baravykai, ir musmirės jau se-
niai turėjo dygti“, – sakė biologas. 
Tačiau, vos tik pasirodžius pirmo-
sioms grybų kepurėms, suskumba-
ma į miškus. O juk dygti ima ne 
tik gražieji baravykai, bet ir kiti 
– nevalgomi ar net nuodingi – gry-
bai. „Lietuvoje yra kelios dešimtys 
nuodingų grybų. Visi žino, kad nu-
odinga yra musmirė – ta, kuri rau-
dona. Nors turi nuodo muskarino, 
tačiau šis grybas tikrai nėra pats 
nuodingiausias. Esu skaitęs, kad, 
norint nusinuodyti, paprastosios 
musmirės reiktų suvalgyti bene 40 
kilogramų...“, – teigė S. Obelevi-
čius.

Vienas nuodingiausių grybų, 
kurį grybautojai dažnai painioja 
su kelmučiu – puokštinė kelma-
budė. „Labai aiškus kelmabudės 
požymis – nešvariai žalsva apačia. 
Paprastasis kelmutis būna stam-
besnis, mėsingesnis, storesne gal-

vute. Tačiau šiuo metu, ypač Rytų 
medicinoje, yra labai vertinami 
ne tik paprastieji, bet ir vasariniai 
kelmučiai, tįslioji kelmiukė, že-
minis kelmutis, ugniabudė. Iš tie-
sų kelmiukė ir ugniabudė jau yra 
panašesni į puokštinę kelmabudę, 
todėl juos supainioti dar lengviau“, 
– nuodingų ir naudingų grybų skir-
tumus vardijo S. Obelevičius. 

Mirtinai nuodingi grybai, kuriais 
kyla reali grėsmė nusinuodyti, yra 
žalsvoji, gelsvoji ir smailiakepurė 
musmirės. „Šių grybų suvalgius 
dažnai ištinka mirtis, nes nuodas, 
esantis musmirėse, suardo kepenis. 
Nuo šių grybų Lietuvoje yra miręs 
ne vienas grybautojas“, – teigė S. 
Obelevičius.

Kodėl žmonės prisirenka musmi-
rių? Gamtininkas sakė: „Grybauto-
jai musmires dažnai supainioja su 
ūmėdėmis. Bet bent jau aš, kaip 
pažįstantis grybus, nelabai įsivaiz-
duoju, kaip galima šiuos du gry-
bus supainioti. Ūmėdė yra trapi, o 
musmirė – minkšta. Jau vien pagal 
tai galima suprasti, kad imate nu-
odingą grybą. Žmonės dažniausiai 
kreipia dėmesį į visai kitą požymį: 
jie įsitikinę, kad visos musmirės – 
taškuotos. Ir žalsvoji, geltonoji, ir 
net paprastoji musmirės gali būti 
įvairių formų, kurios neturi taške-
lių. Tuomet, žmogus radęs raudo-
ną ar žalią grybą, galvoja, jog tai 
– ūmėdė“.

Pasak S. Obelevičiaus, pavyz-

džiui, bobausiuose yra nuodas gi-
romitrinas, kuris, grybus verdant ar 
džiovinant, suskyla. O gelsvosios, 
žalsvosios, smailiakepurės musmi-
rių, patojaro plaušabudžių, nuodin-
gųjų nuosėdžių nuodas verdant ne-
suskyla. Net ir kelis kartus apvirus 
šiuos grybus, vis tiek kils grėsmė 
nusinuodyti.

S.Obelevičius grybautojams pa-
tarė vadovautis labai paprasta tai-
sykle: nepažįsti – nerenki. 

S.Obelevičiaus teigimu, Lietu-
voje yra daugiau nevalgomų gry-
bų, nes yra tokių, kurių galvutė yra 
2-3 mm. 

„Nors toks grybas neturi nuodin-
gų medžiagų, bet nerenkamas, nes 
paprasčiausiai nėra ką valgyti. Val-
gomų grybų, jei skaičiuojant viską, 

ką galima valgyti, yra apie 300-
400 rūšių. Vien ūmėdžių yra apie 
60-70 rūšių, visos jos yra valgo-
mos. Piengrybių taip pat keliasde-
šimt rūšių, taip pat visos valgomos. 
Skylėtabudiniai grybai (baravykai, 
lepšiai, raudonikiai ir pan.) taip 
pat beveik visi valgomi (išskyrus 
aitrųjį pušynbaravykį)“, – vardijo 
biologas.

Kokie apsinuodijimo grybais 
požymiai? „Aš pats nebuvau apsi-
nuodijęs, bet požymiai apsinuodi-
jus grybais yra panašūs, kaip ir ap-
sinuodijus kitu maistu: pykinimas, 
vėmimas, pilvo skausmai. Nors, 
tarkim, žaliosios musmirės apsi-
nuodijimas yra išskirtinai pavojin-
gas, nes požymiai pasireiškia ne iš 
karto, o praėjus parai ar didesniam 
laiko tarpui. Kai simptomai pasi-
reiškia, būna jau per vėlu gydytis, 
nes nuodas ardo kepenų ląsteles, 
kepenys būna beveik suardytos“,– 
apie nuodingus grybus pasakojo 
rajono vicemeras, gamtininkas S. 
Obelevičius.

Apsinuodijus grybais, patariama 
kuo skubiau kreiptis į medikus.

Anykščių rajono vicemeras, 
biologas, knygų apie gamtą 
autorius Sigutis Obelevičius 
sakė, kad atskirti mirtinai 
nuodingą žalsvąją musmirę 
nuo ūmėdės yra gana pa-
prasta: tereikia patikrinti 
grybų trapumą. Ūmėdė yra 
trapi, o musmirė – standi, 
mėsinga.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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įvairūs

siūlo darbą

parduoda

SKELBIMAI

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus

80 mm profilio langai
už 70  mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

METALO GAMINIAI
Laiptai, tvoros, vartai, 

turėklai, balkonai, stogeliai.
Nestandartiniai metalo 

gaminiai, kalvystės gaminiai.
Šešuolių k., Ukmergės r. sav.

Tel. (8-611) 33984.

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

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

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

(8-698) 51269

Rugsėjo 19 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.

2015 m. rugsėjo 26 d. (šeštadienį) Kupiškio technologijos ir 
verslo mokykloje vyks 

žemės ūkio paroda–mugė „Derlius 2015“. 
Renginio pradžia 10.00 val. 

Kviečiame renginyje aktyviai dalyvauti (registravimas būtinas) pre-
kybininkus, amatininkus, sodininkus. Tai puiki galimybė reklamuoti 
savo produkciją, paslaugas.

Į renginį prašome registruotis tel. 8 620  541 35.
Direktorė

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienį) Lietuvos miško savininkų asoci-
acija, įgyvendindama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos fi-
nansuojamą projektą “LMSA stiprinimas rajonuose”, organizuoja 
Aukštaitijos miško savininkų regioninį suvažiavimą Anykščiuose. 
Suvažiavimo metu bus aptartos miškininkystės aktualijos, proble-
mos, su kuriomis susiduria miško savininkai, pristatytos papildo-
mo miško savininkų apmokestinimo 5 proc. mokesčiu pasekmės ir 
LMSA veiksmai. Suvažiavime dalyvaus Anykščių r. meras, LMSA 
atstovai, Valstybinės miškų tarnybos ir urėdijos pareigūnai, miški-
ninkai-specialistai. Bus galimybė tartis dėl nemokamų konsulta-
cijų Jūsų miško valdoje.

Laikas: rugsėjo 17 d. 9.30-14.00 val.
Vieta: Anykščių menų inkubatorius-menų studija (J. Biliūno g. 53, 

Anykščiai)
Būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 15 d. 
tel.: 8 5 276 7590/ 8 614 53367 arba el.p. info@forest.lt

Maloniai kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos 
apie renginį ir kitais aktualiais miškininkystės klausimais

www.lietuvosmiskai.lt .

AB „Balticsofa“, minkštų bal-
dų gamintoja, darbui Anykščių 
filialui ieško:

Stalių• 

Surinkėjų - pakuotojų• 

Siuvėjų• 

Visos socialinės garantijos. 

Laiku mokamas, nuo darbo re-

zultatų priklausantis atlyginimas.  

Telefonas pasiteirauti: 

(8-682) 13274.

AB „Balticsofa“ darbui 
Anykščiuose ieško 

sandėlininko:
Darbo pobūdis: Žaliavų ir ga-

tavos produkcijos sandėlio prie-
žiūra. 

Reikalavimai: Kompiuterinis 
raštingumas. Atsakingumas. 
Kruopštumas. Geri organizavimo 
ir planavimo įgūdžiai. Patirtis san-
dėliavimo srityje būtų privalumas.

Siūlome: Visas socialines 
garantijas. Laiku mokamą atly-
ginimą.

Telefonas pasiteirauti: 
(8-682) 13274. 

CV siųsti adresu: 
info@balticsofa.com

15 kub. metrų dvigubo pjovimo 
džiovintų pušinių sienojų. Ilgis 610 
cm, storis 18 cm, aukštis įvairus. 
Netoli Svėdasų miestelio. Kaina 
sutartinė.

Tel. (8-615) 80344. VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 13 d. (sekma-
dienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėslio-
siomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais (kaina - 30 
vnt./2,50Eur.) (tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 
8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30, 
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 
16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 
16.35, Staškūniškyje 16.45.

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

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.

Skalbimo mašinų ir šaldytuvų re-
montas. Atvyksta į namus. Darbo 
laikas 9.00 - 21.00.

Tel. (8-628) 37808.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Padeda mokytis matematikos 
5-12 klasių mokiniams.

Tel. (8-627) 01123.

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

Tel. (8-644) 41260.

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas. 

Tel. (8-692) 75903 .

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną. Parduoda sausą koky-
bišką statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

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

Tel. (8-679) 90305.

Dengia stogus, stato karkasinius 
medinius statinius, medžio apdai-
los darbai.

Tel. (8-672) 39920.

Dengia stogus, atlieka skardinimo 
darbus. Šiltina fasadus, tinkuoja, 
deda dekoratyvinį tinką. Statybos, re-
monto darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

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

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

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

Tel. (8-699) 81270.

Atlieka kasimo darbus mini ekska-
vatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-647) 48473.

Nemokamai išvalo krūmus ir kitą 
menkavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautuvu 
atlieka žemės kasimo, lyginimo, pla-
niravimo darbus. Pajungia vanden-
tiekio, kanalizacijos sistemas. Taiso 
kelius, privažiavimus.

Tel. (8-670) 12913.

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

Tel. (8-657) 66116.

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

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

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

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Ilgastreliais ekskavatoriais ka-
same tvenkinius, valome ežerų 
pakrantes, griovius. Atliekame 
kitus kasimo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

Reikalinga auklė 5 m. berniukui. 
Saugojimas – pagal poreikį. 

Tel. (8-682) 57383.

UAB “CESTA” firminėje mėsos 
gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 
1, Anykščiuose reikalinga parda-
vėja-kasininkė. Pageidautina tu-
rinti darbo patirties prekybos srity-
je. Darbas slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573. 

Reikalinga moteris darbo dieno-
mis kaime prižiūrėti senyvo am-
žiaus moterį.

Tel. (8-686) 27638.

ŽŪB “Elma” reikalingas agrono-
mas. 

Tel. (8-682) 97420. 

Baldų gamybos įmonei 
Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingos (-i) darbuotojos (-ai).

Tel. (8-616) 93759.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmoko darbo 
vietoje. Po apmokymo išmoka 
darbo užmokestį iki 450 Eur. 

Tel. (8-687) 47372.

Tarptautinių krovinių pervežimo 
įmonė Panevėžyje - vairuotojui-
ekspeditoriui (Lietuva-Vokietija-
Lietuva). Reikalavimai: CE kate-
gorija, patirtis tarptautinių perveži-
mų srityje. 

Tel.: (8-656) 80369, 
(8-656) 31871.

Pieno ūkyje skubiai reikalinga 
melžėja.

Tel. (8-603) 71424.

ieško darbo
Vyras su žmona ieško darbo. 

Gali dirbti statybų srityje, pas ūki-
ninkus. Turi savo transportą.

Tel. (8-648) 99005.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuoto rėmo). Greitas pristatymas, 
konsultuoja dėl montavimo, gali pa-
statyti. 

Tel. (8-682) 10643, 
www.siltnamiaijums.lt
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redaktorius

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

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.

Perkame grikius 
(340 Eur/t plius PVM). 

Didesnį kiekį galime paimti (virš 15 t). 
Tel.: 8-611-44130.

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

perka
Brangiai – įvairius automobi-

lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

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

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai - žemę 15-20 ha. Mokėtų 
iki 2000 Eur/ha.

Tel. (8-612) 26219.

Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50 
ha skubiai, atsiskaito iškart. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pa-
matai. Žinantys siūlykite.

Tel. (8-684) 44444.

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, technika

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

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

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-646) 17715.

Nuolat superka VAZ (“Žigulius”) 
2103-2107, Nivas bei jų dalis. Gali 
būti nevažiuojantys.

Tel. (8-646) 04331.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

„Bartynco“ - visus veršelius auginti. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

Be tarpininkų - arklius, karves (iki 
1,20 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,40 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Kita

Veikiančią įmonę (vykdančią veiklą 
ne trumpiau nei 5 metus), registruotą 
rajone. 

Tel. (8-686) 86065.

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

Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.

Obuolių supirkimas. Didesnį kiekį 
gali paimti iš namų. Adresas: Kalno 4, 
Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323. 

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Nekilnojamasis turtas

Žemę Anykščių r. sav., Troškūnų 
sen., kad. nr. 3482/0001:289,  
4,81 ha. 

Tel. (8-657) 74488.

10 a. žemės sklypą Anykščiuose. 
Visos komunikacijos. Dėl kainos 
galima derėtis.

Tel. (8-689) 93998.

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pastatas, 
geras privažiavimas, būtinas ka-
pitalinis namo remontas. Kaina 
13 800 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Renovuotame name Ramybės 
mikrorajone 1 k. butą, bendras 
plotas 28,30 kv.m. Kaina 8 600 
Eur.

Tel. (8-604) 21825, 5-90-93.

Dviejų kambarių bendrabučio 
tipo butą.

Tel. (8-603) 71424.

Žemės sklypą “Liudiškių” s/b. 
Yra vanduo, geodeziniai matavi-
mai.

Tel. (8-647) 68166.

“Elmos” sodų bendrijoje - sodo 
sklypą. Netoli Šventosios upės, 
yra elektra, tvenkinys.

Tel. (8-686) 48172.

Garažą.
Tel. (8-614) 76784.

Automobiliai

2002 m. FORD GALAXY ( 1.9 l, TDI). 
2003 m. NISSAN PRIMERA (1.9 l, 
TDCI). 2000 m. OPEL ASTRA ( 2.0 l, 
DTI). 2000 m. VW PASSAT ( 1.8 l, T). 

Tel. (8-699) 43030.

Nebrangiai - OPEL ASTRA 2000 
m. 2 l dyzelis, TA 2017-09-05, tam-
siai mėlynos spalvos, odinis salo-
nas, autopilotas, kondicionierius, el. 
langai. Kaina 1250 Eur.

Tel. (8-647) 59686.

Kuras

Malkas kaladėlėmis (alksnis, ber-
žas). Biokurą, čipsus.

Tel. (8-645) 19855.

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

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

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, 
durpių briketus nuo 90 Eur, pjuve-
nų briketus nuo 130 Eur. Sveria. 
Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Pradedamas naujas lietuviškų 
durpių briketų gamybos sezonas.

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

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Gyvuliai

Avis.
Tel. (8-611) 20278.

Karvę. 
Tel. (8-605) 34020.

Karvę.
Tel. (8-654) 80343.

Karvę. 
Tel. (8-381) 56360.

Kita

UAB “BITINARA” nuolat - lietuviškų 
mėsinių kiaulių skerdieną puselėmis 
40-50 kg. Tik svilintos ! Perkant 1 vnt. 
2,7 Eur/kg, perkant 2 vnt. 2,5 Eur/kg,  
subproduktų rinkinys 8 Eur. Jautiena 
3,20 Eur/kg. Triušiena 7 Eur /kg. 
Atveža nemokamai.   

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Parduoda bulves, kopūstus, buro-
kėlius. Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Žieminius kviečius, šiaudus kitko-
mis. Karvę (žala, stambi, veršinga).

Tel. (8-678) 31295.

Kviečius, miežius. Atveža, gali su-
malti.

Tel. (8-686) 17201.

Kviečius.
Tel. (8-673) 46078.

Šiltnamiai įvairių dydžių: arkiniai, 
šlaitiniai, dengti polikarbonatine dan-
ga.

www.siltnamis.info, 
www.metalika.lt, 
Nemuno g. 51, Panevėžys, tel.: 

(8-45) 42-91-08, (8-656) 69123, 
(8-655) 05745.

Vasarinius kviečius (apie 5 tonas). 
Bilves “Vineta” (dideles ir mažas, au-
gintos be chemijos).

Tel. (8-600) 01217.

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, 
grūdų šnėkus, valomąsias, plūgus 
„Kverneland“, kt. 

Tel. (8-612) 57075.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Gvidas, Marija, Tolvaldas, 
Vaidmantė.

šiandien

rugsėjo 13 d.

rugsėjo 14 d.

rugsėjo 12-14 d. jaunatis.

Barmantas, Barvydė.

Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, 
Eisvina, Krescencija, Krescen-
cijus.

anekdotas

oras

+19

+11

anyksta.lt

FORUMAS EUROPA

Amiliutė stebi krepšinio čem-
pionatą

Kiek to laiko nutekėjo,
O krepšinis vėl atėjo,
Prie ekranų vėl visa
Prakaituoja Lietuva.

Tritaškis puikiausiai mėtys
Čia Milaknis ir Kalnietis,
O Lekavičius štai Lukas
Apie priešininkus sukas.    

Varos Jonas Valančiūnas,
Stumias treniruotas kūnas -
Krauna, net lenta subraška
Ir rinktinei neša tašką.

Nenuleidžiame akių –
Džiaugsmui moterų visų
Vyrai neseni, galvoti 
Ir lengvai tatuiruoti.

 

(Atkelta iš 1 p.)

++++Projekto įgyvendinimas pagerino regiono patrauklumą, sudarė 
palankias sąlygas privatiems investuotojams, sumažino turistų ir poil-
siautojų sezoniškumą. 

+Sudarytos patrauklios ir kokybiškos aktyvaus poilsio galimybės 
anykštėnams ir miesto svečiams. 

+Sukurtos sąlygos aptarnauti didesnius lankytojų srautus, organi-
zuoti šalies ir tarptautines žiemos sporto varžybas.

„Kalita“ tapo moderniu pramogų ir 
sporto centru
VOX populi

Kalitos kalnas yra bene vienintelis aplinkiniuose rajonuose, ar-
čiausiai Panevėžio ir kitų didelių šalies miestų esantis tinkamas kalnų 
slidinėjimui. Čia panevėžiečiai slidinėti pradėjo prieš keturis dešim-
tmečius. Prieš gerą dešimtmetį Anykščių rajono savivaldybė pastatė 
geresnius keltuvus bei nupirko sniego gaminimo ir trasų ruošimo 
techniką (kuri, beje, buvo ne nauja) ir priskyrė Turizmo informa-
cijos centrui pareigą organizuoti kalnų slidinėjimo veiklą bei kalno 
paslaugų plėtrą. Turizmo informacijos centro darbuotojas, kalnų 
slidinėjimo centro vadovas Liudvikas Avietė yra tikras kalnų slidinė-
jimo entuziastas ir specialistas 

Jo užmojus kalną paversti šiuolaikišku, konkurencingu pramogų 
ir sporto centru, kuriame gyvenimas virtų ir vasarą (vasaros rogu-
čių trasa) tapo realybe įgyvendinus veiklą ant kalno plėtojančios VšĮ 
Anykščių turizmo informacijos centras projektą „Aktyvus turizmo, 
poilsio ir pramogų parko Anykščiuose ant Kalitos kalno kūrimas”. 

2011–2015 metais į kalno sveikatingumo ir infrastruktūros plė-
trą investuota 789 041 eurų Europos Sąjungos lėšų, dar prisidėjo 
VšĮ Anykščių turizmo informacijos centras ir šio projekto partne-
ris Anykščių savivaldybė. Įrengti inžineriniai tinklai lankytojų cen-
tro pastatui, sumontuotas visos kalno teritorijos ir slidinėjimo trasų 
apšvietimas, pastatyti trys slidininkų keltuvai, trinkelėmis išklota 
automobilių stovėjimo aikštelė, įsigyta sniego ruošimo technika, sli-
dinėjimo trasų ruošimo traktorius, įrengta vaizdo stebėjimo kamerų 
sistema, vaikų žaidimo aikštelė, mokomoji slidinėjimo karuselė, sto-
ginė virš rogučių trasos įlaipinimo-išlaipinimo zonos.   

„Anykšta“ domėjosi, kaip vertinamas baigtas įgyvendinti 
Europos Sąjungos finansuotas projektas, ar pasiteisino tokia 
didelė investicija. 

  Projekto 
pavadinimas 
– „Aktyvus 
turizmo, poil-
sio ir pramogų 
parko Anykš-
čiuose ant 
Kalitos kalno 
kūrimas“, pro-
jektą vykdė VšĮ Anykščių turizmo informacijos centras. 

  Projektas finansuotas pagal  2007–2013 metų Sanglaudos skati-
nimo veiksmų programos pirmą prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plė-
tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 
plėtrai”.

  Pagrindinis pasiektas projekto tikslas – Kalitos kalno komplek-
so paslaugų viešojo turizmo poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros 
plėtros tęstinumas, sudarytos kokybiškos sąlygos poilsiui, sveikatin-
gumui ir laisvalaikiui, sukurta viešojo turizmo infrastruktūra patraukli 
privatiems investuotojams, sumažintas lankytojų srautų sezoniškumas 
ir užtikrinta tolimesnė Anykščių  ir viso regiono plėtra. 

  Nuveikti darbai: įrengti inžineriniai tinklai lankytojų centro pasta-
tui, sumontuotas visos kalno teritorijos ir slidinėjimo trasų apšvieti-
mas, pastatyti trys slidininkų keltuvai, trinkelėmis išklota automobilių 
stovėjimo aikštelė, įsigyta sniego ruošimo technika (patrankos), slidi-
nėjimo trasų paruošimo traktorius, įrengta vaizdo stebėjimo kamerų 
sistema, vaikų žaidimo aikštelė (treniruokliai), mokomoji slidinėjimo 
karuselė, stoginė virš rogučių trasos įlaipinimo-išlaipinimo zonos. 

  Pertvarkyti inžineriniai kalno tinklai, pastatyti 2 slidininkų keltu-
vai, trinkelėmis išklota automobilių stovėjimo aikštelė, įsigytas retra-
kas, sniego patrankos ir kita technika, įrengta vaizdo stebėjimo kamerų 
sistema ir kt. 

  Projekto vertė – 994 906 eurų, iš jų - 789 041 yra Europos Sąjun-
gos paramos dalis.

  Projekto pradžia – 2011 metų gruodžio 28 diena, pabaiga – 2015 
metų rugpjūčio 14 diena.

Išsprendė miesto problemą...
Rimantas SEREIČIKAS, Anykščių turizmo 

informacijos centro direktorius:
- Investicija pasiteisino su kaupu, Kalitos kal-

nas tapo patraukliu, visaverčiu pramogų ir sporto 
centru, kuriame pilna žmonių žiemą ir vasarą. Į 
ant kalno įrengtą vaikų žaidimų aikštelę ateina 
mamos, net nesinaudojančios kitom centro pas-
laugom. Projekto dėka dalinai išspręsta mies-
to viešojo tualeto problema. Nebe pirmą kartą į 
Anykščius atvažiuojantys turistinių autobusų vairuotojai į centro tuale-
tus atveža turistus ir poilsiautojus, nes prie miesto viešojo tualeto auto-
busui sudėtinga privažiuoti ir sustoti.  

Pasiektas geriausias rezultatas
 Jolita ŠINKŪNIENė, kalnų slidinėjimo klu-

bo „Kalitos kalnas“ vadovė:
- Ant kalno pastačius naujus keltuvus, o vieną 

iš jų pradedantiesiems, sudarytos puikiausios są-
lygos slidinėti žiemą, o vasaros rogutės ir vaikų 
žaidimų aikštelė suteikia galimybę prasmingai 
leisti laisvalaikį vasarą. Vien trinkelėmis išklota 
aikštelė daug reiškia  - nereikės po purvą braidyti, 
švariais slidininkų batais bus galima eiti į trasą. 
Manau, kad šiuo projektu pasiektas geriausias rezultatas, koks tik galėjo 
būti.  

Kalnas - atgaiva po darbo dienos
Romualdas VITKUS, automobilių sporto 

meistras, kalnų slidinėjimo entuziastas:
- Mano nuomone, investicija pasiteisino šimtu 

procentų. Slidinėju jau daug metų ir prisimenu, 
kaip kalnas atrodė anksčiau ir koks yra dabar. 
Atvykstantys į Anykščius žino ir lanko Kalitos 
kalną, pramogauja. Jie pastebi, kad Anykščiuo-
se yra ką veikti, vienoje vietoje sukoncentruota 
daug lankytinų objektų, pramogų. O man gerai 
prižiūrimos kalno slidžių trasos yra puiki atgaiva 
po darbo dienos. 

Motelio administratorius: 
- Naktis - 75 eurai, o jei lovą su-

sitvarkysite pats - 25.
Svečias: 
- Gerai, susitvarkysiu pats.
Motelio administratorius: 
- Minutėlę, atnešiu vinių ir plak-

tuką.

***

Eina du girti bėgiais:
Vienas: 
- Po galais, kiek čia tų laiptų???
Antras: 
- Blogiausia tai, kad turėklai taip 

žemai...

***

Mergina vaikinui:
- Tik vienas bučinys - ir aš am-

žinai tavo!
- Ačiū, kad įspėjai.

šiais metais 
neatostogausiu

16.5% 

Ar šiais metais jau atostogavote?
Balsai 103

Taip
57.3%  

Ne
26.2%  


