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Žmogaus teisės
Pabėgėlius reikia priimti, 

jais rūpintis ir nediskriminuoti. 
Juolab kad jie savo teises žino. 
Lietuvos valdžia turėtų tai užti-
krinti. Reikia skirti jiems po 100 
eurų pašalpą, kaip kad gauna 
mūsų bedarbiai, o už ją pareika-
lauti atidirbti su šakėm, kauptu-
kais ir šluotom. Negalima atimti 
iš žmonių teisės dirbti, net ir iš 
pabėgėlių. Manau, kad kai ku-
riems Sirija po mėnesio tokia 
miela pasirodys, o ir lietuvius 
pradės jie geriau suprasti. 

Linas BITVINSKAS

Savo vyro nužudymu įtariama 
moteris - laisvėje

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kavarskietė, kuri balandžio 
16-ąją būdama neblaivi, kaip 
įtariama, nužudė savo girtą 
vyrą, teismo laukia laisvėje. 
Apylinkės teismas jai buvo pa-
skyręs kardomąją priemonę 
– suėmimą. Tačiau aukštesnės 
instancijos teismas nusprendė, 
kad įtariamoji grėsmės visuo-
menei nekelia, be to, ji turi pa-
auglį berniuką, kuriuo reikia 
rūpintis, todėl nutarta moteriai 
leisti teismo sulaukti laisvėje.     

Šiame Kavarsko namelyje balandžio 16-ąją įvyko tragedija,
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

SuSiTiKimAS. Rugsėjo 23 
d. (trečiadienį) 17 val. Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 11) vyks 
susitikimas tema „Tradicinio ir 
šiuolaikinio žmogaus laimės paieš-
kos“. Dalyvauja prof. dr. h. c. Gerd 
Bodo von Carlsburg (Heidelbergo 
universitetas, Vokietija), renginio 
moderatorius ir vertėjas – psicho-
logas dr. doc. Arvydas Liepuonius 
(Vilniaus universitetas, Lietuva). 
Renginys nemokamas.

Greitis. Utenos apskrities polici-
ja praneša, kad stiprins greičio kon-
trolę kitą savaitę, nuo rugsėjo 21 iki 
27 dienos, Utenos ir Anykščių rajo-
nų keliuose.

Geografai. Penktadienį ir šian-
dien Anykščiuose, Menų inkuba-
toriuje, vyksta respublikinė ge-
ografijos mokytojų konferencija 
„Geografijos turinys: tarp iššūkių ir 
galimybių“. Geografus sveikino ra-
jono meras Kęstutis Tubis, muzie-
jininkas Tautvydas Kontrimavičius 
skaitė pranešimą apie Anykščių 
kraštą. Dvi dienas geografijos mo-
kytojai gilina savo profesines ži-
nias, jiems taip pat buvo surengtos 
ekskursijos po Anykščių apylinkes.

Teismas. Rugsėjo 25-ąją, kitą 
penktadienį, Anykščių rajono apy-
linkės teismas tęs troškūniečių 
Manto ir Vaidoto Grincevičių bei 
Giedriaus Sasnausko bylą. Vaikinai 
kaltinami nesantaikos kurstymu. Ty-
rimo objektas - jų sukurtas „Yuotu-
be“ vaizdo klipas „Šėtone, prašau“. 
Teisme turėtų liudyti dainininkas ir 
publicistas Marijonas Mikutavičius.

 
Keliautojams. Leidykla „Lutu-

tė“ išleido gausiai iliustruotą infor-
macinio pobūdžio knygelę „Pažink 
Anykščių regioninį parką keliauda-
mas“. 

Bedarbiai. Rugpjūčio mėnesį 
rajone įregistruoti 194 bedarbiai, 
32 bedarbiais mažiau nei liepos 
mėnesį. Laisvų darbo vietų praėjusį 
mėnesį buvo 98, įdarbinti 127 be-
darbiai. Iš viso nuo metų pradžios 
Anykščių rajone įregistruotas 1471 
bedarbis, mėnesio pabaigoje – 1681 
(iš jų 807 moterys ir 874 vyrai). 
Nuo metų pradžios įdarbinta 1060 
žmonių.

merui pakišo kiaulę...
Anykščių rajone nustatytas antras afrikinio kiaulių maro atvejis – praėjusį šeštadienį rajono 

mero Kęstučio Tubio individualiame medžioklės vienete „Pelyša“ buvo nušauta maru užsikrėtusi 
šerno patelė.

buvo pati ligos pradžia“, – apie 
sumedžiotą mirtina liga užsikrė-
tusį žvėrį pasakojo K.Tubis.

Reikia laikytis ypatingų 
saugumo priemonių

Kol sulauks tyrimo rezulta-
tų, ar šernas užsikrėtęs, nušautą 
žvėrį medžiotojai privalo laikyti 
užšaldytą. „Ėmėmės visų reika-
lingų saugos priemonių. Dirbome 
mūvėdami pirštines, kurias vėliau 
sunaikinome, šerną vežėme mai-
še, nors iš jo ir nelašėjo skysčiai. 
Maišas taip pat buvo sunaikintas“, 
– apie reikalingas saugumo prie-
mones pasakojo meras. 

Plotas, kuriame buvo nušautas 
žvėris, taip pat dezinfekuotas. 
„Ketvirtadienį gavome nurody-
mą, kad tame medžioklės plote 
medžioti leidžiama, tik negalima 
„tankinti“ medžioklių. Taip pat 
yra uždrausta medžioklė su va-
rovais, mes šio įsipareigojimo 
tikrai laikomės ir medžiojame 
sąžiningai“, – pasakojo pats daug 
metų medžiojantis K.Tubis. Mero 
teigimu, po šio įvykio atsirado ir 
daugiau įsipareigojimų – teks kas 
savaitę rašyti aktus, apžiūrėti, ar 
nėra kritusių šernų.

vykęs sužinojau, kad sumedžiota 
didelė patelė, dvejų metų, sverianti 
80 kilogramų. Keisčiausia, kad, iš-
vertę jos vidurius, jokių pažeidimų 
neradome. Tad yra teorija, kad pa-
telė maru tiesiog persirgo arba tai 

nos regiono plėtros tarybos posė-
dyje. „Man paskambino Maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis ir pranešė, kad 
„Pelyšoje“ buvo nušautas afrikiniu 
kiaulių maru užsikrėtęs šernas. Nu-

maro požymių nerado

Meras K.Tubis apie sumedžiotą 
pavojinga liga užsikrėtusį šerną 
teigė sužinojęs antradienio popie-
tę, kai pats tuo metu dalyvavo Ute-

Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio individualiame medžioklės vienete „Pelyša“ buvo sumedžiotas afri-
kiniu kiaulių maru užsikrėtęs šernas. Tai – jau antras maro atvejis rajone šiais metais. Tuo tarpu Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis ragino gyventojus būti sąžiningais 
ir pranešti apie kritusius šernus, tikrinti visas paskerstas, įtartinai atrodančias ir kritusias kiaules.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Prie Šimonių girios gyvenan-
čio Vyto Sedelskio rastas bara-
vykas svėrė 1 900 gramų.

Rado baravyką milžiną Vėl kviečia 
žurnalistų 
mokyklėlė

Greičiausiai auga kapinės ir 
šiukšlynai

mokslininkė Audronė Galvo-
naitė sako, kad viskas, ką išme-
tame į aplinką, sugrįžta atgal 
– gamta ginasi. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Priežastis. 2015-09-14 Anykš-

čių policijoje pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas dėl vyriškio, gimusio 

1953 metais, rasto savo namo, 
esančio Anykščių seniūnijoje, kie-
me, mirties priežasties nustatymo.

Smurtavo. 2015-09-15 apie 21 
valandą Anykščiuose, J.Biliūno ga-

tvėje, neblaivus (2,40 promilės) sū-
nus, gimęs 1990 metais, smurtavo 
prieš neblaivų (1,37 promilės) tėvą, 
gimusį 1952 metais. Įtariamasis su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Dviratis. 2015-09-16, apie 14 
valandų 30 minučių, pastebėta, 
kad įsibrauta į namą, esantį Troš-
kūnų seniūnijoje, ir pagrobtas 
dviratis. Nuostolis tikslinamas.

Tvora. Vengrija toliau tveriasi nuo 
pabėgėlių. Šalis pradėjo statyti tvorą 
pasienyje su Kroatija, interviu radi-
jui pareiškė ministras pirmininkas 
Viktoras Orbanas (Viktor Orban), 
kurį cituoja agentūra AFP. Jo teigi-
mu, į pasienio regioną nusiųsta šim-
tai kareivių ir policininkų. Darbai 41 
km ilgio ruože turėtų būti baigti iki 
nakties. Šioje atkarpoje abiejų šalių 
neskiria upė.  “Mes turime imtis to-
kių pat priemonių kaip Serbijos ir 
Vengrijos pasienyje”, - sakė V. Or-
banas. Čia jau nutiesta 175 km ilgio 
spygliuotos vielos tvora, neleidžianti 
pabėgėliams keliauti toliau į Vakarų 
Europą.

Kalba. Lietuvių kalbos institu-
to Raštijos paveldo tyrimų centro 
vyriausiosios mokslo darbuotojos, 
habil. dr. Onos Aleknavičienės 
teigimu, jeigu būtų priimtas parla-
mentarų Gedimino Kirkilo ir Ire-
nos Šiaulienės parengtas “Vardų ir 
pavardžių rašymo dokumentuose 
įstatymo projektas”-  “daugybė 
invazinių rašmenų ir įvairių kalbų 
rašybos principų susidūrimas keltų 
grėsmę lietuvių rašybos sistemai ir 
lietuvių kalbos savitumui. Jei įsta-
tymas būtų priimtas, tai reikštų, 
kad ne tik nepaisoma konstitucinio 
imperatyvo saugoti valstybinę kal-
bą, bet neatsižvelgiama ir į lietuvių 
kalbos tradiciją, pavojų bendrinei 
kalbai bei nepatogumą Lietuvos gy-
ventojų daugumai. Lietuva demo-
kratinė, bet ne anarchinė valstybė. 
Valstybinė kalba negali būti išstu-
miama iš jokios viešojo gyvenimo 
srities. Visuomenė turi teisę neleis-
ti, kad lietuvių kalbos vietą užimtų 
kitų valstybių valstybinės kalbos”.  

Auka. Ketvirtadienį Radviliškio 
r. Pakiršinio kaimo apylinkėse esan-
čiame miške rastas beveik mėnesį 
ieškotos 14-metės šio kaimo gyven-
tojos kūnas. Amžinojo poilsio vakar 
atgulė policijos areštinėje nusižudęs 
šios nepilnametės draugas. Artimieji 
garsiai prabilo, kad draugės nužudy-
mu įtartas 20-metis buvo privestas 
prie savižudybės, smurtu siekiant 
išgauti prisipažinimą. Nuo rugpjūčio 
21-osios ieškotos V. M. kūną vakar 
rytą rado vos už kilometro nuo jos 
namų esančiame miškelyje grybavu-
si gyventoja, ji pranešė policijai. 

Verslas. 35-erių klaipėdietis Mak-
simas Vasiljevas, 15 metų slapstęsis 
užsienyje ir atgabentas iš Prancūzi-
jos, stos prieš teismą Lietuvoje. M. 
Vasiljevas - paskutinis dar nenu-
baustas įtariamasis, kuriam pateikti 
kaltinimai skandalingoje korumpuo-
tų Klaipėdos policijos patrulių bylo-
je. Pareigūnai nusikaltėliai, pasitelkę 
į pagalbą prostitutes, reketuodavo jų 
paslaugomis susigundžiusius jau-
nuolius. 

užpuolė. Pareigūnai praneša, 
kad mažiausiai 13 kovotojų žuvo 
per išpuolį prieš Pakistano oro bazę 
Pešavaro mieste, skelbia BBC. 
Ginkluoti kovotojai užpuolė ap-
saugos postą ir pateko į Pakistanui 
priklausančią Badabero oro bazę, 
sakė vienas iš pareigūnų. Pakista-
no Talibanas naujienų agentūroms 
išsiuntė elektroninį laišką, kuriame 
pranešė prisiimantis kaltę dėl iš-
puolio. Talibano kovotojai nuola-
tos rengia išpuolius Pešavare. Pra-
ėjusį gruodį Talibano kovotojams 
užpuolus kariuomenei priklausan-
čią mokyklą Pešavaro mieste žuvo 
150 mokinių ir mokytojų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Pamokose moksleiviai turi galimybę susitikti su žymiais žmonė-
mis. Vienoje iš pamokėlių su mokiniais bendravo žurnalistas pa-
gal išsilavinimą, Anykščių rajone gyvenęs buvęs Vilniaus meras 
Artūras Zuokas. 

Vėl veiks žurnalistų mokyklėlė
„Anykštos redakcija“ vėl atidaro jaunųjų žurnalistų mokyklė-

lę. mokytis žurnalistikos kviečiami 6-12 klasių mokiniai. Pirmasis 
šių metų susitikimas vyks spalio 6 dieną 15 valandą „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29).

Jaunųjų žurnalistų mokymai ir 
šiemet vyks kartą per savaitę. Jiems 
paskaitas skaitys ir praktinius užsi-
ėmimus ves UAB „Anykštos re-
dakcija“ žurnalistai: mūsų leidinių 
grupės vadovė – vyriausioji redak-
torė Gražina Šmigelskienė, žur-
nalistas, fotografas, fotomeninin-
kas Jonas Junevičius, žurnalistas, 
knygos „Kryptis-Rytai“ autorius 
Vidmantas Šmigelskas, žurnalistai 
Linas Bitvinskas, Rytis Kulbokas, 
Daiva Goštautaitė ir Sigita Pivo-
rienė.   

Priminsime, jog UAB „Anykštos 
redakcija“ leidžia tris skirtingus 
žiniasklaidos produktus: rajoninį 

laikraštį „Anykšta“, Aukštaitijai 
skirtą žurnalą „Aukštaitiškas for-
matas“ bei regioninį naujienų por-
talą anyksta.lt. Taigi mūsų redakci-
joje galima mokytis ir internetinės, 
ir „popierinės“ žurnalistikos.

„Anykštos“ jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlės lankymas yra laisvas 
ir demokratiškas – tie, kuriems pir-
mieji užsiėmimai nepatiks, galės 
ramiai ir nesislapstydami pabėgti.

Jaunąją žurnalistų mokyklėlę re-
mia Lietuvos kultūros taryba, užsi-
ėmimai nemokami.

Daugiau informacijos telefonu 
(8-687) 25892. 

-ANYKŠTA

Prie Šimonių girios gyvenantis Vytas Sedelskis tokio didumo 
grybą rado pirmą kartą. Baravykas svėrė 1 900 gramų.

Autoriaus nuotr.

Rado baravyką milžiną
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Svėdasų girininkijos darbuotojas Vytas Sedelskis visai netoli 
girininkijos pastato trečiadienį surado baravyką-milžiną. Grybas 
svėrė 1 900 gramų. 

Prie Šimonių girios, Galvydžių 
kaime, gyvenantis vyras sakė pir-
mą kartą gyvenime radęs tokio 
didumo grybą. Beje, didžiulis 
baravykas buvo beveik nesukir-
mijęs. Šimonių girioje baravy-
kai pradėjo dygti, tiesa, kol kas 
atsargiai, ne būriais, bet patyrę 
grybautojai jų randa. Vytas, jo 
žmona Alė ir sūnus Deimantas 
iš miško parsinešė keliolika šių 
gražuolių.

Savaitgalį Šimonių giria, ma-
tyt, klegės nuo grybautojų balsų, 
palijus ir sušilus orams grybų tu-

rėtų padaugėti. Beje, Mikologijos 
laboratorijos mokslo darbuotojas 
Jonas Kasparavičius “Delfi” skai-
tytojams patarė, kad grybų šiomis 
dienomis ieškoti reikėtų žemose 
vietose, įdubose, į kurias subėgo 
lietaus vanduo. 

Portalas anyksta.lt ir laikraš-
tis “Anykšta” laukia Jūsų rastų 
miško gėrybių nuotraukų. Jei 
suradote grybą gražuolį ar būrį 
baravykų, siųskite elektroniniu 
paštu vidmantas.s@anyksta.lt, 
tegul Jūsų laimikiu pasidžiaugia 
visi mūsų skaitytojai.

Netoli Tumų sodybvietės jau ne 
vieną dešimtmetį stūkso įspūdingo 
dydžio akmuo, „Juodžiaus kelmu“ 
vadinamas. Pažaisti prie jo atbėg-
davo ir  Tumų šeimos „pagrandė-
lis“ Juozukas. Prieš gerą trisdešim-
tmetį kolūkio vadovai nusprendė 
išsaugoti  riedulį. Galinga meliora-
torių technika akmenį atstūmė prie 
Tumų sodybvietės. 

Atgaivintas „Juodžiaus kelmas“ Vytautas BAGDONAS

Rugsėjo 16-osios popietę Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame malai-
šių kaime (Svėdasų sen.) atsirado iš medžio išdrožta ir meniškai apipa-
vidalinta nuoroda, bylojanti apie Vaižganto „Juodžiaus kelmą“. 

Nuo šiol „Juodžiaus kelmas“ 
įvardintas. Tuo pasirūpino moksli-
ninkas, biomedicinos mokslų dak-
taras doc. Juozas Lapienis.  Idėją 
įgyvendino tautodailininkas ir  
mokslininkas, gamtos mokslų dak-
taras doc. Romualdas Šimkūnas. 

Rugsėjo 16-ąją Malaišiuose ir 
buvo atlikti meninio ženklo įrengi-
mo darbai. 

Vakar, penktadienį, Klaipėdoje 
baigėsi dvi dienas trukęs geriausių 
šalies viešosios policijos pareigū-
nų konkursas, kuriame susirinkę 
geriausi visų apskričių viešosios 
policijos pareigūnai – 10 apylinkės 
inspektorių ir 22 patruliai – varžėsi 
dėl nugalėtojų vardo.

Konkurso finaliniame etape pa-
reigūnai varžėsi taktikos rungtyje, 
kur turėjo spręsti sumodeliuotą 
situaciją, įveikti kliūčių ruožą, pa-
demonstruoti savo sugebėjimus 
šaudykloje bei figūrinio vairavimo 
rungtyje. 

Geriausias šalies policininkas – anykštėnas
Viešosios policijos pareigūnų konkurse anykštėnas Nerijus urbonas 

buvo pripažintas geriausiu šalies viešosios policijos pareigūnu. 
Susumavus visų rungčių rezulta-

tus paaiškėjo, kad geriausias 2015 
m. apylinkės inspektorius dirba 
Anykščiuose. Juo tapo Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus Prevencijos poskyrio vy-
resnysis tyrėjas Nerijus Urbonas.

Geriausiems pareigūnams suteik-
tos 5 dienų papildomos mokamos 
atostogos, įteikti pasižymėjimo 
ženklai „Geriausias šalies viešosios 
policijos pareigūnas“.

- ANYKŠTA

Geriausiu šalies policininku pripažintas anykštėnas Nerijus Ur-
bonas kartais dirba poroje su Uku.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Doc. dr. Juozas Lapienis prie ką tik įbetonuotos meninės kompo-
zicijos.               Autoriaus nuotr.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

(Atkelta iš 1 p.)

Justina ŽIUKAITĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja: 

- Kiek jų priims, man jie ne-
trukdys, nors nuomonių girdė-
jau įvairių. Vieni visiškai prieš 
jų priėmimą, kiti pasisako už. 
Manau, kad labiau reikėtų pasi-
rūpinti savais gyventojais, kad 
jie neemigruotų iš Lietuvos. 

Vilimas GARUNKŠNIS, Še-
rių kaimo (Kavarsko sen.) gy-
ventojas:

- Ką aš žinau? Saviems ra-
jone nėra darbo, išvažiuoja į 
užsienį. Tad kam čia reikalingi 
pabėgėliai. Vokietija gali ir vi-
sus juos pasiimti.

Povilas VINGRYS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Pastebėjau, kad Anykščių 
rajone yra daug apleistų, ne-
naudojamų tuščių pastatų. Pa-
vyzdžiui, daug metų apleistas 
penkiaaukštis buvęs Troškūnų 
proftechninės mokyklos ben-
drabučio pastatas. Štai tokiame 
pastate ir galėtų būti apgyven-
dinami pabėgėliai. Kita vertus, 
mūsiškiai išvažiuoja, nes nėra 
darbo, o atvažiuos visai sveti-
mi. Skaudu... 

Sutuoktinis mirtinai 
nukraujavo

Kaip įvyko balandžio 16-osios 
Kavarsko tragedija, teisėsaugos 
pareigūnai detaliai nepasakoja ir 
dabar, nes vis tebevyksta ikiteis-
minis tyrimas. Konstatuojama, kad 
apie 21 val. 30 min. į įvykio vietą, 
gyvenamąjį namą Kavarske, atvy-
kę medikai  nustatė, kad 1961 m. 
gimęs vyras yra miręs. Jis nukrau-
javo po durtinio sužeidimo į koją. 
Medikus iškvietė triukšmą sutuok-
tinių namuose girdėjusi kaimy-
nė.  Greičiausiai sutuoktiniai, abu 
būdami neblaivūs, susikivirčijo ir 
moteris griebėsi peilio. Bakstelė-
jus peiliu, vyrui buvo pradurta ar-
terija, prasidėjo kraujoplūdis.

Tuoj pat po įvykio policijos 
pareigūnai sulaikė mirusio vyro 
sutuoktinę, taip pat gimusią 1961 
m. Jai buvo nustatytas 1,60 prom. 
girtumas. Po tėvo žūties ir motinos 
suėmimo vienišas liko paauglys 

Savo vyro nužudymu įtariama 
moteris - laisvėje

poros sūnus.
Iškart po įvykio „Anykštos“ pa-

kalbintas Kavarsko seniūnas Algir-
das Gansiniauskas sakė, kad šei-
ma, kurioje įvyko tragedija, iš kitų 
neišsiskyrė. „Šeima kaip šeima“, 
– kalbėjo seniūnas. Pasak seniūno, 
abu sutuoktiniai seniūnijoje atidir-
binėjo už pašalpas, nebuvo girtuo-
kliai. Tiesa, ir A.Gansiniauskas, ir 
nužudytojo kaimynai kalbėjo, kad 
tas vyras blaivus būdavęs žmogus 
kaip žmogus, bet išgėręs stipriai 
pasikeisdavo. Seniūnas nesiėmė 
smerkti moters, kurios greičiausiai 
laukia ilgi kalėjimo metai, sakė 
manąs, jog įvykį reikėtų laikyti ne 
nužudymu, o nelaimingu atsitiki-
mu... („Kavarske moteris nužudė 
savo vyrą“ Vidmantas ŠMIGELS-
KAS, -„Anykšta“,- 2015-04-18). 

Gresia kalėjimas iki gyvos 
galvos

Nusikaltimo tyrimui vadovau-
jantis Panevėžio apygardos pro-

kuratūros pirmojo baudžiamojo 
persekiojimo skyriaus vyriausia-
sis prokuroras Donatas Skrebiškis 
„Anykštai“ sakė, kad „tyrimas 
eina į pabaigą“ ir netrukus byla 
turėtų būti perduota teismui. Kol 
kas, regis, pati kaltinimo esmė 
nesikeičia – moters statusas iš 
įtariamosios turėtų būti perkvalifi-
kuotas į kaltinamosios ir ji turėtų 
būti teisiama už artimo asmens 
nužudymą, būdama neblaivi. Už 
artimo asmens nužudymą gresia 
griežtesnė baudžiamoji atsakomy-
bė nei už svetimo žmogaus nužu-
dymą. Be to, neblaivumas taip pat 
yra sunkinanti aplinkybė. Pagal 
Baudžiamąjį kodeksą kavarskietei 
gresia kalėjimas nuo 8-erių metų 
iki gyvos galvos.    

Prokuroras D. Skrebiškis, 
„Anykštos“ paklaustas, ar nepilna-
mečio vaiko priežiūra galėtų kaip 
nors padėti įtariamajai, į diskusijas 
nesileido – pasak jo, teismas nagri-
nės visas aplinkybes ir spręs, kokią 
bausmę moteriai skirti. 

Kiek pabėgėlių 
galėtų priimti 
Anykščių 
rajonas?

O jei rasite gyvą, 
skambinkit merui

Kęstutis TUBIS, meras, po to, 
kai jo medžioklės plotuose buvo 
nušautas afrikiniu kiaulių maru 
sirgęs šernas:

 „Labai prašome ir visų gy-
ventojų - praneškite, jei rasite 
negyvą šerną. Galite kreiptis į 
savo seniūniją, Utenos regiono 
aplinkos apsaugos departamento 
Anykščių rajono agentūrą, Mais-
to ir veterinarijos tarnybą.“

Svetimam traktoriuje 
tiek, aišku, neišsėdėsi

Dainius ŽIOGELIS, politikas, 
Anykščių rajono valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarybos 
vadovas, apie darbus: 

„Nesvetimas man ir traktorius, 
kuriame ir 15-16 valandų tenka 
išsėdėti.”

Dėl viso pikto kaupkite 
knygas ir rašytas Brailio raštu

Dainius ŽIOGELIS, apie kny-
gas: 

“Turbūt ir skaitymą teks atidė-
ti senatvei.”

Taip pusė darbo dienos 
ir prabėga

Kristina KIAUŠAITĖ, muzie-
jininkė, apie vaikščiojimo pės-
čiomis privalumus: 

„Tai juk suartina žmones – ei-
damas susitinki keliaujančių į 
darbą, pasilabini, pasikalbi…”

Negi Lapinas šautų į vilką?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, buvęs krepšininkas, medžio-
tojas, apie vilkus: 

„Daugiau kaip dešimt metų 
medžioju Kurklių medžiotojų 
būrelyje, bet per visą tą laiką 
vilko neteko matyti.“ 

ir apie tai buvo parašyta 
knyga „Vilkas ir septyni 
ožiukai“

Valentinas NENIŠKIS, Svėda-
sų seniūnas, apie vilkų keliamą 
pavojų: 

„Trečią kartą aveles vilkai už-
puolė pačiame tvarte ir tik tai, 
kad avelės išvertė duris ir išsi-
bėgiojo, leido daugumai jų išgy-
venti.“

Gal dopingo kontrolės bijo?

Antanas BAURA, Anykščių 
savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas, 
apie derlių: 

„Šiemet derlius rekordinis, 
nors žemdirbiai ir linkę sumen-
kinti savo rezultatus.“

  

 „Labai prašome ir visų gyven-
tojų - praneškite, jei rasite negyvą 
šerną. Galite kreiptis į savo se-
niūniją, Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamento Anykščių 
rajono agentūrą, Maisto ir veteri-
narijos tarnybą“, – gyventojus ne-
likti abejingais ragino K.Tubis.

Jokių svečių medžioklėje

Tai – jau antras afrikinio kiaulių 
maro atvejis Anykščių rajone. Ta-
čiau šis šernas – pirmas sumedžio-
tas, kuriam buvo nustatyta mirtina 
liga. Pirmasis rugpjūčio pradžioje 
buvo rastas negyvas Jaros upėje. 
Pasak mero, pradėjus plisti marui, 
privaloma tikrinti kiekvieną su-
medžiotą šerną. „Nušovus šerną, 
visų pirma, jo negalima išvežti iš 
to medžioklės ploto. Plotų savinin-
kai turi šaldiklius, kuriuose privalo 
laikyti sumedžiotą žvėrį. Jei tvar-
kingai medžiosime, tai bent patys 
maro neplatinsime“, – medžiotojus 
elgtis atsakingai ragino K.Tubis. 

Meras teigė, kad, esant tokiai 
padėčiai, medžiotojai negali nieko 
kviesti į svečius pamedžioti, taip 
pat negali į svečius ir patys siūlytis. 

Radę – praneškite 

Paklaustas, ar šis afrikinio kiau-
lių maro atvejis galėtų būti rajone 
antras ir paskutinis, K.Tubis sakė: 
„Nemanau. Visų pirma, virusas yra 
mutavęs, o antra, medžiotojai turi 
elgtis labai sąžiningai. Kai medžio-
tojas šauna į šerną, reikia tą daryti 
labai kruopščiai – taip, kad žvėris 
iš karto kristų. Negalima jo pašau-
ti, nes bėgdamas jis gali pritaškyti 
seilių, o tai – labai didelis užkrato 
šaltinis“, – aiškino meras.

K.Tubis dar kartą kreipėsi  į gy-
ventojus, norėdamas paraginti ne-
likti abejingais: „Labai prašau visų 
rajono gyventojų – ir kaip meras, 
ir kaip medžiotojas – užuodę miš-
ke gaišeną, pažiūrėkite, ar tai ne 
šernas. Radę šerno gaišeną, jos ne-
lieskite, bet įsiminkite vietą ir kuo 

merui pakišo kiaulę...
skubiau praneškite jau minėtoms 
institucijoms. Taip bent jau nepla-
tinsime maro patys“.

užsikrėtusių šernų – daugiau?

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis sakė, kad rajone 
padėtis nėra kritiška, tačiau saugu-
mo priemonių laikytis reikia labai 
atidžiai. „Tiek kritęs, tiek nušautas 
maru užsikrėtę šernai – iš Šimonių 
girios, nuo Kupiškio pusės. Kupiš-
kio apylinkėse maro židiniai buvo 
pavasarį“, – sakė D. Žiogelis.

Maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas sakė, kad afrikiniu 
kiaulių maru užsikrėtusių kritu-
sių šernų miškuose gali būti ir 
daugiau. „Šiemet buvo ypatingai 
sausa vasara, nedygo grybai, todėl 
miškuose buvo labai nedaug lan-
kytojų. Dėl to gaišenos tiesiog ne-
atrandamos. Prašome visų žmonių 
– jei tik pastebėjote negyvą šerną, 
būtinai praneškite, nes gaišenoje 
virusas išsilaiko labai ilgai“, – kaip 
ir meras, D.Žiogelis prašė žmonių 
pagalbos.

Kiaulės privalo būti 
tikrinamos

Šiuo metu Anykščių rajonas 
paskelbtas afrikinio kiaulių maro 
zona. Viešintos – III lygio – di-
džiausios rizikos zona. „Tačiau tai 
– dar ne blogiausias variantas, dar 
ne buferinė zona, kuomet reikia iš-
skersti kiaules. Tokia zona yra Tra-
kų rajonas, kur maras išplito per 
smulkius ūkius. Ten kiaulės sker-
džiamos. Todėl ir prašome žmonių 
sąžiningumo, nes Trakuose buvo 
pasielgta kaip laukiniame krašte: 
nuo maro kritusios kiaulės parše-
liai buvo pardavinėjami turguose, 
užkrėsta mėsa – taip pat“, – absur-
dišku žmonių elgesiu stebėjosi D. 
Žiogelis. 

Tuo tarpu Anykščių ir Molėtų 
rajonai – vieninteliai maro zona 
paskelbti rajonai respublikoje, kur 
dar neliepiama skersti kiaulių.

D.Žiogelio teigimu, šiuo metu 
Anykščių rajone yra apie 400 kiau-
lių laikytojų, 4 – stambūs, laikan-
tys apie 23 000 šių gyvulių. Visos 
kiaulės, paskerstos tiek smulkiųjų, 
tiek stambiųjų ūkininkų, privalo 
būti patikrintos. „Tai reiškia, kad, 
paskerdus kiaulę, reikia ją užšaldy-
ti ir laukti, kol ateis tyrimo atsaky-
mai. Paprastai per 2-3 dienas ūki-
ninkas gauna atsakymą ir tuomet 
aišku, ar gyvulio mėsą bus galima 
valgyti. Taip pat tikrinamos ir kri-
tusios, įtartinai atrodančios kiau-
lės“, – tikino D. Žiogelis.

Taip pat nuolat patikrinami ūki-
ninkai, ar jie laikosi tvarkos. D. 
Žiogelio teigimu, net ir taip garsiai 
kalbant apie marą, atsiranda tokių 
žmonių, kurie kiaules laiko lauke, 
o perspėti net nustemba: esą gy-
vena užsienyje ir apie mirtiną ligą 
nieko nėra girdėję, tačiau tokia 
versija mažai tikėtina.

Žmonėms nepavojingas

Afrikinis kiaulių maras – mir-
tina liga, kuria užsikrečia kiaulės, 
šernai, ne Lietuvoje – ir tapyrai. 
Pirmasis afrikinio kiaulių maro 
atvejis Lietuvoje užfiksuotas visai 
neseniai – praėjusių metų sausio 
25 dieną – buvo rastas nuo šios li-
gos kritęs šernas.

Ši virusinė infekcija lengvai per-
duodama per seiles, kraują, ją ki-
tam gyvūnui perduoda ir žmogus, 
prieš tai turėjęs kontaktą su ser-
gančiu gyvuliu ar žvėrimi. Kiaulės 
būna užkrečiamos ir neatsakingai 
elgiantis su šerniena: užkrėsto šer-
no mėsa būna mirkoma vandenyje, 
o tas vanduo supilamas kiaulėms. 

Užsikrėtę virusu gyvūnai nu-
gaišta per keletą dienų.

Liga nepagydoma, kiaulės ir šer-
nai, nustačius marą, turi būti sunai-
kinti. Vakcinos nuo ligos nėra. No-
rint išvengti afrikinio kiaulių maro, 
reikia laikytis griežtų taisyklių: de-
zinfekuoti ūkį, tikrinti kiaules, įtar-
tinai atrodančius gyvulius izoliuoti 
iki kol bus gauti tyrimų rezultatai. 
Taip pat vengti pašalinių žmonių 
ūkyje. 

Žmonėms užsikrėsti šiuo maru 
rizikos nėra.

(Atkelta iš 1 p.)
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rievės

Rytis KULBOKAS, filosofas

Pakabėkime apie migraciją, 
apie jos ištakas ir tai, kuo ji gali 
virsti. Gal net truputį ne taip, 
kaip kalba daugelis politologų ir 
apžvalgininkų. Vien tai, kad Eu-
ropą užplūdusi migrantų banga 
yra didžiausia nuo pačio didžiau-
sio, Antrojo pasaulinio karo, 
laikų, verčia apie tai kalbėti. 
Nėra ko lyginti to karo pabėgėlių 
su dabartiniu tautų kraustymusi. 
Juolab kad postūmis migracijai į 
Europą buvo padarytas ne vakar 
ir ne prieš metus.

2001 rugsėjo 11 dieną, kaip 
teigiama, vos ne skutimosi 
peiliukais ginkluoti teroris-
tai JAV užgrobia lėktuvus ir, 
pademonstravę asinio pilotažo 
sugebėjimus, juos daužo į JAV 
galybės simbolius. Tai ašinis 
įvykis, kuris pradeda naują JAV 
politikos paradigmą – „mes 
kovosim su terorizmu“. Bendro 
priešo reikia visada, nes jis kaip 
niekas kitas telkia visuomenę ir 
daro ją fanatiškai aklą. Pana-
šiai kaip raganų medžioklėje 
viduramžiais. Žlugus SSRS, pati 
JAV atsidūrė krizėje – nebeliko 
užkeikto priešo. Jį žūtbūt reikėjo 
surasti. O čia – lėktuvų atakos ir 
galimybė užsienio politikoje vėl 
tapti didžiąja valstybe.

Kas po to? Karai Afganistane 
ir Irake. Karai, kurie pasaulinei 
bendruomenei atnešė daugiau 

bėdų, nei naudos. Sutinku, Afga-
nistano fanatikus reikėjo stabdyti 
daug anksčiau, su karu buvo 
pavėluota, tačiau karas Irake tik 
užvirė košę, kuri Europoje tiesio-
giai dabar pasireiškia migrantų 
krize. Beje, jokių bakterinių ar 
cheminių ginklų, kurių gamyba  
buvo paskelbta karo priežastimi, 
Irake juk taip ir nebuvo rasta... 

Drąsiai galima teigti, kad tiek 
Talibanas, tiek Islamo valstybė 
- Vakarų, o visų pirma JAV, įsi-
kišimo į islamo valstybes beveik 
tiesioginė pasekmė. Ir vienu, 
ir kitu atveju kovotojai dažnai 
mokyti Vakarų šalių instruktorių, 
palaikyti tol, kol atrodė naudingi, 
sunaikintos 
jėgos, kurios 
stabdydavo jų 
kilimą. 

Maždaug 
prieš dešimt 
metų teko 
perskaityti dabar jau mirusio 
religijotyrininko, publicisto 
Gintaro Beresnevičiaus įžvalgas 
„Ar palaikyti Lietuvai diktatū-
ras?“. Pagal to meto vyraujančią 
(gal tiksliau peršamą) nuomonę, 
mintys pasirodė tiesiog šokiruo-
jančios. Jau pats suabejojimas 
pagal dabartinius standartus 
daugiau nei šventvagiškas. Nea-
bejoju, kad vien už tokį klausimą 
jį šiuolaikiniai komjaunuoliai 
apšauktų „vatniku“. 

Ką įžvelgė autorius? Rytų 
šalyse dažnai demokratija veikia 
kaip bomba, padėta po pama-
tais. Kai kurių tautų ir valstybių 
kitaip sukontroliuoti neįmanoma 
- tik turint vieną stiprų karalių 
ar vadą. Dar blogiau, jei tos 
valstybės sukurtos dirbtinai, 
pagal jas iki tol kolonizavusių 
valstybių užgaidas, o ne tautų 
išplitimą ir kitas natūraliai į vie-
ną šalį jungiančias aplinkybes. 
Tai gyvenimą tokioje valstybėje 
problematišku padaro savaime 
(pavyzdžiui, karai tarp Indijos 

ir Pakistano dažnai įvardinami 
britų tyčia ir dirbtinai sukurto 
pasienio, kuriame užprogra-
muotas šių valstybių konfliktas, 
pasekmė). Demokratija – Vakarų 
pasaulio išradimas, kultūros ir 
krikščionybės pasekmė. 

„Tik diktatoriai gali suvaldy-
ti šalis, dirbtinai sukurptas iš 
skirtingų genčių /tautų priedo 
išpažįstančių skirtingas religijas 
ir užkopusių ant skirtingo ekono-
minio ir civilizacinio išsivystymo 
laipsnio. Tikra demokratija ir 
tikrai laisvi rinkimai neretai yra 
tiesiausias kelias į karą. Ypač 
demokratijai nepalankiose civi-
lizacijose. Kuriose įtaką turėti 

gali tik genčių 
vadai. Ar juos 
nugalėjęs 
ir suvalgęs 
didysis vadas. 
Taip jis parodo 
savo valdovo 

kompetenciją. Papročius reikia 
gerbti. Ir realijas.“, - nau-
jienų portale delfi.lt skelbtos 
G.Beresnevičiaus publikacijos 
ištrauka.

„Pasekmes matome. Ir tai dar 
žiedeliai, o vaisiai bręsta stulbi-
nančiu pagreičiu. Ir tikrai nie-
kam nereikalingi laisvi rinkimai, 
tarkime, Saudo Arabijoje, kurie 
privestų prie trečio pasaulinio 
karo akimirksniu“, - 2006 metais 
tame pačiame delfi.lt įspėjo 
vėliau keistomis aplinkybėmis, 
kurios psichologiškai turėtų 
mesti šešėlį ant asmenybės, o ir 
tuo pačiu ant visko, ką jis sakė, 
jau miręs mokslininkas.

Kad religijotyrininkas buvo 
teisus, dabar akivaizdu. Tik 
keliose Rytų valstybėse nelikus 
tvirtai valstybes kontroliuojan-
čių vadų, jau kilo rimtos bėdos. 
Kiekvienas feodaliukas dabar 
tose šalyse gali tapti karaliumi ar 
skelbtis kalifu. Kaip viduramžių 
Europoje. Keista, bet Vakarus 
patys diktatoriai (o tiek Kadafis, 

tiek Huseinas buvo diktatoriais) 
įspėjo, kad juos nuvertus Vakarus 
užgrius didžiulės bėdos. Internete 
net galima pamatyti vaizdelį, ku-
riame Kadafis, pradėjus Libijos 
bombardavimus, per televiziją 
įspėja Vakarų valstybes: „Kvai-
liai, jūs nesuprantat ką darot“. 
Dabar matome - Italija dūsta nuo 
migrantų iš Afrikos, o Europa - 
nuo arabų pavasarių revoliucijų 
pasekmių. 

Tačiau kokia dabartinės tautų 
kraustymosi tiesmukiausia prie-
žastis?  Visi nori gyventi geriau 
ir kuo mažiau dirbti. Ar gali 
būti labiau viliojančios sąlygos 
nei gyventi visiškai išlaikomam, 
reikalaujant teisių, naudotis 
galimybe nedirbti? O tokias 
sąlygas ir siūlo Vakarų valstybės. 
Beveik visiems. Tereikia sakyti, 
kad esi karo pabėgėlis. O dar kai 
ta migracija galimai skatinama 
kažkokių jėgų... Kodėl galimai 
skatinama? Jau vien todėl, kad 
karai Rytuose – vienas nesibai-
giantis procesas, tačiau migraci-
jos banga atėjo tik dabar. Kad ir 
kaip žiūrėtum į viską – viešosios 
nuomonės formavimo kampa-
niją, panaudojant gebelsinę 
propagandą, kai tabu garsiai 
sakyti „migrantas“ – politiškai 
korektiška sakyti „pabėgėlis“ ir 
kita, atrodo, kad procesas pa-
skatintas dar ir iš šalies. Europa 
musulmonų kraštuose tapatina-
ma su krikščionybe. Net visai su 
religija nesusijusiuose dalykuose, 
musulmoniškų valstybių pareigū-
nai nepraleidžia progos pabrėžti 
„krikščioniška“. Pavyzdžiui, 
Turkijos premjeras Ahmedas 
Davutoglu, Europos (bent kai 
kurių valstybių) nenorą priimti 
migrantus pavadino „krikščio-
niškos Europos tvirtove“. 

Kuo čia dėta krikščionybė? 
Prisimenant, kad Europa ne 
kartą buvo musulmonų tikslas, 
pergalės prieš besiveržiančius 
musulmonus įėjo į Europos me-

traščius (tiek „Rolando giesmė“, 
tiek Jono Sobieskio pergalė prie 
Vienos), nėra jokio pagrindo 
sakyti, kad dabartinė banga nėra 
naujojo tipo „švelniojo“ karo 
pavyzdys. 

Juolab kad bėga pabėgėliai ne 
pas brolius musulmonus į kokią 
Saudo Arabiją, o pas krikščio-
nis. Tai, kas vyksta, labiausiai 
primena kolonizaciją, juk ir 
Amerikos indėnai buvo galiausiai 
sunaikinti ne vienu kartu, o kai 
draugiškai priėmė pirmus keletą 
europiečių, kurie sukūrė atsparos 
taškus tolimesnei plėtrai. Galų 
gale arabai naftos pinigų turi, 
kodėl jų dalies nepanaudojus 
islamo eksportui? O gal tai visai 
ne arabų pinigai? Juolab kad 
europinės valdžios kampanija, 
kaip entuziastingai reikia sutikti 
pabėgėlius, yra sunkiai paaiški-
nama. Gal tai noras priversti eu-
ropiečius atsižadėti demokratijos 
teikiamų laisvių ir teisių „saugu-
mo“ labui? Gal vis dėlto teisus 
buvo G.Beresnevičius, įžvelgęs 
povandenines Vakarų pasaulio 
problemų tėkmes: „Tad demo-
kratija yra bomba po pasaulio 
pamatais. Ir tai, kad Europoje 
ir JAV vyksta jos demontažas, 
akivaizdu. Visuotinis sekimas, 
pasiklausymas, kiekvienos elek-
troninės žinutės ar telefoninio 
pašnekesio kontrolė, kankinimai 
kalėjimuose, sekimo kameros 
gatvėse, parduotuvėse – nėra 
demokratijos bruožai. Kaip ir vis 
labiau valdomi rinkimai. Kaip 
ir faktas, kad monopolistinis 
kapitalas, oligarchai ir įvairios 
globalios interesų grupės savo 
reikalus susitvarko užkulisiuose, 
nesvarbu, kuri politinė partija 
valdžioje. Pavyzdžiai po nosimi“, 
- rašė religijų specialistas. 

Jei Europa neatsibus, jei 
Vakarų šalys nenustos atgailauti 
dėl savo nuodėmių, jog jos kažin 
kada buvo kolonizavusios pasau-
lį, galų gale gali būti per vėlu. 

...„Neabejoju, kad vien už 
tokį klausimą jį šiuolaiki-
niai komjaunuoliai apšauk-
tų „vatniku“... 

Šiltėjimas – jau ne mitas

Į „Anykštos“ redakciją užsukusi 
A.Galvonaitė sakė, kad šio rudens 
orai gali nustebinti, sakykim, rug-
sėjo 17-ąją laukiamas temperatū-
ros rekordas. „1947 metais Kaune 
buvo fiksuota 28,9 laipsnio šilu-
mos. O šiandien, ketvirtadienį, šis 
rekordas gali būti viršytas“,- teigė 
A.Galvonaitė, beje, pridėjusi, kad 
rugsėjo 17-ąją yra fiksuota ir mi-
nusinių temperatūrų. „Yra buvę ir 
- 2 ir - 4 laipsniai. Kai prisimenu, 

Greičiausiai auga kapinės ir šiukšlynai Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

iš Anykščių kilusi Lietuvos geografė, meteorologė, fizinių moks-
lų daktarė, meteorologijos mokslo populiarintoja Audronė Gal-
vonaitė sako, kad žmonija sparčiai eina link savęs susinaikinimo, 
o dėl to kalčiausia – vartojimo kultūra.

kartais einant į mokyklą rugsėjo 
1-ąją gėlių nelabai turėdavom, nes 
jos būdavo nušalusios, o štai dabar 
antra rugsėjo pusė, o kardeliai pui-
kiausiai žydi“,- sakė  A.Galvonaitė. 
(Anykščių hidrometeorologijos 
posto stebėtojas Petras Buterlevi-
čius ketvirtadienį užfiksavo die-
nos rekordą - 28 laipsnių šilumą, 
vanduo Šventojoje buvo sušilęs iki 
15,2 laipsnio - red.past.)

Šilumą atnešė anticiklonas, kuris 
pastarosiomis dienomis grūmėsi 
virš Lietuvos su ciklonu. „Turbūt 

mažai kas užfiksavo, jog šiemet 
praktiškai visais mėnesiais tempe-
ratūrų kreivė buvo keista – pirmas 
5 mėnesio dienas būdavo šilta, 
paskui staiga atšaldavo, o į mėne-
sio pabaigą vėl atšildavo“,- paste-
bėjimais dalinosi A.Galvonaitė. 
Pasak jos, tai besikeičiančio Že-
mės klimato požymiai, tačiau kiti 
žemynai šį pasikeitimą išgyvena 
skausmingiau, sakykim, JAV – pa-
dalinta į dvi dalis. Kodėl preziden-
tas Barakas Obama prakalbo apie 
ekologiją? Todėl, kad vienoje JAV 
pusėje liūtys viską plauna, o kitoje 
sausa, gaisrai, dega miškai, supleš-
ka miesteliai, žūsta žmonės“, - pa-
sakojo A.Galvonaitė.

Žiemą prognozuoja šiltą

A.Galvonaitė sakė, jog žmonės 
dažnai maišo klimatą su orais. 
„Orai yra tai, ką mes turim šian-
dien, o klimatas – ilgalaikis pro-
cesas, - teigė mokslininkė.- Kad 
klimatas šiltėja, pastebime visi“. 
Pasak jos, ji neseniai grįžo iš To-
rūnės, Lenkijoje, ir palygino, kaip 
šiųmetė sausra pasireiškė Lietuvoje 
ir Lenkijoje. „Torūnės gyventojai 
tokios sausros neprisimena. Kaip 
ten atrodo upės, matytumėt. Vysla 
– smėlio salos, laivyba sustabdy-
ta“, -  pasakojo A.Galvonaitė. Visa 
tai – globalaus pasaulinio klimato 
pasekmė. 

A.Galvonaitė kalbėjo, jog vadi-
namasis šiltnamio efektas jau ge-
rokai įsibėgėjo, todėl jį galima tik 
pristabdyti. „Įsivaizduokite, kad 
jeigu šiandien sustabdome šiltna-
mio efekto veikimą, tai klimatas 
šiltėtų dar 100 metų“, - iliustravo 
pasikeitimų mastą A.Galvonaitė. 

Mokslininkė atmeta versiją, kad 
dėl besikeičiančių orų Europoje 
kalta Golfo srovė. „Golfo srovė turi 
8 metų tekėjimo ciklą, ji gali nusilp-
ti, keisti kryptį, bet Europos orams 
ji turi tik 20 procentų įtakos. 80 
procentų įtakos turi Šiaurės Ame-
rikos Uoliniai kalnai, kurie sulaiko 
šaltus vėjus. Jeigu nebūtų šių kalnų, 
Europos klimatas būtų 4 laipsniais 
šaltesnis“, - sakė mokslininkė. 

A.Galvonaitės teigimu, būsima 
žiema turėtų būti labai šilta. „Ame-
rikiečių išankstinės prognozės 
rodo, kad visa Europa lapkričio – 
sausio mėnesiais nudažyta raudona 
spalva, šalčio, pasak amerikiečių, 
neturėtų būti“,- sakė A.Galvonaitė. 
Tiesa, mokslininkė pastebi, kad il-
galaikės prognozės nėra patikimos, 
tačiau rodo bendras tendencijas. 

„Vienkartinė karta“ - 
pakeliui į susinaikinimą

A.Galvonaitė, nors ir sakė, kad 
klimato šiltėjimą galima tik pri-
stabdyti, tačiau teigė, jog tai nėra 
pasyvus procesas - kiekvienas 

žmogus turi prisidėti. „Šita karta 
vadinama „vienkartine“, nes daik-
tus perka ir meta, perka ir meta. 
Sakykim, mačiau dokumentinį 
filmą apie aukštųjų technologijų 
sąvartynus, kuriuos susekė sava-
noriai, į elektronines atliekas įdėję 
siųstuvus. Pasirodė, kad šios atlie-
kos ne utilizuojamos, o keliauja 
prie Afrikos, kur salose įrengiami 
sąvartynai. Tai baisu, salų gyven-
tojai – 5-6 metų vaikai, tėvai ten 
jau išmirę, užterštumas baisus. Iš 
viso Žemėje dabar sparčiausiai 
auga kapinės ir šiukšlynai“, - kal-
bėjo A.Galvonaitė. 

Mokslininkė sako, kad gamtos 
neapgausi – ką į aplinką ir atmos-
ferą išmeti, tas ir sugrįžta. „Ir Lie-
tuvoje žmonės skambina, klausia, 
kodėl ant daržo nelyja. Klausiu, o 
tu pievą su daržu sukeitei? Sukei-
čiau. Tai ko stebiesi? Orai yra ir 
tai, ko mes nusipelnom. Lietuvis 
jau nebegali nueiti prie upės, jam 
reikia, kad upė kieme tekėtų. Pa-
žiūrėkit, kaip vingiuoja Merkys, 
lietuviui jau reikia upę į kiemą at-
sivesti. Žmogus turi suprasti, kad 
namą uždengęs kažkokiu „man-
dru“ stogu, išsikasęs kieme didelį 
tvenkinį, rizikuoja sulaukti krušos 
ir kitų nemalonių dalykų“,- apie 
tai, kad tokie žmonių sprendi-
mai keičia orus ir net pavojingi 
patiems „autoriams“, - kalbėjo 
A.Galvonaitė.    

Mokslininkė Audronė Galvonaitė sako, kad viskas, ką išmetame 
į aplinką, sugrįžta atgal – gamta ginasi. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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 meRGeLė
mergelė (rugpjūčio 24 – rug-

sėjo 25). mergelė yra inteligen-
tiška, apdairi, logiškai mąs-
tanti. Visus reikalus tvarko be 
priekaištų. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

- Vyras, gimęs po mergelės žen-
klu, yra tikras tobulumo ieškotojas. 
Visa tai, ką jis daro ir ko imasi, nie-
kada nebus prasta ar neryžtinga.

- Tokią išvadą pirmą kartą girdžiu, 
bet turbūt tai teisinga. Gyvenime vi-
sada stengiuosi eiti į priekį, ieškoti, 
dirbti. Daug dirbti, kartais net daugiau 
negu reikia. Negaliu atsisakyti kažko-
kių pasiūlymų, jei kam reikia padėti, 
kažką padaryti. Kartais ir žmona kal-
tina, kad negaliu pasakyti „ne“.

Turiu tokį principą – jeigu daryti, 
tai padaryti gerai, jei daryti bet kaip, 
tai geriau nedaryti. Esu užsiplieskian-
tis, su kuo Mergelė ir yra siejama. 
Ir balsą pakeliu, bet po to visuomet 
pagalvoju, kad padariau ar pasakiau 
negerai. 

Dėl ryžtingumo – per 41 nugyven-
tus metus, kiek save atsimenu, ėjau 
į priekį, stengiausi. Tačiau pasiūly-
mams išeiti toliau nuo Anykščių su-
gebėjau atsisakyti ir atsispirti Vilniaus 
ar užsienio pagundoms. O tokių gy-
venime turėjau.

- Šie žmonės vertina erudiciją, jų 

Nepritaria gyvenimui be
įsipareigojimų
Dainius Žiogelis – Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos viršininkas, rajono Tarybos narys, ūkininkas, medžio-
tojas, Anykščių vadovų ir Rotary klubų narys. Jis teigė labiau-
siai nemėgstantis melagių ir tinginių. Su žmona Vaida užauginęs 
dukrą ir sūnų, 41-erių po mergelės Zodiako ženklu gimęs vyras 
sakė esantis už tradicinę šeimą, todėl jokių ilgamečių draugysčių 
ir gyvenimo be įsipareigojimų nepripažįstantis.

interesų ratas labai platus. Jie net 
patys sau nustato labai aukštus kri-
terijus ir visur siekia tobulumo.

- Gal ir yra teisybės. Nuo vaikystės 
atsimenu laidą „Što? Gde? Kogda?“ 
(Kas, kur kada – red. past.), ją visa-
da žiūrėdavau. Ir dabar patinka, kiek 
randu laiko, pažiūrėti lietuviškų pro-
gramų laidas – ir gudriausius moks-
leivius pasižiūriu ir pasidžiaugiu jų 
žiniomis, ir aš kai kada į klausimus at-
sakau. Ir Arūno Valinsko laidą „Auk-
sinis protas“ žiūriu. Stengiuosi visose 
srityse, kiek tai įmanoma, semtis ži-
nių. Žinau, kad tikrai visko nežinau 
ir negaliu žinoti, bet stengiuosi, kad 
tų žinių būtų daugiau. Esu ir šeimai, 
vaikams „uždėjęs“ tam tikrus reika-
lavimus. Žinoma, jie bando spyrio-
tis, bet liepiu ir knygas paskaityti, ir 
džiaugiuosi, kad jie kažko siekia. 

- mergelės mėgsta darbą, ku-
ris reikalauja sumanumo, loginio 
mąstymo, atkaklumo.

- Visi norėtų nedirbti kaip tos bež-
džionės... Bet taip neišeina. Kol kas, 
kiek galiu, dirbu daug. Esu ir ūkinin-

kas, darbo daug ūkyje. Nesvetimas 
man traktorius, kuriame ir 15-16 va-
landų tenka išsėdėti. Nesvetimas ir 
kombainas, kita žemės ūkio technika, 
kuri yra reikalinga sėjant, nuimant 
derlių. Manau, kad protiniu ir fizi-
niu darbu galima pasiekti daug, o be 
darbo nieko nebus. Tą bandau ir savo 
vaikams pasakyti.

Kiek leidžia jėgos, sveikata, reikia 
dirbti. Su tokia intencija, kad kai bū-
siu senas, tada galėsiu pasiilsėti. 

- mergelė visada pasiruošusi pa-
dėti ir nevengia įtikti kitiems. 

- Padedu žmonėms kiek galiu, 
kiek reikia, kiek suprantu. Apie įti-
kimą – nežinau... Turbūt turiu savo 
užsispyrimą ir dėl kažkieno norų 
nepersistengiu. Visada sakau tiesą, tą 
darau garsiai. Ir Taryboje, ir Respu-
blikiniuose susirinkimuose. Mėgstu 
žmones, kurie nemeluoja, ypatingai 
tuos, kurie pasakę įvykdo. Baisiai ne-
mėgstu tinginių ir melagių. Šios dvi 
savybės nepriimtinos man ir to reika-
lauju iš kitų. 

- Bendraudami su žmonėmis 
mergelės ženklo žmonės yra santū-
rūs patikimi, nuoširdūs, rūpestingi 
ir švelnūs, tiek vyrai, tiek moterys 
yra ganėtinai plepūs.

- Dėl plepėjimo – teisybė. Kalbu 
turbūt daugiau negu reikia. Kai kam 
galbūt tai ir nepatinka, bet kai kalbu, 
visada sakau tiesą ir į akis. Niekada 
neapkalbinėju už akių ir neužsiimu 
demagogija. Atsimenu savo tarnys-
tės pradžią šioje darbovietėje, tai 
pusė darbuotojų vieni su kitais nesi-
sveikino. Pirmiausia, ką padarėme, 
pradėjome tarpusavyje šnekėtis. Per 
tą laiką nebuvo didelių problemų dėl 
nesutarimų.

Apie švelnumą gali pasakyti šeima. 
Santūrumas? Tai ir parodo, kad nesi-
stengiu kažkam įtikti, bet toleruoju 
visas nuomones, visas religijas. Dėl 
kažkokių įsitikinimų nesu susikūręs 
sau priešų.

- Po mergelės ženklu gimęs vyras 
gali atvirai įvardyti jūsų trūkumus. 
mergelės kritika dažniausiai teisin-
ga, tačiau giliai žeidžianti.

- Per daug kitos nuomonės kriti-
kuoti nesistengiu. Tačiau dėl teisy-
bės kovoju. Nors, kai pasakiau, kad 
teisme nustatė teisybę, man vienas 
advokatas pasakė, kad teismas nusta-
to teisingumą, bet ne teisybę. Tai – du 
skirtingi dalykai. Ir aš supratau, kad 
teisybė ir teisingumas, kuris yra įro-
domas, skiriasi. Tačiau mėgstu vartoti 
terminą „teisybė“.

Jeigu matau, kad žmogus tikrai 
klysta, tą ir sakau. Geriau iš pir-
mų lūpų išgirsta, nei kažkas jam 
papasakos ir kažkaip išvedžios. 
Stengiuosi žmogaus neįžeisti ir 
priešų nuo to nesu sau prisikūręs. 
- Vyrai mergelės praktiškai visada 
yra svarbiausi šeimos materialinės 
gerovės užtikrintojai ir laiko tai 
savo pagrindine pareiga.

- Šeimos gerovės sukūrimas rei-
kalauja ir laiko, ir pastangų, ir darbo. 
Dvidešimti metai, kaip esu vedęs, ir 
tą laiką su žmona savo gerovę klija-
vom. Alga mano didesnė nei žmonos 
(juokiasi). Ar žeistų, jei žmonos alga 

būtų didesnė? Įtariu, kad taip. Užtat 
stengiuosi, kad taip nebūtų. Neraki-
nam vienas nuo kito pinigų, gyvenam 
taupiai, kažką esame sukūrę...

- Šio ženklo atstovai pagalbos ar 
patarimo į draugus kreipiasi retai, 
tačiau jeigu jau taip nutiko, reikia 
į jų problemas atsižvelgti rimtai ir 
pasistengti padėti.

- Iš tiesų pagalbos kreipiuosi labai 
retai. Turiu tam tikrą ratą pažįstamų 
žmonių, jei reikia, išsisprendžiam 
problemas. Bet sakyti, kad man rei-
kia asmeniškai... Jei bus labai labai 
blogai, tada galbūt, bet kol proble-
mas galiu išsispręsti, tą darau savom 
jėgom. 

Tik kartą kreipiausi pagalbos į gy-
dytoją, kada jau tikrai labai stipriai 
surakino nugarą. Paguldė į ligoninę, 
bet kadangi turėjau labai daug darbų, 
po paros „pabėgau“. Sveikata reiktų 
rūpintis labiau, bet sakiau, kad tuo se-
natvėj užsiimsiu. 

- meilėje mergelės šaltokos ir 
santūrios, ramios ir delikačios. Ka-
dangi visą savo meilę skiria tik vie-
nai moteriai, tai būsimą partnerę 
renkasi labai kruopščiai.

- Gyvenu su ta pačia dvidešimtus 
metus. Kažkokių pamąstymų per tą 
laiką ir nebuvo. Susipažinę drauga-
vome daugiau kaip 2 metus, tai kaip 
ir perėjau visas tas instancijas. Ma-
nau, kad, per daug nepervargstant 
galima šeimos vertybes išlaikyti ir tą 
reikia daryti. Esu už įsipareigojimus 
ir nepritariu šiuolaikiniam ilgalai-
kiam gyvenimui be įsipareigojimų. 
Padraugauti, žinoma, galima, bet at-
eina toks laikas, kada turi galvoti apie 
ateitį, vaikus, kitus dalykus. Šioje vie-
toje esu šiek tiek senamadiškas, nors 
suprantu, kad kitaip nebus. Jau turiu 
pirmo kurso studentę, turbūt ji mano 
pažiūras pakeis, bet prašiau vieno: 
kad kurio iš pabėgėlių, kurie į Lietuvą 
atjudės, neieškotų. Lietuva yra maža 
ir mes turime ją išsaugoti. Galiu ken-
tėt „ryžą“ švedą, vokietį, daną, bet ne-
pradėkim su ateiviais (juokiasi).

- mergelei galite dovanoti viską, 
kas subtilu ir ką galite nupirkti dai-
lės salone, taip pat knygos, interje-
ro smulkmenos, muzikos įrašai.

- Niekada jokių reikalavimų nekė-
liau jokioms dovanoms. Maloniau-
sios – vaikų, žmonos, tėvų dovanos, 
kurios turi tam tikrus brangius prisi-
minimus. Tie dalykai visada randa 
namuose vietą. 

Vertinu gerą knygą. Ir pats daž-
nai draugams dovanoju knygą, ypač 
susijusią su Anykščiais, su Lietuva. 
Ir pats turiu knygų kolekciją, yra ir 
retesnių. Didelė problema – daug jų 
dar neperskaičiau. Turbūt ir skaitymą 
teks atidėti senatvei. 

4 detalės apie Dainių Žiogelį:

Politika...
Esu viso šito žaidėjas. Vietinės reikšmės politikas, bet yra tam tikros idėjos 

ir man jos yra artimos. Tikrai ne sąsajos su kažkuo, bet idėjos. Man tai suteikia 
tam tikrą malonumą, nes gali išreikšti savo nuomonę, poziciją. Juolab kad tai 
yra ne dėl manęs, o dėl visų.

Vasara...
Darbymetis.

Automobilis...
Patikimas. Turiu tokį variantą, kad kitą tokį modelį Lietuvoje pamačiau tik 

po pusės metų. Bet šių „Ševroletų“ jau matau ir daugiau, vadinasi, neapsišo-
viau. Mašina, kol negenda, yra gera. Viskas.

Filmas...
Lietuviški filmai. Stengiuosi peržiūrėti ir senuosius, ir naujus. „Tado Blin-

dos“ senąjį variantą kiek rodo, tiek ir žiūriu.

Receptas  
Jaunystėje, mokykloje, esu iškepęs du tortus. Bet nei žmona, nei vaikai netiki, 

kadangi tortus kepant niekas manęs nematė. Paprastai neturiu laiko gaminti. 
Esu medžiotojas, tai galiu pasidalinti žvėrienos šašliko receptu. Mėsą reikia 

gerai išmarinuoti su dideliu kiekiu svogūnų, leisti marinuotis apie dvi paras. Ir 
jokio acto. Taip paruošta žvėriena skaniausia.

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, 
rajono Tarybos narys Dainius Žiogelis daugelį malonių darbų, 
kurių nespėja padaryti dabar, žada pasilikti senatvei: tuomet jis 
skaitys knygas, rūpinsis sveikata ir ilsėsis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

etiketas

etiketas 
sveikinantis

Neįgalieji. Jeigu sveikinamasi 
su žmogumi, kuris neturi dešinės 
rankos, pirmas ranką, kurią reikia 
paspausti, ištiesti turi neįgalusis. 
Aptarnaujančiam personalui rankos 
nespaudžiamos.

Poros. Jeigu susitinka dvi poros, 
pirmiausiai turėtų pasisveikinti mo-
terys, tada jas pasveikinti vyrai ir 
galiausiai vienas kitam rankas pa-
spausti vyrai. Jeigu prie suaugusiųjų 
yra vaikų, pirmiausiai dėmesys ski-
riamas jiems, o po to sveikinamasi 
anksčiau minėta tvarka. Sveikinda-
masis su mažu vaiku, suaugęs asmuo 
turi sulenkti kelius, kad abu atsidurtų 
viename lygyje.

Gatvėje. Anksčiau vyrai, gatvėje 
prasilenkdami su moterimis, turė-
davo nusilenkti ir kilstelėti kepurę. 
Dabar etiketo taisyklės lankstesnės, 
todėl mandagu būtų tiesiog nežymiai 
linktelėti, o kai asmuo prieis arčiau 
pasisveikinti žodžiu, tačiau jokiu 
būdu nešaukti per visą gatvę. 

Pažįstami. Labintis reikėtų ne 
tik su draugais, bet ir nepažįstamais 
žmonėmis, jei kreipiamasi į juos su 
konkrečiu klausimu ar prašymu. 
Gero tono ženklas sveikintis su vi-
sais kieme, lifte ar kavinėje. Tokia 
pati taisyklė galioja bendraujant su 
kaimynais, paštininkais, parduotuvių 
pardavėjais ir t. t. Be to, pasisveikinti 
reikėtų draugiškai ir su šypsena. Pa-
sveikinimo žodžius ištarti aiškiai, ne 
per greitai ir ne per lėtai.

Ar bučiuotis. Ir susitikimo metu 
apsikabinti ir pasibučiuoti priklauso 
nuo nacionalinių tradicijų ir nuo to, 
kiek artimi yra susitikę asmenys.

Atsistokite. Pagal etiketo taisy-
kles sėdintis vyras turėtų atsistoti, kai 
sveikinasi su vyresne ar aukštesnes 
pareigas užimančia moterimi. Svei-
kinantis su kolega galima sėdėti, ta-
čiau, jei šalia yra moteris arba vyres-
nis ar aukštesnes pareigas užimantis 
vyras, sveikinantis atsistoti nebūtina 
tik tada, jei jie taip pat sėdi.

Nepamirškite. Pirmiausiai rei-
kėtų pasiūlyti atsisėsti namų šeimi-
ninkei, tik tada sėstis patiems. Įėjęs 
į kambarį, kuriame daug žmonių, 
pagal etiketą reikia pasilabinti su vi-
sais iškart, o ne su kiekvienu indivi-
dualiai. Būtina atsiprašyti tų žmonių 
ir pasisveikinti asmeniškai, jei jie 
nebuvo pastebėti iš pradžių arba yra 
nepažįstami.

Sveikinkitės su visais. Sutikęs 
grupę žmonių, net jei tarp jų yra ne-
pažįstamų, asmuo turi pasisveikinti 
su visais šalia esančiais. Tada galima 
pasitraukti į šalį ir trumpai pasikal-
bėti su draugu, tačiau ne per ilgai, 
nes reikia atsiminti, kad kiti žmonės 
laukia, kol sugrįšite.

Pirštinės. Vyrams, sveikinantis 
su moterimis privaloma nusimauti 
pirštines, moterims ir vyrams pirš-
tines nusimauti, jei sveikinamasi su 
vyresniu ar aukštesnes pareigas uži-
mančiu asmeniu.

Viešoje erdvėje. Restorane ar ka-
vinėje sveikinamasi tik galvos link-
telėjimu. Stipriosios lyties atstovas 
šiek tiek kilsteli nuo kėdės ir atsisto-
ja, jeigu prie jo prieina moteris.

Parinko A.Š.
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Paklojo 25 kilometrus tinklų

Pasak  UAB „Anykščių van-
denys“ direktoriaus Arvydo Ka-
tuokos, Troškūnai, Vaidlonys ir 
Smėlynė naudojo prastos kokybės 
geriamąjį vandenį iš kelių van-
dens bokštų, o veikiančių nuotekų 
šalinimo įrenginių išvis nebuvo. 
A.Katuokos duomenimis, Troš-
kūnuose gyvena 564, Smėlynėje 
368, Vaidlonyse 418 gyventojai.  
„Situacija buvo labai bloga, tad 
ne vienus metus ieškojome gali-
mybių dėl vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų įrengimo šioje tan-
kai apgyvendintoje teritorijoje.  - 
sakė A. Katuoka. – 2014 m. birže-
lio 6–ąją mums pavyko pasirašyti 
biudžeto lėšų panaudojimo sutartį 
su Lietuvos aplinkos ministeri-
ja ir Aplinkos valdymo agentūra 
dėl projekto „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtra Anykščių rajone“, kuriam 
finansavimą skyrė Europos Są-
jungos struktūriniai fondai. Šio 
finansavimo dėka pavyko mūsų 
įmonei išspręsti technine ir eko-
nomine prasme vandens tiekimo 
ir nuotekų šalinimo paslaugos tei-

Troškūnai naudosis šiuolaikiškais 
vandens ir nuotekų tinklais

Daugiau kaip metus Troškūnų miesto ir prie jų prigludusių Vaidlonių ir Smėlynės kaimų gatvė-
se dirbo akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ bei kelių jų samdytų įmonių darbininkai. 
uAB „Anykščių vandenys“ užsakymu jie tiesė vandentiekio ir nuotekų tinklus, pastatė dvi nuotekų 
perpumpavimo ir vieną vakuminę perpumpavimo stotis, uAB „infes“ statė vandens nugeležinimo 
įrenginius, uAB  „Litcon“ - nuotekų valymo įrenginius. 4 milijonų 381 tūkst. eurų vertės projektas 
įgyvendintas, minėtų vietovių gyventojus pasieks švarus vanduo, jie galės naudotis šiuolaikiškais 
nuotekų tinklais. Apžiūrėjęs jau veikiančią visą vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemą, ja ir ko-
kybišku statybininkų darbu liko patenkintas Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. 

kimo vartotojams problemą. Prie 
vandentiekio galės prisijungti 750 
vartotojų, nuotekų šalinimo tinklų  
-  672 vartotojai“.

A.Katuoka pasidžiaugė, kad 
paskelbus darbų konkursą, jį lai-
mėjo patikima, ne tik Lietuvoje, 
bet ir Anykščiuose gerai žinoma 
įmonė AB „Kauno dujotiekio sta-
tyba“, tad darbai vyko sklandžiai 
ir beveik puspenkto milijono eurų 
vertės projektas buvo įgyvendin-
tas laiku. 

Kartu uždegė dujų fakelą

AB „Kauno dujotiekio staty-
ba“ Anykščiuose puikiai  užsire-
komendavo, kai šios bendrovės 
statybininkai prieš 18 metų per 
tris mėnesius į Anykščius atvedė 
gamtines dujas. 1997-ųjų gruodžio 
penktąją jos generalinis direkto-
rius Henrikas Bartusevičius kar-
tu su tuomet Anykščių dujų ūkio 
viršininku dirbusiu A.Katuoka 
uždegė simbolinį fakelą Antano 
Baranausko aikštėje. 

Pasak AB „Kauno dujotiekio 
statybos“ komercijos direktoriaus 
Algimanto Kabišaičio, laimėtas 

darbų konkursas  bendrovės ne-
išgąsdino nei apimtimi, nei darbų 
sudėtingumu, nors kai kas Troš-
kūnuose, pavyzdžiui, vakuuminė 
perpumpavimo stotis, buvo stato-
ma pirmą kartą. “Tačiau tai buvo 
ir šioks toks iššūkis, nes per paly-
ginti trumpą laiką, (dirbti reikėjo 
ir žiemą ypač judrioje centrinėje 
Troškūnų miesto gatvėje, kuria 
eina krašto kelias iš Anykščių į 
Panevėžį) teko įsisavinti beveik 
puspenkto milijono eurų. Puikiai 
pavyko sutarti ne tik su užsako-
vu UAB „Anykščių vandenys“, 
bet ir su pačiais troškūniečiais bei 
Smėlynės ir Vaidlonių gyvento-
jais, kurie į laikinus nepatogumus 
žiūrėjo atlaidžiai ir supratingai, 
- sakė komercijos direktorius. 
- Geri santykiai susiklostė ir su 
Troškūnų seniūnijos seniūnu An-
tanu Jankausku“. 

Šalia AB „Kauno dujotiekio 
statyba“ darbų priežiūrą kruopš-
čiai tikrinusios bendrovės UAB 
„Pro Bonus“ statyba nuo pirmųjų 
dienų domėjosi ir Troškūnų seniū-
nas A.Jankauskas. Jis teigė esąs 
patenkintas „Kauno dujotiekio 
statybos“ darbu, nes iš karto pavy-

ko užmegzti dalykiškus santykius 
ir iškylančias problemas spręsti 
kartu. „Jie dirbo ir pagrindinėje 
miesto Dariaus ir Girėno gatvėje, 
kuria ypač intensyvus eismas link 
Panevėžio ir Anykščių., - pastebė-
jo seniūnas. – Nesulaukėme nusis-
kundimų, nepasitaikė nelaimingų 
atsitikimų. Manau, kad kauniečiai 
su užduotimi susidorojo, ir tikiuo-
si, kad vandentiekio ir nuotekų 
tinklai veiks be sutrikimų“ . Se-
niūnas minėjo, kad kauniečiams 
jokių priekaištų dėl po kasinėjimų 
išlygintų ir išasfaltuotų gatvių ko-
kybės neturi ne tik jis, bet ir keli-
ninkai.  

Anykščių meras liko 
patenkintas 

Prieš gerą savaitę Troškūnų, 
Vaidlonių ir Smėlynės kaimų 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
tinklus, vandens nugeležinimo 
įrenginius ir vakuuminę perpum-
pavimo stotį su AB „Kauno dujo-
tiekio statyba“, UAB „ Anykščių 
vandenys“ specialistais, Troškūnų 
seniūnu apžiūrėjo Anykščių rajo-
no meras Kęstutis Tubis.  

„Paklota 11,34 km vandentiekio 
tinklų, 14,74 km nuotekų tinklų, 
sumontuotos 2 siurblinės ir vaku-
uminė stotis, įrengti vandens  nu-
geležinimo įrenginiai“, - susirin-
kusiems prie gręžinio ir vandens 
nugeležinimo įrenginių, kur pra-

sideda vandens kelias į gyventojų 
namus,  sakė A.Katuoka.  

Buvo apžiūrėtos vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo trasos, pabu-
vota vakuuminėje perpumpavimo 
stotyje. Apžiūra baigėsi prie mo-
dernių nuotekų valymo įrenginių, 
iš kurių išvalytas vanduo pateks į 
Juostos upelį. 

Meras liko patenkintas statybi-
ninkų darbu ir naujais žalą gam-
tai iki minimumo sumažinančiais 
įrenginiais. Kaip pastebėjo UAB 
„Anykščių vandenys“ direktorius 
A.Katuoka, visi įrenginiai dirba 
automatiniu režimu. „Žmonėms 
budėti nereikės,- sakė direktorius. 
– Sutrikus jų darbui gedimą iškart 
pastebės Anykščiuose budintis 
operatorius ir imsis priemonių 
jam pašalinti.” 

Beje, pasidžiaugta, kad buvo 
iš pagrindų sutvarkyta ir viena 
pagrindinių Troškūnuose Vytauto 
gatvė. Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklus nutiesusiems sta-
tybininkams pinigų pagal projektą 
buvo skirta tik tai gatvės daliai, 
kurią jie iškasinėjo, tačiau Anykš-
čių rajono savivaldybė prisidėjo 
17 tūkstančių eurų ir buvo išasfal-
tuota visa gatvė. 

Troškūnų, Smėlynės ir Vaidlo-
nių vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo tinklai pagal grafiką turi 
būti atiduoti eksploatuoti iki spa-
lio mėnesio.                 

 Užsak. Nr.1565

„Tokia vakuuminė perpumpavimo stotis – naujovė ne tik Anykš-
čiuose, bet ir Lietuvoje.“ ,- merui Kęstučiui Tubiui pasakojo 
UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Arvydas Katuoka. Šiame namelyje yra visa automatinė nuotekų valymo įrenginių valdymo ir duomenų perdavimo 

sistema, buitinės patalpos.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis (kairėje)  spaudžia ran-
ką AB „Kauno dujotiekio statyba“ komercijos direktoriui Al-
gimantui Kabišaičiui. Viduryje – Troškūnų seniūnas Antanas 
Jankauskas. 

Apžiūrimi modernūs nuotekų valymo įrenginiai, iki minimumo mažinantys žalą gamtai.  
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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 patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Padūkėliai marsu-
pilamiai 2. 
9.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas (Robin Hood. Mischief in 
Sherwood). Animacinis nuotykių 
serialas. Prancūzija. 2014 m. 20 
s. HD. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
Baltuolė ir Rožytė. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingoji Afrika. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 
13.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl. 
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
21.50 Premjera. Vatelis. 
23.50 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika 2. 
0.45 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse (subti-

truota, kart.). 
1.30 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 6 (kart.). 
3.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
3.50 Savaitė.  
4.40 Pavojingi jausmai. (kart.). 
5.30 Durys atsidaro.

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
6.55 Eskimų mergaitė .  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
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 “Trys 
nindzės sugrįžta”.  
11.55 “Žarijos miestas”.  
13.50 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.00 “Alfa” savaitė.  
19.30 PREMJERA “Kaip princesė 
Natalija su Bjauriu charakteriu 
jaunikio ieškojo”.  
21.40 “Paskutinė tvirtovė”. N14.  
23.45 PREMJERA “Tikras teisin-
gumas 2. Kruvini pinigai”. N14.  
1.35 “Vaikinams tai patinka!”. 
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 Šaunusis peliukas detek-
tyvas.  
13.00 Gufio filmas.  
14.30 Simpsonai.  N-7.  
15.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės dėl 3 
vietos. Tiesioginė transliacija.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.45 Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
20.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės dėl 1 
vietos. Tiesioginė transliacija.  
21.50 Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
22.00 007 Kazino Royale. N-7.  
1.00 Keistas Timočio Gryno gyve-
nimas. N-7. 

   
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Suomijoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio triumfas. 
12.00 “Visa tiesa apie liūtus”.  
13.00 “Gyvūnų planeta”.  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
17.00 Žurovas. Laiškai iš ten. II 
dalis. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Inga 
Lindstrom. Tamsusis namas. N-7.  
21.00 “Kultas”. N14. 
23.00 Kerštas už Andželą. N-7. 
1.00 “Mano mylimiausia ragana”. 
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 virtuvės 
pamokos”. 
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”.
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.35 Nemarus kinas. Žmogus iš 
Rio. N14.  
19.00 Derenas Braunas. 
Apokalipsė. II dalis. N-7.  
20.00 “Vangelija”. N-7.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. N-7.  
22.55 Atodrėkis. N14.  
0.40 “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 Onutė Narbutaitė. Opera 
“Kornetas”.  
15.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai. Edmundas Zubavičius. 
Širdis pelenuose.  
16.00 Rašytojo Raimondo ir 
dailininko Arvydo Kašauskų kūry-
bos vakaras.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
20.00 Rusų gatvė.  
20.30 Kristupo vasaros festivalis 

2015.  
21.35 Vasaros MEDIA studija.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
23.50 Džiazo muzikos vakaras. 
Džiazo dienos Tauragėje. 1 d.

 
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.00 Mes pačios.  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.30 Statyk! (k).  
13.00 Tauro ragas (k). N-7.  
13.30 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 “Davis’o taurės” teniso tur-
nyras. Lietuva - Ukraina. 2015 m.  
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 patiekalai 
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 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Singapūro 
prizo lenktynės.
21.30 TV3 žinios.  
22.35 Deganti žemė. N-7.  
0.20 Senis 13. N-14.  
2.15 Bobo užkandinė. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 “Išgyventi Afrikoje”.  
12.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 “24/7”.  
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 Kaimo diena. 
21.40 “Platinos karštinė”. 
N-7. 
0.00 “Kauksmas”. S. 
2.00 “24/7”.  
2.45 “Kauksmas”. S. 
4.20 “Vandens žiurkės”. 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 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 polici-
ja. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Trumposios žinios.  
22.40 Premjera. Talibanas. 
žvilgsnis iš vidaus. 
23.15 Trumposios žinios.  
23.25 Premjera. Šlovės dienos. 
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.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Teisė žinoti.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

   
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  

6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Prezidento medžioklė. N-7.  
10.30 Beprotiškiausios melodi-
jos. Nuotykiai tęsiasi (k)  
12.15 Medžioklės sezonas 
atidarytas 3!  
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “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 
Voratinklis. N-7.  
0.20 “Dalasas”. N-7.  
1.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.10 “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.  
11.00 “Veidrodėli, veidrodėli”. 
N-7  
13.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
13.45 “Simpsonai”. N-7  
14.20 “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 nusikalti-
mų skyrius”. N-14  
1.25 “Ryšys”. N-7  
2.15 “Naujokė”. N-7  

   
6.15 Sveikatos ABC televitrina.  
6.40 “Muchtaro sugrįžimas”.N-7.  
7.35 “Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio trium-
fas”. 
8.35 “Penktoji pavara”.  
9.30 “Visa tiesa apie liūtus”.  
10.25 “Kalbame ir rodome”.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.30 “Muchtaro sugrįžimas” 
(k). N-7.  
13.30 “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 “Sala”. N-7.  
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “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 “Šio rudens valgiai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtu-
vės 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.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 “Jis sako “Taip!”. N-7. 
23.10 “Pabaiga”. 
0.10 “Visa menanti”. N-7.  
1.05 “Dūmas”. N14.  

 Kultūra 
8.05 Brolių Grimų pasakos.
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
12.15 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
12.45 Onutė Narbutaitė. Opera 
“Kornetas”.  
14.45 Kazys Saja. Detektyvas 
prie žvakių.  
15.35 Kultūra. Bronius 
Kutavičius.  
15.55 ...formatas. Poetė Dalia 
Teišerskytė.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargoninin-
kų konkursas.  
20.10 Vasaros MEDIA studija.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6. 
21.00 Kaukazo legendos.  
21.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Krokodilų gaudytojas. 
N-7.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
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...  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.20 Mes pačios. Laida mo-
terims.  
12.50 Ne vienas kelyje (k).  
13.20 Autopilotas.  
13.50 “Alfa” savaitė (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.  
12.30 Džeimio Oliverio patieka-
lai 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 
istorija”. N-14  
23.00 “Tūnąs tamsoje”. S  
1.05 “Tėvynė”. N-14  
2.05 “Bobo užkandinė”  N-14  

 
7.05 Žinios (kart.). 
7.30 Pasaulis X. N-7. 
8.30 Gyvenu čia.  
9.35 “Mama detektyvė”. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “24/7”.  
12.50 Mūsų miškai.  
14.05 “Tigrų sala”.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Kulinaras”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Pasaulis X. “Smegenų 
paslaptys. Kas yra intelektas?”. 
N-7. 
0.20 Reporteris. 
1.10 Lietuva tiesiogiai. 
1.40 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
2.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.10 Reporteris.  
3.45 Lietuva tiesiogiai.  
4.10 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
4.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.40 Lietuva tiesiogiai. 

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 
tarnyba.  
12.30 Talibanas. žvilgsnis iš 
vidaus. 
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.  
0.25 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. 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.  
4.15 Tikri vyrai.  
5.05 Emigrantai.  

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Tomo ir Džerio šou”. 
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Žarijos miestas (k). 
10.45 Kaip princesė Natalija 
su Bjauriu charakteriu jaunikio 
ieškojo (k). 
12.55 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.20 “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. 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 
Ugnies siena. N-7.  
0.20 “Dalasas”. N-7.  
1.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.10 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.25 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”.  
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.  
15.00 “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”.  
22.30 “Kobra 11”. N-7  
23.35 “Nuodėmių daktaras”. 
N-14  
0.30 “CSI kriminalistai”. N-14  
1.30 “Ryšys”. N-7  
2.20 “Naujokė”. N-7  

   
5.50 “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 “Atsargiai - moterys!”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Kelyje po Europą”. N14.  
23.20 “Gyvi numirėliai”. N14. 
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “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 “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”. 
17.30 “PREMJERA Senojo Tilto 
paslaptis”.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 “Devyniolikta žmona”. 
N14.  
22.45 “Pabaiga”. 
23.45 “Visa menanti”. N-7.  
0.40 “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 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
14.30 Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio 140-osioms gimimo 
metinėms. Žalčio karūna.  
16.15 Namelis prerijose. 
17.05 Regėjimai. M. K. Čiurlionio 
paveikslai ir muzika.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
20.00 Šlovės dienos. N-7.  
20.45 Septynios Kauno dienos. 
21.20 Operos solisto Virgilijaus 

Noreikos 80-mečiui. Briliantinis 
tenoras.  
22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Vatelis. (subtitruota). 
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mano kiemas (k).  
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
11.55 KK2 (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).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 “Krokodilų medžiotojas”. 
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 “Kurjeris”. N-14  
23.55 “Svetimšalis”. N-14  
1.50 “24 valandos”. N-14  

 
7.00 Lietuva tiesiogiai.  
7.30 Nuoga tiesa.  
8.30 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
9.35 “Mama detektyvė”. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Drugiai”. N-7.  
14.05 “Tigrų sala”.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 Šiandien kimba. 
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 Premjera. “Inspektorius 
Mažylis”.  
21.30 Patriotai.  
22.30 Reporteris.  
23.12 Pažangi Lietuva.  
23.20 Nuoga tiesa.  
0.20 Reporteris.  
1.10 Lietuva tiesiogiai.  
1.40 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
2.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.10 Reporteris.  
3.45 Lietuva tiesiogiai.  
4.10 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
4.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.40 Lietuva tiesiogiai.  
6.05 Reporteris.  

 
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.  
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.  
4.20 Auksinis protas. 
5.30 Klausimėlis.lt.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
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 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “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 Su cinkeliu. N-7. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Baimės kaina. 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”.  
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 (kart.)  
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”.  
22.25 “Vikingų loto”.  
22.30 “Kraujo ryšiai”. N-14  
1.05 “Elementaru”. N-7  
2.00 “Ryšys”. N-7  
2.50 “Naujokė”. N-7  

5.50 “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 “Magnolija”. N14.  
1.15 “Mentalistas”. N-7.  
2.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “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 “Sodininkų pasaulis”  
11.35 “Žiedų ritmai”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.30 “Visa menanti”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.05 “PREMJERA Senojo Tilto 
paslaptis”.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 TREČIADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės II. Keršto karuse-
lė”. 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 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
14.30 Briliantinis tenoras.  
15.30 Vasaros MEDIA studija.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.45 Žinios. Ukraina.  
17.55 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Šlovės dienos. N-7.  
19.00 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
21.00 Kultūros savanoriai.  

21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Elito kinas. Broliai. N-14.  
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Panorama.  
1.45 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Statyk!.  
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).  

 
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.  
13.30 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 “Užsienietis”. N-14  
0.10 “Nusikaltėlių gyvenimas”. 
N-14  
2.00 “Bobo užkandinė”. N-14  

 
7.00 Lietuva tiesiogiai.  
7.30 Patriotai.  
8.30 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
9.35 “Mama detektyvė”. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Drugiai”. N-7.  
14.05 “Tigrų sala”.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Miškinis”. N-7. 
19.55 Premjera. “80-ieji”. N-7. 
20.30 Premjera. “Inspektorius 
Mažylis”.  
21.30 Sąmokslo teorija.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai.  
0.20 Reporteris.  
1.10 Lietuva tiesiogiai.  
1.40 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
2.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.10 Reporteris.  
3.45 Lietuva tiesiogiai.  
4.10 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
4.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.40 Lietuva tiesiogiai.  
6.05 Reporteris 

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.  
11.35 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 policija. 
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. Gražuolė ir 
Sebastianas. N-7.  
23.15 Trumposios žinios.  
23.20 Klausimėlis.lt.  
23.40 Durys atsidaro.  
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.  
4.15 Gyvenimas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  

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 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. 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 
Didysis sprogimas. N14.  
0.15 “Dalasas”. N-7.  
1.10 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.05 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.25 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”.  
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 “Svogūnų Lietuva”.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
13.30 “Simpsonai”. N-7.  
14.30 “Mažoji nuotaka”. N-7.  
15.00 “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”.  
22.30 “Greito reagavimo būrys”. 
N-14  
0.15 “Kaulai”. N-14  
1.15 “Ryšys”. N-7  
2.05 “Naujokė”. N-7  

   
5.50 “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 “Stipruolis Santa”. 
23.30 “Gyvi numirėliai”. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.15 “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.  
14.00 “Būrėja”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.30 “Visa menanti”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.05 “PREMJERA Senojo Tilto 
paslaptis”.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 KETVIRADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės II. Kruvinos dra-
mos”. N14.  
23.10 “Sekso magistrai”. N14.  
0.25 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
1.20 “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 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas.  
14.40 Muzika gyvai. Kristupo 
vasaros festivalis 2015.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.15 Šlovės dienos. N-7.  
18.30 Premjera. Koncertuojanti 
Europa. 
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Prisiminkime.  
20.15 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6. 
20.45 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  

22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 LRT aukso fondas. 
Raudonmedžio rojus.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje.. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.10 Autopilotas (k).  
11.40 Mes pačios (k).  
12.05 KK2 (k). N-7.  
12.40 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.15 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).  

 
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 “Tranzitas”. N-14  
23.50 “Metro”. N-14  

 
7.00 Lietuva tiesiogiai.  
7.30 Sąmokslo teorija.  
8.30 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
9.35 “Mama detektyvė”. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Drugiai”. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “Tigrų sala”. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Miškinis”. N-7. 
19.55 Premjera. “80-ieji”. N-7. 
20.30 Premjera. “Inspektorius 
Mažylis”. 
21.30 Premjera. Vaivos prana-
šystės.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Sąmokslo teorija.  
0.20 Reporteris.  
1.10 Lietuva tiesiogiai.  
1.40 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
2.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.10 Reporteris.  
3.45 Lietuva tiesiogiai.  
4.10 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
4.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.40 Lietuva tiesiogiai.  
6.05 Reporteris.  

 
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 poli-
cija. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00  Premjera. M. K. 
Oginskis - pralenkęs laiką.  
22.00 Trumposios žinios.  
22.05 Premjera. Sugrįžimas. 
N-14.  
23.40 Trumposios žinios.  
23.45 Berlyno policija 2. N-7.  
0.35 Istorijos detektyvai.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
9.45 “K11. Komisarai tiria” (9). 
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. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Nebrendylos. N-7.  
23.05 PREMJERA 
Paranormalūs reiškiniai 5. N14.  
0.45 Didysis sprogimas. N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.25 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”.  
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 (kart.)  
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 “Kaip prisijaukinti slibi-
ną”.  
21.20 “Robokopas”. N-14.  
23.50 “Jonukas ir Grytutė. 
Raganų medžiotojai”. N-14.  
1.30 “Savigyna”. N-7.  

   
5.50 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.45 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.45 Stipruolis Santa (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 “Ponas Bynas”. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas”. N14. 
23.10 “Sausas įstatymas. 
Atviras karas”. N14.  
0.20 “Sausas įstatymas. 
Atviras karas”. N14.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “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.  
14.00 “Būrėja”.  
14.35 “Penki ingredientai”. 
15.30 “Visa menanti”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.05 “PREMJERA Senojo 
Tilto paslaptis”.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas 2. 
Berniukas stiklo rutuly”. N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
“Atsargiai! Durys užsidaro”. 
N14.  
0.55 “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 VII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargoni-
ninkų konkursas.  
14.35 Kultūros savanoriai.  
15.10 Legendos.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
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 
nuotykiai 6.  

21.00 Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms 
22.10 Prisiminkime.  
22.20 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.30 Premjera. Bogdanas 
Zinovijus Chmelnickis. N-14.  
0.30 Panorama.  
1.00 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 Mes pačios (k).  
15.45 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Mano kiemas.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (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 “Legenda apie Heraklį”. 
N-7  
0.20 “Klajūnas”. N-14  
2.15 “Bobo užkandinė”. N-14  

 
7.00 Lietuva tiesiogiai.  
7.30 Vaivos pranašystės.  
8.30 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
9.35 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Drugiai”. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “Tigrų sala”.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Genijai iš prigimties”. 
17.00 Žinios. 
17.20 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Miškinis”. 
N-7. 
19.55 Premjera. “80-ieji”. 
N-7. 
20.30 Premjera. Muzikinis 
gimtadienis. 
22.30 Premjera. “Visa kara-
liaus kariauna”. N-14. 
1.30 “Kauksmas”. S. 
3.20 “Visa karaliaus kariau-
na”. N-14. 
5.30 “Genijai iš prigimties “.  
6.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 

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.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
13.50 Šerloko Holmso nuotykiai. 
Ketverto ženklas. N-7.  
15.40 Klausimėlis.lt. 
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 Premjera. Vedybų cere-
monija. 
0.20 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 
1.15 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
2.10 Auksinis protas.  
3.20 Šerloko Holmso nuotykiai. 
Ketverto ženklas. N-7.  
5.05 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 šou “.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Elijas ir karališka 
jachta. 
11.10 Zoro kaukė. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS Kung Fu 
Panda 2. 
21.20 Kelionė į Žemės centrą. 
N-7.  
23.10 Meilės guru. N14.  
0.50 Nebrendylos. N-7. 

7.00 “Monsunas”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukas Donaldas ir 
draugai”.  
8.30 “Legenda apie Korą”. N-7 
9.00 “Svajonių ūkis”.  
9.30 “Mamyčių klubas”.  
10.00 “Skonio lenktynės”.  
10.30 “Mitybos ir sporto ba-
lansas”.  
11.00 “Gardu Gardu”.  
11.30 “Simpsonai”. N-7.  
12.00 “Žaislų istorija 3”.  
14.05 “Gyvenimo bangos”. 
N-7.  
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  

18.30 “TV3 žinios”.  
19.25 “Eurojackpot”.  
19.30 “Didysis magijos šou”. 
N-7  
21.00 “Nesunaikinami 3”. N-14  
23.30 “Idealus pabėgimas”. 
N-14  
1.20 “Greito reagavimo būrys”. 
N-14. 

7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato 3 etapas. 2015 m.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Aš myliu kaimą.  
13.00 “Gyvūnų planeta”.  
14.00 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
15.30 “Ponas Bynas”. N-7.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Žurovas. Pragaro 
džiaugsmai”. I dalis. N-7. 
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą.  
21.00 Gerumo žvaigždė. 
Geriausio socialinio darbuotojo 
rinkimai.  
23.00 AŠTRUS KINAS “Žuvis - 
Frankenšteinas”. S.  
0.40 “Per plauką nuo pražū-
ties”. N14.  

   
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”.  
17.05 “Akloji”.  
18.05 “Tabatos salonas”.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7.  
21.00 “Paslaptys”. N14.  
23.05 “Anos Nikolės istorija”. 
N14.  
0.50 “Darbščiosios gražuolės”. 
N-7.

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
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 Koncertuoja “Saulės 
vaikai”.  
14.10 Pinigų karta.  
15.00 Lietuvių dokumentika. 
Teatras iš nieko.  
15.50 Koncertuoja Nicola 
Benedetti, Alexei Grynyuk. 
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  

18.15 Muzika gyvai.  
20.10 M. Untas. Svarbiausioji 
repeticija.1986 m. 1, 2 d. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Sugrįžimas.

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Apie žūklę (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.30 Dviračio šou (k).  
19.30 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
20.30 “Miesto skoniai”.  
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 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
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 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
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.  
19.05 “Šanchajaus riteriai”. N-7  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “Išminuotojų būrys”. 
N-14  
1.15 “Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai”. N-14  
2.05 “Bobo užkandinė”. N-14  

 
7.55 Šiandien kimba.  
8.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Gyvenu čia.  
11.30 “Inspektorius Luisas”. 
N-7. 
13.30 “Iššūkis”. N-7. 
14.30 Muzikinis gimtadienis.  
16.00 Žinios. 
16.20 Muzikinis gimtadienis 
(tęs.).  
17.00 Žinios. 
17.30 Premjera. Užmirštas 
grožis.  
18.30 “80-ieji”. N-7. 
19.00 Žinios. 
19.30 Premjera. Ginčas. “Ar 
susirgę vėžiu garsūs žmonės 
apie tai turi pranešti visai 
Lietuvai?”.  
22.00 Premjera. “Bręstantis 
blogis”. N-14. 
0.25 Premjera. “Prirakintas”. S. 
2.35 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.30 “Prirakintas”. S. 
5.05 “Inspektorius Luisas”. N-7. 
6.35 “Genijai iš prigimties”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Arvydas Vilčinskas į Anykščius atsiveža ne tik geriausias savo ne-

trumpo kūrybinio kelio dainas, bet ir dainininkus bei muzikantus.Tai sė-

kmingai “Chorų karų” projekte pasirodžiusio “Jonavos Pavasario” choro 

grupė. Spalvos,vaizdo siužetai, ir nepamirštamos melodijos laukia Jūsų 

Anykščių kultūros centre spalio 7 dieną 18 valandą.
Bilieto kaina - 7 eurai, vaikai iki 10 m. kartu su suaugusiais įleidžiami nemokamai.
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Spauda pliekė „banditus“
  
Žurnalistas Vidmantas Šmigelskas, 

tyrinėjęs medžiagą apie KGB veiklą 
Anykščių rajone, tarp KGB medžia-
gų Lietuvos ypatingajame archyve 

Pokario kovos – ūkininkų kraujas
laistė žemę

Tarybiniu laikotarpiu spauda turėjo įvairių uždavinių. Be to, 
vykdydavo ne tik Komunistų partijos, bet ir specialiųjų tarnybų 
nurodymus. Vienas iš svarbiausių tarybinės propagandos barų 
buvo nukreiptas į tai, kad parodytų, jog nebuvo jokios pokario 
kovos už laisvę. Kryptingai buvo formuojama nuomonė, kad miš-
kuose buvo tik „banditai“ – plėšikai ir žudikai, susitepę krauju, ir 
tie, kas tarnavo fašistinės Vokietijos, kuri buvo okupavusi Lietuvą, 
valdžiai. ir vis dėlto partizaninis karas buvo. Yra likę pakankamai 
įrodymų, kuriuos gali prisiminti ir jaunoji anykštėnų karta.  

atrado tris „Kolektyvinio darbo” 
žurnalistų apybraižas – Klemenso 
Kairiūkščio „Žygio dienos”, Stasio 
Vinciūno „Širdies balsas liepė” ir Lai-
mio Vaitonio „Dirvonų brolį įbauginti 
sunku”.  

Šie spausdinimo mašinėle rinkti 
tekstai taisyti parkeriu, kas nubrauk-
ta, kas prirašyta. „Visi trys straipsniai 
„antinacionalistiniai”, juose pliekiami 
„pokario banditai”. Todėl nesupratau, 
kodėl jie rūpėjo KGB. Viską paaiškino 
papulkininkis A. Žala 1987 m. savo 
veiklos plane: „Kontrapropagandos 
tikslu kartu su rajoninio laikraščio 
„Kolektyvinis darbas” žurnalistu pa-
rengti straipsnį apie vienos iš Anykščių 
rajone veikusios ginkluotų nacionalis-
tų gaujos narių piktadarystes.”„Kad 
naktų rimties nedraskytų nacionalis-
tinių banditų šūvių prapliūpos…”  - 
KGB nurodymu parašė žurnalistas, 
Antrojo pasaulinio karo dalyvis, 16-
osios lietuviškosios divizijos karys K. 
Kairiūkštis. O „kagėbisto” ranka į karo 
veterano tekstą dar įterpė „buržuazi-
nių” (nacionalistinių banditų). Kad per 
mažai „banditams” nepasirodytų…“,- 
pasakoja V.Šmigelskas.

 Keturi veiksniai, skatinę 
eiti į mišką

Kodėl ir kaip vyko pokario kovos, 
pasakoja istorikas Gintaras Vaičiūnas, 
atlikęs tyrimus ir renkantis medžiagą 
apie prieškario ir pokario Anykščius. 
Pateikiame jo surinktą medžiagą 
„Partizaninio karo priežastys  ir jo 
statistika Anykščių krašte“.

Istorikų nuomone, buvo keturi pa-
grindiniai veiksniai, skatinę lietuvius 
išeiti partizanauti: tai pirmosios bol-
ševikų okupacijos patirtis, nežabotas 
sovietinis teroras pirmaisiais pokario 
metais, Vakarų intervencijos viltis ir 
patriotizmas. Vieni veiksniai buvo 
svarbesni vieniems, kiti kitiems, ta-

čiau visi šie veiksniai skatino trauktis 
į miškus masiškai ir tapti partizanais. 
Tos pačios arba panašios priežastys 
skatino ir mūsų kraštiečius įsijungti į 
partizaninį judėjimą.   

 “ Aktyviausiai partizanai  mūsų ra-
jono teritorijoje veikė Svėdasų, Troš-
kūnų, Kavarsko, Kurklių, Anykščių   
valsčiuose, mažiausias aktyvumas 
buvo Viešintų valsčiuje. 1944 m. ru-
denį Lietuvoje prasidėjęs masiškas 
partizaninis sąjūdis savo aktyvumo 
viršūnę pasiekė 1945 m. pavasarį, 
kai Lietuvos miškuose būriavosi apie 
30 000 partizanų.  Anykščių  rajono 
teritorijoje tuo metu veikė apie 600  
laisvės kovotojų. Naudojantis archy-
viniais dokumentais ir liudininkų 
atsiminimais šio straipsnio autoriui 
pavyko nustatyti 751 žuvusio mūsų 
rajone partizano vardą, pavardę, pri-

klausomybę partizanų daliniui ir žū-
ties vietą, tai pat 32 okupantų nužudy-
tus partizanų ryšininkus bei rėmėjus 
ir 505 žuvusius civilius, iš kurių buvo 
73 be ginklo slapstęsi jaunuoliai, 30 
žmonių - Rusijos vidaus kariuomenės 
(NKVD) baudžiamųjų akcijų metų 
1944 m. gruodžio mėnesį nužudyti 
civiliai gyventojai, likusių 358 žuvu-
sių civilių žuvimo aplinkybės dau-
geliu atvejų nėra aiškios. Dalis iš jų 
buvo partizanų likviduoti priešo in-
formatoriai bei agentai, tarp jų buvo 
ir klaidingo partizanų sprendimo, plė-
šikų bei keršto aukų. Anykščių rajo-
no partizanai nukovė 189 sovietinius 
aktyvistus bei apie 40 Rusijos armijos 
kariškių, iš jų 7 karininkus”, - pasako-
jo G.Vaičiūnas.  

Daugiau skaitykite - www.anyksta.lt.
-ANYKŠTA

Antras iš kairės - Anykščių krašto partizanas Albinas Milčiukas 
–Tigras, partizanavimo metu rašęs dienoraštį. 

B.Šostuchienė neslepia, kad vos 
išėjus iš darbo, pirmaisiais mėne-
siais buvo nelengva pripažinti, jog 
sulaukė senatvės pensijos. Moteris 
baiminosi, kaip reikės toliau gy-
venti, ką veikti. Tam, kad nepultų 
į depresiją, ėmėsi darbų, o dabar 
juokauja, kad „pensininkės gyve-
nimo taip ir neteks pagyventi. Kol 
jėgos leidžia, su vyru dirbame ūky-
je“. Petro ir Bronislava  Šostuchos 
dirba 300 hektarų žemės. Šiuo 
metu jų rūpestis – sėja ir kur par-
duoti rekordinį  derlių. B. Šostu-
chienė pasakoja, kad išėję į pensiją 

JAe viešėjusi B. Šostuchienė: „Tai svajonių šalis“ Viktorija STENIULYTĖ

Turkija, Jungtiniai Arabų emyratai (JAe) ir buhalterijos dar-
bai šeimos ūkyje – taip laiką leidžia buvusi Anykščių rajono sa-
vivaldybės kontrolierė Bronislava Šostuchienė. Perleidusi savo 
pareigas savivaldybėje jaunajai kartai,  moteris gyvena kiek neti-
pišką pensininkės gyvenimą.  

su vyru nemažai keliavo: „Apie 
kelionę į Emyratus ilgai svajojau. 
Kaip tik pasitaikė labai palankios 
sąlygos: paprastai tokios kelionės 
gana brangios, o mes gavome be-
veik per pusę pigesnius bilietus“, 
– apie išsvajotas atostogas JAE pa-
sakoja moteris. 

 „Į Emyratus reikia nuvežti visą 
mūsų valdžią, kad pamatytų, kaip 
tvarkytis valstybėje. Prieš 42 me-
tus ten buvo dykumos. Nei darže-
lio, nei žolės lopinėlio...  Buvusi 
britų kolonija atsigavo radus naftos 
išteklių. Gidė pasakojo, kad šei-

chui, kurio emyre rado naftą, buvo 
pasiūlytas didžiausias pasaulyje  – 
pusės milijardo dolerių – kyšis už 
naftos išteklius. Šeichas sandorio 
atsisakė. Galiausiai nafta suvienijo 
šeichus“, –  apie JAE klestėjimo 
pradžią pasakoja B.Šostuchienė. 

Moteris susižavėjo šalimi ne tik 
dėl įspūdingų dangoraižių ar egzo-
tiškų šeicho rūmų.  Bene labiausiai 
B.Šostuchienei JAE patiko valsty-
bės ir paprasto žmogaus santykis: 
„Vietiniai gyventojai Emyratuose 
turi daug privilegijų. Gimus vai-
kui, šeima gauna 40 tūkst. dole-
rių, vaikui baigus mokyklą, krai-
tis padidėja iki 100 tūkst. dolerių. 
Vietiniams gyventojams mokslas, 
gydymas – nemokami. Jaunoms 
šeimoms valstybė skiria gyve-
namąją vietą, o susilaukus trečio 
vaiko privilegijų tik padaugėja.“ 
Žvelgiant į B.Šostuchienės atos-
togų fotografijas matyti, kad  JAE 
miestuose nemažai gamtos. Žino-
ma, palyginus su Anykščių šileliu 
ir Aukštaitijos žaliuojančiomis kal-
vomis net ir keli tūkstančiai Emy-
ratų palmių bei vienas kitas žoly-
nas nublanksta. Kiekvienas žalias 
Emyratų lopinėlis gyvuoja tik dėl 
išmanių sistemų: vandens srovės 
iki kiekvieno augalėlio atkeliauja 
vamzdžiais ir vamzdeliais, kurie 
išraizgę visus miestų parkus, ža-
liąsias zonas. Be laistymo sistemų 
JAE tebūtų nederlingi smėlynai. 

Garsiosios Dubajaus palmių 
salos, žmogaus rankomis supil-
tos ant vandens, 2009 metais pa-

statytas aukščiausias, 828 metrų, 
dangoraižis pasaulyje – Burdž 
Kalifa, kuriame yra 160 aukštų 
(beje, sakoma, kad šis dangorai-
žis suprojektuotas taip, jog ga-
lima pratęsti iki 1 km aukščio),  

aukščiausias pasaulyje sinchro-
ninis fontanas, galintis vandens 
srovę iššauti į 150 metrų aukš-
tį, ir tai toli gražu ne viskas, ką 
aukščiausio ir didžiausio pasau-
lyje turi JAE. 

Bronislava Šostuchienė “Ferrari” bolidų muziejuje Jungtiniuo-
se Arabų Emyratuose.

Dykumose įsikūrusi šalis per mažiau nei pusšimtį metų iškilo ne 
tik dangų raižančiais pastatais, bet ir gyvenimo kokybe – čia litrą 
benzino gali įsigyti pigiai, nėra PVM mokesčio, kaip pasakojo 
Bronislava Šostuchienė. 

Nuotraukos iš Bronislavos ŠOSTUCHIENĖS albumo

Partizanų branduolys - 
jauni ūkininkai 

Gintaras VAiČiŪNAS, istorikas:
“Absoliučią daugumą Lietuvos partizanų sudarė 

jauni iki 25 metų nevedę vyrai iš ūkininkų šeimų. Iš 
Anykščių krašte 751 žuvusio  laisvės kovotojo 10 
buvo karininkai, bet dauguma iš jų turėjo tik Lietuvos 
kariuomenės atsargos leitenanto laipsnį,12 mokytojų, 
8 studentai, 26 Lietuvos kariuomenės puskarininkiai, 
Anykščių krašte veikusių partizanų būrių branduolį bei vadovybę sudarė Lietu-
vos kariuomenės puskarininkiai ir šauliai. Beveik visi prieš išeidami į partizanų 
gretas gyveno kaime. Taigi toks mūsų krašto kovotojų kontingentas 10 metų 
priešinosi bei kovojo su patyrusiais, gerai ginkluotais, gausiais Rusijos vidaus 
kariuomenės daliniais, tai pat išmuštruotais čekistais operatyvininkais, jų agen-
tūra (agentais ir informatoriais) bei ginkluotais vietinių koloborantų būriais. 
Partizaninio karo statistika, bei Lietuvos partizanų užrašyta ir išsakyta tiesa 
įrodo mūsų partizanų didvyriškumą.” 

laisvalaikis
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Vieta išliko žmonių 
prisiminimuose

Kaip 1975 metais „Kolektyvinia-
me darbe“ pasakojo istorijos mokslų 
kandidatas V.Urbanavičius, „Ko-
plyčkalnis“ yra apie 1,5 kilometro į 
vakarus nuo Kavarsko centro prie pat 
kelio Kavarskas – Budriai. Tai kalva, 
kurią vietiniai gyventojai vadino Ko-
plyčkalniu. Kalvos viršūnė plokščia, 
apie 70 metrų ilgio ir 35 metrų pločio. 
Bent jau 1975 metais viename kalvos 
gale buvo neaiškaus pastato mūrinių 
griuvėsių liekanos, kuriuos, pasak 
mokslininko, vietiniai gyventojai va-
dino švedų koplyčia ar švedų bažny-
čia, šalia pastato gyventojai kasdami 
duobes rasdavo žmogaus kaulų ir 
monetų. Be abejo, kad ant kalno buvo 
bažnyčia gyventojai galėjo kalbėti vi-
sai ne dėl tų griuvėsių, o prisiminda-
mi tą pastatą, kuris iš tiesų stovėjo ant 
kalvos, bet su laiku suveikė „sugedu-
sio telefono“ principas.

V.Urbanavičius rašė, kad ant kal-
vos buvo ieškota žvyro, bet buldoze-
ris įsirėmė į mūro sieną, kurią bandė 
suardyti, bet tik nusilaužė peilius. O 
kai darbininkai dar rado žmonių kau-
lų – darbai buvo sustabdyti.

Kaip pasakojama straipsnyje, daug 
prie „Koplyčkalnio“ tyrinėjimo prisi-
dėjo vietinis kraštotyrininkas Liudas 
Tyla. Kalne rasta ne tik kaulų, bet 
ir monetų ar metalinių daiktų, kaip 
kad papuošalų ir vinių. L.Tyla šiuos 
dirbinius perdavė istorikams ir maža 
to – kavarskietis perdavė ir gretimo-
je kalvoje rastus puošnius XVII am-
žiaus koklius: „Tokie kokliai randami 
tik didesniuose miestuose ir stambes-
niuose ano meto dvaruose. Matyt, toje 
gretimoje kalvoje XVII amžiuje taip 
pat būta puošnių gyvenamųjų namų. 
Greičiausiai čia bus buvęs stambaus 
dvaro centras“, - spėliojo istorikas.

Beje, archeologus kasinėti „Ko-
plyčkalnį“ paskatino mokytoja 
R.Varanavičienė, kuri istorikams pra-
nešė, jog objektui gresia pavojus, kad 
kalnas jau buvo ardytas buldozerio, o 
šalia yra žvyro karjeras.

Rasti užgriuvę rūsiai

Archeologams 1974 metais ėmusis 
darbo, nustatyta, kad ant kalno stovė-
jo mūrinė bažnyčia. Ji buvo sumūryta 
iš akmenų ir gerai degtų plytų. O jau 
vien tai rodė, kad ji buvo ne šiaip sau 
kokia kaimo bažnytėlė.

„Sienos iš abiejų pusių tinkuotos, 
stogas dengtas raudonos spalvos čer-
pėmis. Bažnyčios ilgis apie 16,5 m, 
plotis apie 11,2 m. Sienų storis nevie-
nodas. Vakariniame gale, kur buvo 
durys, sienos storis siekė 1,9 m, o 
rytiniame gale, kur buvo rūsys – 1,25 
m. Architektams tai leido spėti, kad 
stogas šiame gale buvo lengvesnis – 
trišlaitis, tuo tarpu vakariniame gale 
– dvišlaitis.

Pastato vidus susidėjo lyg ir iš dvie-

Prie Kavarsko – paslaptingi 
griuvėsiai Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Pamenate legendas apie dvarus ar bažnyčias prarijusius kal-
nus? O jei tokio pastato likučiai iš tiesų rasti ir ne kur kitur, o 
Anykščių rajone ir tose vietose, kurių reikšmingumas praeityje 
net mokslininkams kelia daug klausimų? Koks tai buvo pasta-
tas, jei jis turėjo mūrines sienas, kurių storis buvo beveik kaip 
tvirtovės? Žinoma, pastatas ne prasmego, bet buvo prarastas, už-
mirštas ir jo likučiai atsitiktinai rasti iš naujo, nuo visa ardančių 
gamtos ir žmonių veiklos poveikių pasislėpę po žeme. „Kolekty-
vinis darbas“ 1975 metais publikavo archeologinių kasinėjimų 
Kavarsko „Koplyčkalnyje“ rezultatus. 

jų dalių, kurias vieną nuo kitos skyrė 
prie šoninių sienų buvusios kolonos. Į 
jas rėmėsi lubų skliautai. Kasinėjimų 
metu tarp griuvenų rasta tų skliautų 
karnizų dalių. Grindys buvusios iš-
klotos kvadratinėmis plytomis. Alto-
riaus būta rytiniame pastato gale.

Po visu rytiniu pastato galu buvo 
apie 2 metrų gylio rūsys. Jo lubos 
suskliaustos iš plytų ir turėjo cilin-
dro formą. Grindys taip pat išklotos 
kvadratinėmis plytomis. Rūsys turėjo 
tik maždaug 65 cm pločio langus su 
įmūrytomis geležinėmis grotomis. 
Vienas langas buvo rytiniame gale 
ir po vieną abiejuose šonuose. Iš 
bažnyčios vidaus į rūsį vedė laiptai. 
Kasinėjimų metu rasta tik apgriuvusi 
laiptinė ir pora žemutinių iš akmenų 
sumūrytų pakopų.

Palei rytinę ir vakarinę rūsio sieną 
buvo išmūryti paaukštinimai kars-
tams padėti. Tuos paaukštinimus 
sudaro dvi lygiagrečios sienelės, ku-
rių storis atitinka vienos plytos plotį. 
Aukštis nebeaiškus. Išlikusi tik apa-
tinė tų sienelių dalis per dvi plytas“, 
- gana detalų vaizdą, kaip prieš kelis 
šimtus metų atrodė bažnyčia, nupiešė 
V.Urbanavičius.

Paskutinis palaidojimas – jau 
nebeveikiančioje bažnyčioje

Archeologai nustatė, kad mirusieji 
rūsiuose buvo laidojami mediniuose 
karstuose, tokiuose, kokiuose buvo 
laidojami turtingesnieji žmonės 
XVII–XVIII amžiuose visoje Euro-
poje. Laidoti rūsyje kojomis į altorių. 
Palei rytinę bažnyčios sieną archeolo-
gai rado pėdų kaulus, o kitos griaučių 
dalys buvo suardytos ir sumaišytos 
su griuvenomis. Mokslininkai spėja, 
kad griaučius greičiausiai išardė kapų 
plėšikai ar Lietuvą siaubusios kariuo-
menės, kurių kareiviai nevengė api-
plėšti net mirusiuosius. Ypač žiauriu 
mirusiųjų palaikų niekinimu pasižy-
mėjo XVII amžiuje Lietuvos galybę 
palaužęs istorijoje „didžiuoju tvanu“ 
vadinamas Rusijos ordų antplūdis. 
Gali būti, kad šiuos palaikus išnieki-
no to „tvano“ kareiviai.

Tačiau istorikai išskyrė vieną palai-
dojimą: „Viena mirusioji buvo palai-
dota po rūsio grindimis. Šiaurės vaka-
riniame rūsio kampe jai buvo iškasta 
duobė, kurios šonai iškloti storomis 
lentomis. Lentas kampuose laikė me-
diniai stulpeliai. Ši mirusioji palaidota 
po to, kai rūsys jau buvo išplėštas. 

Užkasant jos karstą, ant jo viršaus 
buvę palaidoti rūsyje išmėtyti kaulai, 
o ant jų duobėje dar primesta kvadra-
tinių rūsio grindų plytų, kurios buvo 
išluptos, kasant duobę. Matyt, ir baž-
nyčia jau nebeveikė, nes niekas nesi-
rūpino, palaidojus mirusįjį, vėl išgrįsti 
grindis, o jų plytas sumetė į duobę“, 
- toliau griuvėsių paslaptis atskleidi-
nėjo istorikas.

Beje, pasirodo, kad bažnyčioje mi-
rusieji laidoti ir ne rūsyje – kasinėjant 

rasti palaidojimai bažnyčios dalyje, 
kurioje nebuvo rūsio. Pasirodo, tai 
buvo populiarus laidojimo būdas 
XVII amžiaus Lietuvoje. 

Beje, 142 kapai rasti ir aplink baž-
nyčią buvusiame šventoriuje. Ver-
tinant, kad šventoriaus plotas buvo 
nedidelis, galima spėti, kad tai dar 
kartą rodo, jog vieta praeityje buvo 
reikšminga. Mirusieji laidoti kojomis 
į vakarus, kaip reikalavo tuometinė 
krikščionybė, tačiau kapuose rasta 
daug pagonybės simbolių.

Kapuose – peiliai

V.Urbanavičius straipsnyje aiškino 
ir pagoniškus laidojimo papročius, 
kurie pasiekė „Koplyčkalnį“: „Miru-
sieji ir toliau buvo rengiami geriau-
siais jų nešiotais drabužiais, kurie 
gausiai buvo puošiami metaliniais 
papuošalais, nors krikščionybė tokių 
papuošalų nešiojimą laikė pagoniš-
ku. Į kapus mirusiems buvo dedami 
daiktai, kurie, gyvųjų manymu, būsią 
reikalingi pomirtiniame gyvenime. 
Tai peiliai, kirviai, ietys, skiltuvai, ga-
ląstuvai, verpstukai, adatos, adatinės 
bei kiti įvairios paskirties daiktai. Be 
to, mirusiųjų vėlės pomirtiniam gy-
venimui būdavo aprūpinamos maistu 
ir pinigais“, - apie pagoniškus papro-
čius pasakojo istorikas. 

Tad kokių senovės baltų tikėjimo 
papročių ženklų rasta prie Kavarsko? 
Visų pirma – peiliai. Mokslininkas 
teigė, kad paprotys nešiotis peilius 
Lietuvoje dar buvo XVII amžiuje: 
„Daugelis mirusių laidoti su peiliais 
<...> Juos nešiodavo ir moterys, ir 
vyrai, ir vaikai įmautus į medines ir 
odines makštis, pririštus prie diržo 
ar juostos. Kasinėjimų metu rasta ir 
peilių, ir diržų liekanų – sagčių bei 
apkalų.

Viename moters kape, prie mi-
rusiosios viršugalvio, rasta molinio 
juodos spalvos puodo šukių. Kartais 
moliniuose puoduose mirusiesiems 
įdėdavo maisto, o laidojant žiemą, - 

anglių, kad mirusiajam nebūtų šalta.
Bene daugiausiai Kavarsko „Ko-

plyčkalnyje“ rasta monetų. Seniau 
tikėta, kad pinigai mirusiajam bus 
reikalingi nusipirkti vietai iš anksčiau 
čia palaidoto mirusiojo. XIV–XV 
amž. turtingiesiems asmenims į kapą 
įdėdavo pinigų, už kuriuos tada buvo 
galima nupirkti 1 – 2 avinus, arba 10 
žąsų, arba 15 – 20 vištų. XVII a. pini-
gų vertė buvo kritusi. Nors monetų į 
vieną kapą dedama ir daugiau, bet jų 
vertė siekia vos vienos vištos kainą.

Monetos kapuose dažniausiai ran-
damos žemiau mirusiojo juosmens, 
jas dėdavo į odines ir audeklines pi-
nigines, kurios kabodavo ant juostos 
ar diržo <...> XVII a. puošnesnes 
pinigines nešiojo vyrai, tuo tarpu 
peilius puošnesnėse makštyse – mo-
terys. 

Pasak V.Urbanavičiaus, kasinėjant 
„Koplyčkalnį“ buvo rasta nema-
žai aprangos liekanų, kurios padėjo 
istorikams susidaryti vaizdą, kaip 
turėjo atrodyti XVII amžiaus gyven-
tojų apranga: „Be diržų, piniginių ir 
peilių, kurie taip pat įėjo į drabužių 
kompleksą, rasta odinių batų liekanų 
– geležinių pasagėlių. Tai retas radi-
nys. Įdomu tai, kad Anykščių rajo-
ne tokios pasagos rastos ir 1970 m., 
kasinėjant XVI – XVII a. Piktagalio 
senkapį, kuris yra apie 4 km nuo „Ko-
plyčkalnio“. 

Moterys kartais dar puošėsi meta-
linėmis segėmis, o drabužiui susegti 

vartojo žalvarines rutulio formos sa-
gas. Plaukus susegdavo žalvariniais 
mažučiais smeigtukais. Ir vyrai, ir 
moterys, ir vaikai nešiojo žalvarinius 
žiedus“, - pasakojo istorikas.

Beje, autorius pastebėjo, kad pago-
niški papročiai apie Kavarską turėjo 
laikytis gana ilgai, nes net bažnyčios 
šventoriuje mirusieji laidoti besilai-
kant kai kurių pagoniškų papročių.

Įdomu ir tai, kad archeologai nusta-
tė, jog bažnyčia buvo pastatyta ant dar 
senesnių kapinių: „Kai kasė griovius 
jos pamatams, suardė daugelį kapų. 
Kasinėjimų metu rasta jų liekanų. Tik 
anų laikų statybininkų garbei reikia 
pasakyti, kad mirusiųjų palaikus jie 
gerbė. Rastieji kaulai buvo surinkti 
ir, iškasus bažnyčios kampe duobę, 
palaidoti. Šiuo požiūriu tai galėtų 
būti pavyzdys mūsų laikų statybinin-
kams“, - apie pagarbą mirusiesiems 
rašė V.Urbanavičius.

Prašė pamatus eksponuoti

Mokslininkas straipsnyje pasakojo, 
kad kasinėjimai Kavarske tęsiami. Ta-
čiau jau po pirmųjų kasinėjimų buvo 
galima tvirtinti, kad „Koplyčkalnis“ 
buvo nemažos XVI – XVII amžiaus 
gyvenvietės sudėtinė dalis. Tyrinėji-
mai papildė istorikų žinias apie lietu-
vių buitį ir papročius, statybą: „Tegu 
tai ir ne architektūros šedevras, bet 
jis davė duomenų anų laikų mūrinin-
kų meistriškumui pažinti <...> Vieta 
pastatui parinkta labai graži, ant aukš-
tos kalvos. Tinkuotas, dažytas balta ar 
gelsva spalva, dengtas raudonų čerpių 
stogu, jis visais metų laikais skyrėsi iš 
aplinkos, sudarydamas ryškų akcen-
tą“, - kaip turėjo atrodyti pastatas, 
įsivaizdavo istorikas.

Beje, mokslininkas rašė, jog nu-
sprendus atkastus pastato likučius vėl 
užkasti po žeme, kai kurie gyventojai 
tuo pasipiktino: „Antai viena iš Ka-
varsko kilusi kaunietė parašė žurnalo 
„Mokslas ir gyvenimas“ redakcijai 
laišką, prašydama papasakoti apie 
„Koplyčkalnio“ kasinėjimus ir pa-
aiškinti tokį keistą archeologų elgesį. 
Juk atkasus mūrus, anot autorės, buvę 
galima palikti, kad žmonės galėtų pa-
sižiūrėti“, - pasakojo V.Urbanavičius.

Tačiau mokslininkas archeologų el-
gesį pagrindė labai paprastai: „Mūro 
liekanas mums išsaugojo žemė. Jei ne 
ji, lietus ir sniegas, o po to šaltis būtų 
mūrą suardę. Taip ir buvo su viršuti-
niąja pastato dalimi. O paskui plytas 
ir akmenis žmonės išvežiojo į savo 
namų pamatus ir krosnis. Tas pats 
būtų atsitikę ir su atkastais mūro liku-
čiais. O žemė kaip išsaugojo iki šiol, 
išsaugos ir dar“, - žvelgdamas į ateitį 
ir, matyt, žinodamas kai kurių gyven-
tojų pomėgius ne tik bažnyčios, bet 
net antkapių akmenis grūstis į pastatų 
pamatus, kodėl atkastus mūrus vėl 
reikėjo palaidoti po žeme, pagrindė 
istorikas.

Kraštotyrininkas Liudas Tyla buvo išskirtas už savo indėlį ty-
rinėjant „Koplyčkalnį“. Jis ne tik dalyvavo kasinėjant, bet ir 
mokslininkams atidavė prieš tai surinktus radinius.

ANYKŠČIAI SENUOSIUOSE PUSLAPIUOSE

GYVENTOJŲ PRIĖMIMAI
Kviečiame registruotis į Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie 

Žemės ūkio ministerijos organizuojamus gyventojų priėmimus ir 
konsultacijas Jums rūpimais, aktualiais žemės tvarkymo klausimais. 
Anykščių rajone gyventojus priims NŽT direktorė Daiva Gineikaitė. 

Priėmimai vyks:
Rugsėjo 30 dieną (trečiadienis ), 10:00 val., NŽT Anykščių rajono 

skyriaus patalpose, J.Biliūno g.19, Anykščiai, 27 kab. 

Registruotis į priėmimus galite telefonu 8 706 85106
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Keliaukite išradingai

Jau visą savaitę vyksta „Ju-
drioji savaitė“, kurios kulmina-
cija – rugsėjo 22 dieną, antra-
dienį, „Diena be automobilio“. 
„Tą dieną kviečiame visus 
anykštėnus prisijungti prie akci-
jos - keliauti į darbą, mokyklą, 
parduotuvę, pas draugus be au-
tomobilio, pasirenkant kitą būdą 
– pėsčiomis, dviračiu, riedučiais, 
arkliuku, paspirtuku“, – pagrin-

Diena be automobilio: 
priimkime iššūkį kartu Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus vadybininkė, sveikos gyvensenos klubo „Anykščių 
vaivorykštė“ narė Kristina Kiaušaitė – viena pagrindinių „Dienos 
be automobilio“ Anykščiuose organizatorių, iniciatorių. Nors pa-
saulyje ir Lietuvoje ši akcija minima ir vykdoma jau seniai, ta-
čiau šiais metais rugsėjo 22-ąją anykštėnai su ja bus supažindinti 
smulkiau bei pakviesti visą dieną praleisti be automobilio.

dinę šios dienos idėją aiškino 
K.Kiaušaitė. 

„Judriosios savaitės“ ir „Die-
nos be automobilio“ tikslas yra 
atkreipti visuomenės ir valdžios 
dėmesį į automobilių taršą, žmo-
gaus sveikatą, o sveikata, pasak 
K.Kiaušaitės, yra ir judėjimas, 
ir tai, kuo žmogus važiuoja. 
„Automobiliai teršia aplinką, 
o pas mus, Lietuvoje, jie dar ir 
pakankamai seni. Norime, kad 
bent tą dieną visi išdrįstume ke-

liauti kitaip, kitokia transporto 
priemone. Jei jau visai neišeina 
keliauti be automobilio, gali-
ma pasitelkti išradingumą: gal-
būt vienu automobiliu keliauti 
keliems, kooperuotis. Juk tiek 
daug važiuojančių po vieną...“, 
– pasakojo akcijos Anykščiuose 
organizatorė.

ėjimas – maloniausia
dienos dalis

„Pastaruoju metu mane Anykš-
čiuose stebina kamščiai, – sakė 
K.Kiaušaitė, – Kai prasidėjo 
mokslo metai, automobilių pa-
daugėjo dar labiau. Mane stebi-
na, kiek tėvų veža savo vaikus 
iš Ramybės mikrorajono į moky-
klą. Kai mano dukra pradėjo eiti 
į mokyklą, aš jai pasakiau, kad 
niekada automobiliu ten jos ne-
vešiu. Tos 10-15 minučių pėsčio-
mis labai sveika – pasivaikštai, 
pakvėpuoji, pravėdini galvą“. 

Pati moteris teigė jau seniai 
atsisakiusi automobilio „paslau-
gų“ ir į darbą keliauja pėsčiomis. 
„Man ėjimas į darbą yra malo-
niausia dienos dalis. Einu grei-
tu žingsniu, mintyse susidėlioju 
savo dieną, per tas 15 minučių 
kūnas atsipalaiduoja...“, – savo 
nuomonę dėstė sveikos gyvense-
nos entuziastė ir skatino žmones 
nebijoti išlipti iš automobilio: 
„Kai žmogus juda „žaliuoju“ 
būdu, jis pats kitaip jaučiasi. Daž-
nai yra sakoma, kad „nespėsiu“. 
Iš dalies sutinku, negali visą gy-
venimą gyventi be automobilio, 
bet kartais gali pasirinkti. Nusku-
bėjęs automobiliu, gali užstrigti 
kamštyje, o nuėjęs pėsčiomis, 
judėdamas, gali suspėti“. 

Tereikia išdrįsti

Kodėl kilo idėja „Dieną be au-
tomobilio“ ne tik paminėti, bet 
ir vykdyti Anykščiuose? „Šiais 
metais norėjosi pasakyti anykš-
tėnams, kad keliauti galime ki-
taip. Esame mažas miestelis, o 
kamščiai jau realybė. Nežinau, 
ar, veždami savo vaikus į mo-
kyklą, prisidedame prie jų gero-
vės...“, – mąstė K.Kiaušaitė. 

Kad bent vieną dieną nesės-
tume už vairo, moters manymu, 
greičiausiai tereikia pasiryžti ir 
išdrįsti: šiandien keliausiu ki-
taip. „Automobilis – tai ir įpro-
čio nelaisvė. O gal, pabandžius 
vieną dieną keliauti be automo-
bilio, žmogui patiks ir jis be šios 
transporto priemonės praleis ne 
vieną, o kelias dienas?“, – idėjo-
mis dalijosi organizatorė.

Kviečia įamžinti kelionę

Kad prie akcijos prisijungtų 
kuo daugiau žmonių, bus orga-
nizuojamas ir fotografijų kon-
kursas. „Kviečiame visus, die-
ną praleidusius be automobilio, 
savo kelionę fiksuoti nuotrauko-
se. Išradingiausius apdovanosi-
me, pasveikinsime. Baigiamasis 
tos dienos akcentas: rugsėjo 22 
dieną 18 valandą startuos žygis 
dviračiais iš Baranausko aikštės 
į Dainuvos slėnį. Norime, kad tą 
dieną, tuo laiku Anykščių gatvė-
se karaliautų dviratis, „žaliasis“ 
transportas. Po to visus anykš-
tėnus norime suburti pokalbiui, 
diskusijai, apie švarius, sveikus 
Anykščius. Susirinksime mies-
to kempingo teritorijoje. Mūsų 
vakarą papuoš dainininkė Eglė 
Sirvydytė“, – dienos programą 
pristatė K.Kiaušaitė. 

Anykščiuose – pirmą kartą

Pasak K.Kiaušaitės, kiekvie-
nais metais ši akcija turi savo 
šūkį. Šių metų šūkis – „Pasirink 
teisingai“. „Norisi, kad anykštė-
nai būtų sąmoningi. Sukurkime 

savo Anykščius. Norime, kad 
visi pagalvotume, kaip galime 
kiekvienas prisidėti prie sveikų 
Anykščių. Ši akcija yra didžiau-
sia švaraus judėjimo akcija pa-
saulyje. 

Žmonės iš viso nežino, kad 
yra tokia diena, tad reikia įdir-
bio. Pirmą kartą organizuodami 
akciją, norime žmones tiesiog 
supažindinti“, – teigė moteris.

Keliavimas pėstute 
suartina žmones

„Mano utopinė svajonė – kad 
Anykščių centras taptų pėsčiųjų 
zona. Ypač ši vasara liūdna buvo, 
kai centrą užsikimšo automobi-
liai. Norisi išlaikyti tą miesto ža-
lumą. Galų gale, esame dauboje, 
čia dar labiau kaupiasi automo-
bilių išmetamos dujos...“, – pa-
sakojo K.Kiaušaitė.

Pasak sveikos gyvensenos 
klubo narės, tokios akcijos kartu 
ir jungia žmones, ir skatina at-
sirasti daugiau idėjų. „Norime, 
kad tai taptų tradicija ir kitais 
metais prisijungtų dar daugiau 
žmonių. Mūsų miesto struktū-
ra leidžia į mokyklą, darbą ke-
liauti pėsčiomis. Tai juk suarti-
na žmones – eidamas susitinki 
keliaujančių į darbą, pasilabini, 
pasikalbi... Manau, kad kurortas, 
turintis švarų veidą, yra labai 
didelis pliusas. Juk  keliaujant 
pėsčiomis galima atrasti gražių 
nematytų vietų. Ėjimas – tai net 
prevencija nuo įvairių ligų“, – 
visus anykštėnus rugsėjo 22 die-
ną atsisakyti automobilio skati-
no K.Kiaušaitė. 

Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus vadybininkė, sveikos gyvensenos klubo „Anykščių 
vaivorykštė“ narė Kristina Kiaušaitė visus anykštėnus kviečia 
prisijungti prie akcijos „Diena be automobilio“ ir rugsėjo 22-ąją 
į darbą ar mokyklą keliauti pėsčiomis, dviračiu ar kita „žalia“ 
transporto priemone.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

siūlo darbą
UAB “CESTA” firminėje mėsos 

gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 1, 
Anykščiuose reikalinga pardavėja-
kasininkė. Pageidautina, turinti dar-
bo patirties prekybos srityje. Darbas 
slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573.

Tarptautinių krovinių pervežimo 
įmonė Panevėžyje - vairuotojui-eks-
peditoriui (Lietuva-Vokietija-Lietuva). 
Reikalavimai: CE kategorija, patirtis 
tarptautinių pervežimų srityje. 

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

Baldų gamybos įmonei Anykš-
čiuose UAB “Lagesa” reikalingos 
(-i) darbuotojos (-ai).

Tel. (8-616) 93759.

ŽŪB Elma reikalingas agronomas. 
Tel. (8-682) 97420. 

Pieno ūkyje skubiai reikalinga mel-
žėja.

Tel. (8-603) 71424.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.

Minkštųjų baldų 
kontrolierius (-ė)
 
AB „Balticsofa“ kviečia prisijungti prie mūsų komandos 

Anykščiuose darbuotoją, kuris (-i):
- atlikinėtų minkštųjų baldų kontrolinius surinkimus pagal paskirtą 
tikrinimo planą ir kriterijus;
- surinktų baldą, patikrintų jo kokybę, užpildytų ataskaitą.

Darbas reikalauja atidumo, dėmėsio smulkmenoms.

Mes tikimės kad Jūs:
- turite aukštąjį inžinierinį išsilavinimą arba esate 
paskutiniųjų kursų studentas (-ė);
- esate susipažinęs su minkštųjų baldų gamybos ypatumais;
- dirbate su kompiuteriu;
- mokate anglų kalbą;
- mokate naudotis įrankiais.

Siūlome kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą;
Socialines garantijas;
Dideles tobulėjimo galimybes.

CV siųsti el.paštu: info@balticsofa.com. 
Kontaktinis tel.: 8 682 13274

Gamybos meistras
  
AB „Balticsofa“ filialui 
Anykščiuose ieškome antros 
pamainos meistro.
  
Darbo pobūdis:
- savalaikis gamybinių planų vykdymas, 
- gamybos pajėgumų planavimas,
- gaminio kokybės užtikrinimas.

Reikalavimai:
Patirtis baldų gamyboje;
Vadovavimo darbo patirtis gamyboje ne mažiau 1 metų.

Mes jums siūlome:
Dideles tobulėjimo galimybes;
Visas socialines garantijas;
Laiku mokamą atlyginimą.

CV siųsti el.paštu: info@balticsofa.com. 
Kontaktinis tel.: 8 682 13274

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

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

Renkasi rugsėjo 21-30 d.  adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,c,cE,D  ka te go rijos

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

moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
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įvairūs

parduoda

SKELBIMAI

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

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

Tel. (8-698) 46745.

METALO GAMINIAI
Laiptai, tvoros, vartai, 

turėklai, balkonai, stogeliai.
Nestandartiniai metalo 

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

Tel. (8-611) 33984.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-608) 94543.

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

Tel. (8-676) 32443.

Dviejų kambarių bendrabučio tipo 
butą.

Tel. (8-603) 71424.

Butą.
Tel. (8-612) 19001.

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

Tel. (8-647) 68166.

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

Tel. (8-686) 48172.

Garažą. 
Tel. (8-614) 76784. 

Garažą g/b “Šaltinis” (prie geležin-
kelio). Tvarkingas, trifazis, po visu 
garažu rūsys.

Tel. (8-614) 17744.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, dur-
pių briketus nuo 90 Eur, pjuvenų bri-
ketus nuo 130 Eur. Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pradedamas naujas lietuviškų dur-
pių briketų gamybos sezonas.

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Gyvuliai

Karvę ir veršingą telyčią.
Tel. (8-652) 96860.

Nebrangiai 8 karves.
Tel. (8-617) 64295.

Kita

Namą Svėdasuose (Šimonių g. 
12). Kumelę.

Tel. (8-653) 15454.

Bulves, kopūstus, burokėlius. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Maistines ir pašarines bulves.
Tel. (8-684) 13095.

Žieminius kviečius, šiaudus kit-
komis. Karvę (žala, stambi, veršin-
ga).

Tel. (8-678) 31295.

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

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

Šiltnamiai įvairių dydžių: arkiniai, šlai-
tiniai, dengti polikarbonatine danga.

www.siltnamis.info, www.metalika.lt, 
Nemuno g. 51, Panevėžys, tel.: (8-45) 
42-91-08, 

(8-656) 69123, (8-655) 05745.

Traktorių T16 su krautuvu ir mėšlo 
kratytuvą (6 t).

Tel. (8-615) 28656.

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

Tel. (8-612) 57075.

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, slankiojamos 
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

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 
70 Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 
Eur. Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas. 

Tel. (8-692) 75903 .

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to terasas, malkines, pavėsines, 
atlieka skardinimo darbus. Kloja 
laminatą, parketlentes, montuoja 
gipsą ir t. t.

Tel. (8-600) 78285.

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

Tel. (8-672) 39920.

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

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

Tel. (8-679) 90305.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767. 

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

Tel. (8-656) 77315.

Elektros kabelių, lauko vanden-
tiekio ir kanalizacijos tinklų prastū-
mimas uždaru būdu nekasant 
grunto. 

Tel. (8-683) 72277.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

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

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. 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.

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

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

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

Tel. (8-657) 66116.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautu-
vu atlieka žemės kasimo, lygini-
mo, planiravimo darbus. Prijungia 
vandentiekio, kanalizacijos siste-
mas. Taiso kelius, privažiavimus.

Tel. (8-670) 12913.

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į 
betono pagrindą, smaluoti). Kasa 
tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus.

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

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678. Rugsėjo 25 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas  E. Vitkus 
iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams ser-
gantiems:

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
 ● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis   tel. (8-698) 33653
Skambinti nuo 16 iki 18val.
Tyrimas mokamas



SKELBIMAI 2015 m. rugsėjo 19 d.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.00 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 953

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė tel. 5-94-58, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

parduoda

Redaktorius

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

moka PVm.

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

Brangiai stambi įmonė 
PeRKA įvairaus 

brandumo miŠKuS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PeRKA ŽemėS ŪKiO 
PASKiRTieS ŽemeS. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.05 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.90 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Perkame grikius 
(nuo 370 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 GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

Gyvenimas dovanojo skausmą ir džiaugsmą,
Gėrį ir blogį, meilę ir neapykantą.
Bet būkime dėkingi jam už tai,
Kad jis dovanojo patį save,
Ir pačią gražiausią dieną - 
Gimimo dieną.
Tegul širdyje aidi gėrio, grožio,
Meilės ir šilumos akordai.

Irutę ir Algį GRIMŽAS, švenčiančius jubiliejus, sveikina 

Meilutės ir Marijono šeima

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - apleistas ir apaugusias 
krūmais žemes. 

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-648) 20000.

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

Tel. (8-650) 16017.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės 
ar miško, gali būti išlikę pamatai. 
Žinantys siūlykite.

Tel. (8-684) 44444.

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

Tel. (8-612) 26219.

Brangiai - įvairų mišką su žeme ir bir-
žes išsikirsti. Apmoka notarų išlaidas.

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, technika

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

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

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

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

Tel. (8-648) 67177. 

Nuolat - VAZ (“Žigulius”) 2103-2107, 
“Niva” bei jų dalis. Gali būti nevažiuo-
jantys.

Tel. (8-646) 04331.

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.

„Bartynco“ - visus veršelius auginti. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

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

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

Obuolių supirkimas 
Didesnį kiekį gali paimti iš namų. 
Adresas: Kalno 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 20 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 3,50 EUR), turėsi-
me 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.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Rugsėjo 24 d. (ketvirtadie-
nį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. lesalais, tu-
rėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina nuo 3,50 Eur. 
Raguvėlėje 7.10, Juostininkuose 7.20, Troškūnuose 
(turgelyje) 7.30, Vašokėnuose 7.45, Surdegyje 7.55, 
Papiliuose 8.00, Viešintose 8.10, Didžiuliškėse 8.20, 
Padvarninkuose 8.25, Andrioniškyje 8.30, Piktagalyje 
8.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. 
turgaus) 9.00, N. Elmininkuose 9.15, Elmininkuose 
9.20, Čekonyse 9.25, Svėdasuose (prie turgelio) 9.45, 
Varkujuose 10.00, Debeikiuose 10.10, Rubikiuose 
10.20, Burbiškyje 10.25, Katlėriuose 10.35, Pašiliuose 
10.40, Skiemonyse 10.50, Staškuniškyje 11.15, 
Kurkliuose 11.25, Šlavėnuose 11.35, Ažuožeriuose 
11.55, Pagiriuose 12.00, Dabužiuose 12.05, 
Kavarske 12.15, Janušavoje 12.20, Pienionyse 12.25, 
Repšėnuose 12.30, Traupyje 12.40, Laukagaliuose 
12.50, Levaniškyje 13.00.
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Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulisArnulfas, Januarijus, Girvinas, 
Vytė, Vilhelmina, Vilė.

šiandien

rugsėjo 20 d.

rugsėjo 21 d.

rugsėjo 19-21 d. priešpilnis.

Fausta, Kolumba, Vainoras, 
Tautgirdė, eustachijus, Vainora.

matas, mantvilas, Viskintė.
anekdotas

oras
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+14

iš arti

Amiliutė stebi Lietuvos
krepšinio rinktinės žaidimą

Pasak Anykščių turizmo infor-
macijos centro direktoriaus Ri-
manto Sereičiko, stoginė įrengta 
už Europos Sąjungos finansuoto 
beveik milijono eurų vertės pro-
jekto lėšas. „Vasaros rogutėmis 
miesto svečiai mėgsta nusileisti ne 
tik rudenį, bet netgi ir žiemą, - pa-
stebėjo R.Sereičikas. – Stoginė ap-
saugos nuo trumpalaikių kritulių. 
Ja džiaugiasi centro darbuotojai. 
Poilsiautojai prie vasaros rogučių 
ilgai neužtrunka, tuo tarpu cen-
tro darbuotojui tenka būti 8 darbo 
valandas, be to, į rogutes nebepri-

Saugos nuo saulės ir lietaus Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Vasaros rogutės Kalitos pramogų ir sporto centre per šešerius 
metus ne tik nepabodo lankytojams, bet ir  tapo dar populiares-
nės. Šiemet vasaros savaitgaliais tekdavo ilginti darbo laiką, nes 
per dieną nuo kalno nusileisdavo iki 800 žmonių. Centro darbuo-
tojų ir lankytojų patogumui virš rogučių trasos įlaipinimo – išlai-
pinimo aikštelės pastatyta stoginė. 

Vasaros rogutės populiarumo nepraranda. 

Darbuotojų ir kalno lankytojų patogumui – trinkelėmis grįsta vasaros rogučių įlaipinimo – išlaipi-
nimo aikštelė ir stoginė virš jos.       Autoriaus nuotr.  

lis, nereikės jų taip dažnai valyti“. 
Įlaipinimo – išlaipinimo aikštelė 
išklota trinkelėmis. Tai irgi didelis 
patogumas, nes visai neseniai pali-
jus norintys pasivažinėti į rogutes 
po lietaus lipdavo purvinais batais. 
Rogutes tekdavo dažnai valyti. 

Direktorius sakė, kad dėl didelio 
lankytojų srauto centras dar tiksliai 
nesusiskaičiavęs šio, dar tebesitę-
siančio, sezono rezultatų, tačiau 
teigė, kad liepos ir rugpjūčio mė-
nesiais rogutėmis važiavo pusantro 
karto daugiau žmonių negu pernai 
per tuos pačius mėnesius.

- Tėve, nusidėjau su viena parapi-
jiete… 

– Ar tik ne su Petraitiene? 
– Negaliu to sakyti, tai būtų negar-

binga… 
– Tai gal su Kulgaudyte? 
– Na, negaliu to pasakyti, išpažįs-

tu savo nuodėmes… 
– Tai gal su Jonaitiene? 
– Tikrai negaliu to sakyti… 
– Na, tiek jau to. Sukalbėsi tris-

dešimt sveikų marijų ir tris savaites 
nelaikysi mišių. 

Taigi, išeina jaunasis kunigėlis iš 
bažnyčios po išpažinties, ir susitinka 
draugą. 

– Na, kaip? Kuo baigėsi?- klausia 
jis kunigėlio. 

– Geriau negu tikėjaus: gavau tris 
savaites atostogų ir tris naujus adre-
sus!

Dūzgia bičių avilys,
Skraido rausvas kamuolys.
Mūsų vyrai – ant bangos
Niekada nepasiduos.

Mes į orą nesižvalgėm,
Jau Italiją suvalgėm
Puldami be paliovos
Lipom tiesiai ant galvos.

Kai užsiveda Javtokas,
Garantuotai būna blokas, 
Po Kalniečio lengvo šuolio
Man prireikia validolio.

Šitaip ir daryti reikia,
Kovos šios gerai nuteikia.
Vyrai – užu mūsų šalį
Pargabenkit mums medalį.


